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 Cada vegada són més les persones que arriben a una edat avançada. 
 A Palma, les persones de més de 65 anys representen el 15,5% de la població i es preveu que, els 
anys vinents, aquest percentatge augmenti considerablement. 
 És tot un èxit que puguem viure més anys i amb millor qualitat de vida, però es planteja un repte 
nou: els canvis en les estructures familiars i l’impacte de la situació econòmica actual en les relacions 
d’ajuda, provoquen cada vegada més situacions de soledat no volguda en les persones grans. Aquest 
sentiment de solitud, mantingut durant el temps, pot afectar la salut de la persona gran i comportar una 
pèrdua de qualitat de vida. 
 El programa Sempre Acompanyats  té com objectiu atendre aquestes situacions de soledat no 
desitjades  de les persones grans a través d’una xarxa comunitària en què tot el barri es pot implicar: veïns, 
associacions, entitats, voluntaris,  ens de l’Administració, etc. Volem abordar aquestes situacions: 
• Detectant-les i fent-les visibles. 
• Empoderant a la persona, ajudant-la a prendre consciència i reforçant les seves pròpies capacitats per 

afrontar i superar la seva situació. 
• Establint vincles entre les persones grans i altres membres de l’entorn més proper, que contribueixen a 

millorar-ne el benestar. 
• Acompanyant i donant suport a les persones perquè participin en les activitats que s’ofereixen als 

centres de gent gran, o en altres del seu entorn en què manifestin interès, i promoure així una xarxa 
social al barri que doni seguretat a les persones grans. 
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Com i quan vàrem iniciar el Programa als barris de 

Santa Catalina, Es Jonquet i El Terreno 

 L’1 de desembre de 2017 es posà en marxa el Programa Sempre Acompanyats, impulsat per l’Obra 
Social “la Caixa”, l’Ajuntament de Palma i l’IMAS, i gestionat pel GREC. 
 Es va començar als barris de Santa Catalina i Es Jonquet, que arran d’un treball comunitari es 
detectà la necessitat de prevenir i intervenir amb les persones grans que es troben en situació de soledat 
i/o aïllament social.  Uns mesos més tard s’ha iniciat al barri d’El Terreno, on hi resideixen un gran nombre 
de persones majors. 
 En un primer moment s’establiren contactes, relacions i reunions amb els  agents socials, recursos, 
entitats, administració, veïns, etc.  dels diferents barris, fruit de les quals s’han establert les primeres línees 
d’acció del programa.  
 A la vegada es van fent xerrades de difusió i sensibilització, dirigides a professionals de diferents 
àmbits, persones majors i població general. Aprofitem aquestes xerrades per demanar voluntaris que 
vulguin participar i col·laborar. 
 
  



En quin moment ens trobem 

 
 A Santa Catalina, des del mes de gener, s’han tingut reunions de manera mensual per abordar el 
programa. A El Terreno es va tenir la primera reunió amb els agents, entitats, serveis, voluntaris, veïns, 
etc, el passat mes de maig. Els dos barris estan sensibilitzats amb la situació de les persones majors que 
estan i es senten soles. 
 A Santa Catalina es continua amb la campanya de difusió i sensibilització. A El Terreno s’ha 
començat a fer, des del mes de maig. 
 Ja s’han detectat vuit casos de persones grans en situació de solitud. S’ha començat a treballar 
amb aquestes persones creant vincles de confiança amb elles a partir dels quals poder conèixer (i ajudar-
les a conèixer) la seva situació, les seves necessitats, capacitats i desitjos per tal de construir respostes 
compartides per pal·liar la seva situació de soledat. 
 Tenim un grup de voluntaris amb moltes ganes de col·laborar amb el Sempre Acompanyats, i en 
breu se’ls hi farà una formació. Pensem que són un element important com a col·laboradors i facilitadors 
del programa. 
  

Com seguim 
 
• Continuant amb les reunions amb els diferents agents de la comunitat amb l’objectiu d’abordar entre 

tots la situació de la solitud de les persones grans. 
 

• Mantenint i creant noves relacions a la comunitat  amb aquelles persones o recursos que vulguin 
col·laborar i participar en el Sempre Acompanyats. 
 

• Sensibilitzant sobre la situació de les persones grans a la població general i donant a conèixer el 
programa a nous recursos. 
 

• Detectant noves situacions de persones grans en situació de solitud no desitjada. 
 

• Donant resposta a aquestes situacions 
 

• Consolidant i ampliant el nostre grup de voluntaris/es. 

Coneixes alguna persona gran que li pugui interessar el programa? 

Vols informació? 

Hi vols col·laborar? 
  

Envian’ns un correu, o contacta amb nosaltres a GREC 

sempreacompanyats@gmail.com 
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