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1. Detectar i prevenir situacions de risc 
de les persones grans: Que les persones 
grans que han escollit viure a casa seva, 
puguin fer-ho en condicions de benestar i 
seguretat  amb la complicitat de l’entorn. 
 
2. Pal·liar la solitud no volguda  i/o 
conseqüències negatives  de  la solitud de 
les persones grans i vincular-les a la seva 
comunitat.  





-Diuen que es senten soles 
- Manifesten que no se senten soles però percebem solitud 
- Són cuidadores d’altres persones amb dependència i senten 
que no tenen ningú amb qui “desfogar-se” o parlar de les seves 
coses 
- No tenen xarxa de suport (família, amics, veïns) o aquesta és 
insuficient  
- No surten gaire al carrer, potser tampoc reben gaires visites 
- No rep suport de la xarxa de recursos, o sent aquest recurs 
com insuficient 

 



1. Detectar i prevenir situacions de risc de les persones grans.  

Plataforma de Seguiment 
Telefònic   
* Trucades des de la proximitat 
* Vincle afectiu amb la persona voluntària i  
facilitant vinculació a la xarxa social del barri. 
* Es porta a terme amb persones voluntàries del 
barri. 



Verbalització situació de pobresa energètica  
 
“La Sra. explica que no té calefacció a casa i fa bastant fred. 
S’escalfa amb dues bosses d’aigua calenta i té una estufa que 
només utilitza quan ve la TF per dutxar-la”  
 
“Té calefacció de gas però no la pot encendre gaire perquè té 
ingressos limitats” 
 
“ No tenia per pagar les factures de la llum”  



Derivació i Intervenció de Serveis Socials. Retorn al voluntariat.  
 
Intervenció dels referents de Serveis Socials.  
 
 
Retorn de la intervenció al voluntariat que ha detectat la situació 
de risc 



www.congrespobresaenergetica.cat 

Gràcies per la vostra assistència 
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