
ACOMPANYEM
PERSONES 

GRANS
VULNERABLES

QUE NECESSITEN UNA ATENCIÓ INTEGRAL



La persona gran... 
(que es troba en una situació difícil, en risc 
d’exclusió,...) 

...“no ve”

Som els professionals / els voluntaris 
els que hem d’anar-hi, ....
hem d’acostar-nos-hi....

Les “detectem” a través dels veïns, dels botiguers, dels companys que 
comparteixen grup de relació, grup parroquial, menjador social,...



PERFIL de les persones grans que acompanyem des de Càritas:

Majoritàriament

DONA – SOLA – PNC
PATOLOGIA MENTAL –sovint no diagnosticada-

En menys casos

HOME – SOL – PNC o sense cap ingrés

SENSE LLAR

Amb alguna PATOLOGIA MENTAL 

–sovint no diagnosticada-



 Vulnerabilitat econòmica (Dependència econòmica)
• Ingressos insuficients
• Exclusió residencial
• Pobresa energètica

 Vulnerabilitat social (Dependència social)
• Soledat / Aïllament
• Desarrelament



A) Situacions “habituals” de l’envelliment

B) Situacions de “Vellesa Prematura” + 

Risc d’exclusió



A) Situacions “habituals” de l’envelliment

ANGOIXA
 sobre-esforç residencial…

- Primer: pagar l’habitatge!!!!
(pressió immobiliària/ risc d’habitatge indigne)

- Després……...reduir la despesa
(aliments, subministraments, oci,…)

-Situacions d’angoixa amb les despeses imprevistes….…..



B) Situacions de “Vellesa Prematura” + risc d’exclusió

ANGOIXA
 provinents d’un procés de deteriorament…

- Atur de llarga durada
- Pensions d’invalidesa
- Salut fràgil
- Trencaments familiars
- Exclusió residencial
- Situacions administratives irregulars



Xarxes de suport fràgils

 Insuficients
(petita, fràgil, esgotada, en claudicació, absent, “cega”…)
/ Dificultats de conciliació /  Nous models de relacions familiars: més individualisme,
s’oblida o s’arracona la persona gran,… / Pobres vergonyants que amaguen les privacions / 
Persones grans en situacions vulnerables “invisibles” / Valoracions de la Dependència
injustes, insuficients /

 Inadequades
(la persona gran se sent sobrecarregada, maltractada,…)

 Nul·les



Cal atendre amb diligència!!!
Atenció pública insuficient / inadequada, lenta,…

Càritas ofereix a les persones grans
un acompanyament individual i grupal. 
Acompanyament des de l’Escolta Empàtica, 
sense presses, personalitzat, fidel,….
Mitjançant unes prestacions i serveis.
De forma:

-temporal
-complementària
-o si cal, estable



Prestacions i Serveis de CDB
-Servei a Domicili
-Apartaments amb suport
-Unitats de Convivència
-Voluntaris companyia
(individual,Tramats de Vida, Resivol, Quankedem )
-Activitats festives
-Suport d’Empreses amb Cor
-Assessorament jurídic
-Suport psicològic
-Vacances d’estiu
-Ajudes econòmiques

Volem acompanyar la persona gran amb Respecte, apoderant-la, 
vetllant per la seva Dignitat, i facilitant la seva Participació activa.



SENSIBILITZACIÓ I DENÚNCIA

 Educació en Valors (relacions intergeneracionals)
 Treball comunitari / Bon veïnatge
 Campanyes / Informes 
 Treball en Xarxa i Participació en accions col·lectives

amb altres Entitats (públiques i privades)


