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Són la principal font de detecció de persones en 
situació de vulnerabilitat:

o Solitud no volguda
o Problemàtica social o de salut  no atesa.

A través de: dinamitzadors i animadors, 
CAS, talleristes, socis,...

Casals de Gent Gran Municipals



CAS
Formades per aquelles persones amb un interès i una 
sensibilitat en el tema, que coneixen el casal i els seus 
socis i estan vinculades al barri i que ens han de fer d’ulls 
tant dintre de l’equipament com amb els seus veïns.

Hem creat instruments de registre i coordinació (codi ètic, 
fitxa de detecció, fitxa de seguiment,...) i es fan reunions 
periòdiques amb els integrants tot acompanyant-los i 
donant eines. 

Casals de Gent Gran Municipals



Casals de Gent Gran Municipals

• Què fem una vegada detectada la dificultat:

• Contactar amb la persona i/o família i fer un prediagnòstic de la situació i oferir 
informació i assessorament. 

• Orientar-la en les activitat i tallers que li poden interessar o adaptar-se a les 
seves característiques i acompanyar en el procés.

• Vincular a la persona als serveis socials i/o sanitaris si és necessari i fer el 
seguiment de la situació.

• Derivació i acompanyament a altres recursos o entitats del territori (programa 
REMS de la Fundació Catalunya-La Pedrera, Amics de la Gent Gran, Espai de 
Suport Mémora. 

• Des dels serveis també poden detectar persones que es puguin integrar dintre 
dels equipaments i des del programa vulnerable coordinar les actuacions 
necessàries per poder millorar la seva xarxa de relació. La derivació ha de ser 
bidireccional.



Casals de Gent Gran Municipals

• Reptes de futur:

• Avançar en la detecció tant dintre dels casals com 

entre els veïns.

• Coordinar amb Radars i que els casals siguin els  

serveis de referència i es treballi per vincular les 

persones als recursos.

• Continuar treballant en xarxa i afegir els diferents 

agents dels territoris.  



Gràcies per la vostra col·laboració!
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