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a Martorell

Si vols 
adherir-te 
al projecte

informa’t a: 
us animem a 

afegir-vos-hi !



Pots fer una bona actuació si tens contacte habitual amb 
gent gran i vols, mitjançant la teva acció, posar en 
coneixement dels serveis socials i de salut aquestes 
situacions de vulnerabilitat. 

Si tens contacte habitual amb gent gran, aquest és el 
teu projecte. 

veïnatge
bon

Què és una actuació de 
Bon Veïnatge amb la gent gran?

El límit el poses tu. 

Pots, senzillament, comunicar la detecció que hagis fet. 

També pots participar en les taules comunitàries 
d’actuacions de Bon Veïnatge en la mesura que aquestes 
es vagin creant,   i afegir les teves impressions, així com 
noves propostes en relació a la marxa del projecte de Bon 
Veïnatge amb la gent gran. 

Facilitar que les persones 
grans que ho desitgin 

puguin romandre a la seva 
llar al màxim de temps 

possible, amb l’ajuda del 
bon veïnatge, tot millorant 

el seu benestar.

Què 
implica?

Per afegir-t’hi, només has de trucar al telèfon que consta 
en aquest tríptic o enviar un correu electrònic manifestant 
el teu interès a participar-hi.

Com em 
puc afegir?

l’objectiu

Si en el desenvolupament de la teva activitat habitual, 
tens contacte amb gent gran, i detectes algun canvi  que 
faci pensar que alguna cosa negativa pot estar passant, 
només has de posar-te en contacte amb el telèfon o 
adreça electrònica que consta en aquest tríptic, i podrem 
valorar la situació d’aquesta persona, per a  respondre-hi 
de la manera més adient. 

Si vols i la persona ho 
autoritza, també podràs 
rebre un retorn de les 
actuacions que es duguin 
a terme, i l’impacte de la 
teva actuació com a 
veïna o veí.  

Com funciona?

Qualsevol veí o veïna de Martorell,  entitats, comerços, 
farmàcies  i espais de salut,  entre d’altres,  amb coneixe-
ment i contacte directe o indirecte amb la gent gran del 
seu edifici, comunitat o zona. 

Aquest contacte és el que permetrà detectar i actuar 
davant d’una situació de vulnerabilitat.

Qui ho pot fer?

us animem a 
afegir-vos-hi !

El Pla d’Actuació Municipal 2015-2019,  incorpora una línia 
de treball dedicada a gent gran, l’ampliació i desenvolupa-
ment de nous serveis i programes d’atenció a la gent gran, 
entre els quals destaquen els que prenen com a base el 
treball comunitari que es desenvolupa a Martorell en l’àmbit 
de gent gran per part de Serveis Socials i la Unitat per a la 
gent gran activa.  

Aquestes intervencions són la primera defensa natural 
d’afrontament de situacions de vulnerabilitat, i els Serveis 
Socials es troben farcits de registres de semblant 
naturalesa. A més, es pot afegir que es fa difícil trobar algú, 
persona, entitat, centre o botiga que, en algun moment, no 
hagi comunicat situacions detectades al voltant de l’exercici 
de la seva activitat. 

El desplegament que es fa recull l’interès d’aquestes 
persones, centres, botigues i altres entitats pel proïsme, tot 
facilitant la incorporació, en la mesura justa, a la xarxa de 
respostes que generen les seves intervencions.


