


 Som una organització de voluntariat que lluita contra la soledat no volguda de les
persones grans des de fa 30 anys.

 Integrada per persones voluntàries, equip tècnic, socis i donants que fan possible
l’acompanyament a persones grans que viuen una soledat no desitjada, amb
l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida.

 La nostra missió:
 Acompanyament emocional
 Dinamització social
 Sensibilització de la societat

1.553
persones 
grans

1.808 
persones 
voluntàries

29
municipis
de Catalunya



DECÀLEG DE BONES 
PRÀCTIQUES D’AMICS DE LA 

GENT GRAN ENVERS EL
BON TRACTE 



#1 
Acompanyant a persones grans en situació 
de soledat obrim la seva xarxa social, 
imprescindible per trencar l’aïllament 
davant una possible situació d’abús. 



#2 
Amb l’acompanyament emocional 
potenciem l’autoestima i l’autoconfiança
de la persona gran, important per poder 
afrontar una situació de mal tracte. 



#3 
Acompanyant a persones grans es 
construeix una relació d’amistat entre la 
persona gran i la persona voluntària, un 
espai de confiança necessari per poder 
compartir tot tipus de vivències. 



#4 
Quan la persona gran accepta el 
voluntariat, s’afavoreix que pugui estar 
oberta per demanar altres ajudes que 
pugui necessitar. 



#5 
La participació en activitats de caire
sociocultural, com Tallers Tertúlia o 
Sortides que realitza Amics de la Gent 
Gran, potencia el contacte social de la 
persona gran, trencant l’aïllament. 



#6 
Amb la participació a actes de celebració i 
Vacances Amigues, a més d’afavorir
relacions socials, es dóna reconeixement a 
les persones grans i es fomenten 
oportunitats de comunicació. 



#7 
Les xerrades per a persones grans sobre 
situacions de risc i alternatives jurídiques
—que realitzem amb agents com Mossos
d’Esquadra o Col·legi de Notaris—
contribueixen a informar-les sobre els
recursos existents. 



#8 
Les xerrades de sensibilització sobre 
persones grans a escoles permet difondre 
l’educació en valors com el respecte, la 
dignitat i la tolerància, així com fomentar 
l’estima cap a les persones grans. 



#9 
La persona voluntària pot ser un agent de 
detecció davant de possibles situacions de 
mal tracte, i la continuïtat de la relació 
afavoreix que pugui observar canvis en la 
situació i donar suport en tot el procés. 



#10 
Amics de la Gent Gran promou el treball 
en xarxa amb diferents professionals, com 
serveis socials, atenció bàsica o 
teleassistència, imprescindible per 
intervenir de forma coordinada. 



GRÀCIES


