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ARA QUE NO PODEM FER ACOMPANYAMENT 
PRESENCIAL, QUE FEM ELS i LES VOLUNTÀRIES D’AMICS 
DE LA GENT GRAN? 
 

La tasca voluntària que realitzes és clau per combatre la soledat no desitjada de les 
persones grans. L’actual situació revalida i revaloritza la teva solidaritat, que has posat 
en marxa abans d’aquesta crisi que està situant a les persones grans al centre de les 
mirades.  

Donada la situació extraordinària de confinament que vivim, el voluntariat 
d’acompanyament emocional s’ha vist afectat en el més essencial, que és compartir 
presencialment una estona amb la persona gran que sent soledat. Per això, les trucades 
telefòniques són ara un recurs fonamental, una joia molt valuosa a cuidar en la relació, 
i probablement un dels pocs contactes que tingui la persona en les properes setmanes.  

Oferim algunes recomanacions per a la promoció del benestar psicològic i per la 
dinamització de la conversa telefònica que esperem siguin d’utilitat.  

Et proposem una guia per la conversa que ajudi a donar resposta a aquesta situació 
excepcional, una eina que pots fer servir amb l’avinentesa que cada relació construïda 
té les seves especificitats, i per tant pots adaptar-la sempre i quan es respectin els límits 
i principis de la nostra tasca.  

Davant de qualsevol dubte, posa’t en contacte amb la persona tècnica de referència a 
la teva zona (de dilluns a dijous de 9 h a 14 h i de 15 h a 18 h i els divendres de 9 h a 14 
h). Si no estàs acompanyant a cap persona gran en aquests moments i pots fer trucades, 
ofereix-te contactant amb el teu referent de zona.  

 

QUÈ TROBARÀS EN AQUESTA GUIA? 

 

1. A trets generals, com ha de ser la trucada? 

2. Recomanacions relacionades amb el benestar psicològic. 

3. Recomanacions relacionades amb la dinamització de la trucada. 

4. Guió de trucada durant el confinament pel COVID19. 

5. Recull de recursos.  
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1. A TRETS GENERALS, COM HA DE SER LA TRUCADA? 

 

1. ANTICIPACIÓ. La situació és canviant i les pautes es van modificant amb els dies. 
Consulta abans de trucar l’enllaç de la pàgina del Departament de Salut per saber 
quines són les informacions bàsiques actualitzades (mesures d’higiene i telèfons de 
referència, principalment). Llegeix també el Guió que detallem més avall abans de 
començar la trucada.  

2. FREQÜÈNCIA. Es recomana trucar cada dos/tres dies, però si pots incrementar la 
freqüència o ja ho fas cada dia garantiràs més oportunitats de relació. Pacteu com 
us va millor i aclariu quan serà la propera trucada abans de penjar.  

3. EXPECTATIVES. Intenteu fixar una hora o una franja horària per la trucada per evitar 
generar esperes improductives o falses expectatives. Ajudarem a crear rutines i 
sentiment de seguretat.   

4. DURACIÓ. La trucada pot durar el que considereu, però per l’experiència de les 
Trucades Amigues que realitzen les Plataformes de Seguiment Telefònic, calculem 
que, com a mínim, són 10-15 minuts per trucada.  

 

 

2. RECOMANACIONS RELACIONADES AMB EL BENESTAR 
PSICOLÒGIC.1  

 

ETS INFORMANT CLAU, per tant: 

• Dona únicament informacions provinents de fonts oficials i contrastades. Tracta 

de defugir rumors i visions alarmistes. Recordem que la situació és temporal. 

• Evita que tota la conversa se centri en qüestions relacionades amb la pandèmia. 

A més d’informar i resoldre els dubtes que estiguin al teu abast, ofereix una 

estona per parlar d’altres temes.  

• Explica a la persona gran la importància d’evitar la sobreinformació, ja que pot 

incrementar la por i l’angoixa.  

 

 

 

 

 
1 Algunes de les recomanacions s’inspiren en el document “Guia de gestió psicològica davant 
quarantenes per malalties infeccioses” del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.  
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LA TEVA AMISTAT ÉS CLAU, així que: 

 

• Ofereix, com sempre, el teu suport emocional promovent l’escolta activa i 

l’empatia. Recorda que tots i totes tenim limitacions davant la complexa situació 

que vivim, i saber posar-nos límits és clau per a la prevenció i un suport  

 

responsable. Recorda que el que estàs fent, mantenir la relació amb afecte i cura, 

és una tasca valuosíssima en aquest moment.   

• Transmet una actitud positiva i si la persona que truques està amoïnada, 

recorda-li els reptes que ha superat a la seva vida, així com l’onada de solidaritat 

que està havent cap a les persones grans  a la nostra societat.  

• La sensació de por o angoixa pot anar variant al llarg dels moments del dia o en 

el transcurs de les setmanes. No dubtis en contactar amb la persona tècnica de 

referència si detectes una situació de gravetat pel que fa al benestar psicològic, 

que sigui derivada del confinament, que es presenti de manera recurrent i que 

no puguis gestionar.  

• Així mateix, si detectes una situació d’alerta derivada de les situacions que es 

plantegen a continuació, no dubtis de contactar a la persona tècnica de 

referència:  

o Suspensió o supressió del servei bàsic de referència (SAD) des de la 
declaració de situació d’alarma pel COVID19. La Treballadora Familiar 
no s’ha presentat.  

o Canvi en el nucli de convivencia: pèrdua de la parella o persona amb 
qui conviu, convivencia amb noves persones, … 

o Canvi o deteriorament en la relació amb la persona amb qui conviu 
o Canvi domicili o ingrés a residencia 
o Identificació de signe o indici de maltractament 
o Canvi en l’estat cognitiu (notes o t’informen que ha perdut memòria i 

costa tenir una conversa fluïda amb la persona) 
o Canvis en la salut física 
o Canvis en l’estat d’ànim 
o No contestar a les trucades 3 vegades consecutives 

o En cas de no ser la persona voluntària d’acompanyament habitual de la 
persona gran: Persona gran amb petició activa d’acompanyament que 
comenta no saber res de la persona voluntaria des de fa més de 15 dies. 
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CONSELLS PER AL DIA A DIA 

 

• Si penses que a la persona gran li pot generar incertesa esperar la teva trucada,  

marqueu una franja horària i/o dies de trucada. D’aquesta forma no estarà 

esperant sense sentit i tots dos podreu pensar per avançat en les coses que us 

agradaria compartir.  

• Le persones grans que acompanyem són expertes en soledat, i moltes ja tenen 

recursos incorporats en el seu dia a dia. En tot cas, recordem que és recomanable 

tenir una rutina diària per organitzar el temps, procurar una alimentació 

saludable, mantenir una bona higiene i autoimatge, variar dins del domicili 

d’espais i ocupacions, en la mesura del possible, mantenir la mobilitat.  

 

 

PER A LES PERSONES QUE ACOMPANYEU A RESIDÈNCIES, el Col·legi Oficial de Psicologia 
de Catalunya recomana concretament: 

• Vetlla perquè la persona estigui ben informada del que passa i sàpiga el motiu 

de l'absència de visites. 

• Truca-la o posa’t en contacte amb ella de forma regular amb els mitjans que 

tinguis a l’abast i que el centre et permeti. En aquest punt, com Amics de la Gent 

Gran volem afegir que si la persona té mòbil la pots trucar directament. En cas 

que no, intenta parlar amb el professional de referència per pactar una hora per 

la trucada en la mesura del possible. 

• No sentis que l’abandones, sinó que te’n fas càrrec de la millor manera ara 

possible. 

 

3. RECOMANACIONS RELACIONADES AMB LA DINAMITZACIÓ DE 
LA TRUCADA. 

• Si tant la persona gran com tu disposeu d’un dispositiu que ho permeti i xarxa 

wifi, podeu fer si us ve de gust una videotrucada. Recorda que fer una 

videotrucada per Whatsapp pot ser una bona opció. Veure’ns les cares aporta 

molta calidesa i informació a la comunicació. 

• En cas que portis temps acompanyant a la persona gran, segur que la coneixes 

bé. Aprofita per cercar informació dels temes que l’interessen i comparteix-los 

amb ella durant la conversa. Si us acabeu de conèixer pregunta-li què li agrada 

fer, o què li agradava fer abans, i proposa temes relacionats. Pots investigar i 

aprendre coses noves.  
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• Moltes persones grans no tenen a l’abast el mitjans necessaris per gaudir de les 

iniciatives culturals en obert que s´estan compartint per xarxes. Exercitem 

l’enginy i aprofitem els recursos disponibles. Indaga en les seves aficions i 

preferències per establir una continuïtat creativa entre trucada i trucada.  

o Si, per exemple, li agrada fer receptes, pots recollir un diari amb les que 

et vagi explicant i provar de fer les que estiguin al teu abast. A la següent 

trucada podeu compartir el resultat.  

o Si a la persona li agrada escriure, pots animar-la a compartir amb tu els 

seus pensaments o creacions. Escriure un diari, una biografia o poemes li 

ajudarà a fer del seu temps un espai d’enriquiment personal. 

o Si a tots dos us agrada llegir, podeu fer un petit club de lectura telefònic 

aprofitant un llibre que tingui a casa (pots intentar cercar-lo per internet 

si no el tens).  

o Segons diversos estudis, la ràdio i la televisió són el principal recurs 

d’afrontament de la soledat en el dia a dia de moltes persones grans. Si 

et trobes davant d’aquest cas, i tenint en compte que ara mateix el 

COVID19 ocupa gran part de programes i noticiaris, podem intentar oferir  

o  

 

una alternativa per l’ús d’aquests mitjans per no caure en la 

sobreinformació. Per exemple, cerca a la graella televisiva i/o  

 

radiofònica programes, pel·lícules o documentals que li puguin 

interessar. Ofereix a la persona realitzar aquesta activitat dient-li el canal 

i l’hora en que es fa. Podeu fer una conversa sobre el contingut a la 

propera trucada. Omplim el cap de cultura i entreteniment.  

• Cada relació és única: amb creativitat, cura i estima troba el recurs més adient a 

la vostra amistat. El confinament ens convida a la creativitat. Agafem el repte pel 

benestar emocional de les persones grans.  

 

4. GUIÓ  DE TRUCADA DURANT EL CONFINAMENT PEL COVID-19.  

 

1. PRESENTACIÓ  

Presentar-se amb el nom i com a voluntari/a d’Amics de la Gent Gran: 

a) En el cas de no conèixer a la persona Gran: Bon dia/tarda, em dic................... i 
soc voluntari/a d’Amics de la Gent Gran al Districte..........................i si et sembla 
bé, t’aniré trucant durant aquests dies de confinament.   
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b) En el cas de ser la persona voluntària que habitualment acompanya a la Persona 
Gran: Bon dia/tarda, soc en/la ................... i com que no puc anar a visitar-te, 
durant aquests dies de confinament t’aniré trucant.  

Pactar horari de trucada.  

Si et sembla bé et trucaré dos o tres cops per setmana. Aquest horari et va bé? Si no és 
així, diguem quin dia i hora et va bé que et truqui i ho apuntem per tal de trucar-te a 
l’hora pactada. Recorda anotar els dies de trucada i mantenir una rutina amb la persona  

 

2. CONTEXTUALITZAR LA TRUCADA 

a) Estem vivint una situació d’alarma molt excepcional degut al COVID19 i per 
precaució, tots i totes ens hem de quedar a casa. Com portes aquest fet? Com et 
trobes? 

i. En cas que la persona ens digui que té angoixa o nosaltres la percebem, 
considerar les Recomanacions pel benestar psicològic en aquest 
document. (Pots ampliar la informació al document del Col·legi Oficial de 
Psicologia de Catalunya d’aquest enllaç). 

[Recorda que si detectes que la persona està més angoixada de l’habitual 
de forma recurrent per la nova situació, pots posar-te en contacte amb 
la persona tècnica de referència per cercar una resposta adequada]. 

ii. En cas que la persona mostri certa tranquil·litat: celebro que estiguis 
tranquil/a. És el millor que podem fer davant d’una situació així.  

 

3. RECORDAR MESURES A TENIR EN COMPTE FRONT COVID 19 

a)  Tens clares les mesures que hem de tenir en compte durant la declaració de 

situació d’alarma? Recorda que:  

I. No has de sortir de casa 

II. T’has de rentar les mans amb molta freqüència  

III. Has de mantenir una distància d’un metre amb la resta de persones   

IV. Si et moques, has de llençar el kleenex de seguida a les escombraries. No 

val posar-se’l a la butxaca.   

b) I recorda que si tens qualsevol símptoma has de trucar al telèfon que facilita la 

Generalitat (ja que la informació canvia, consulteu la pàgina del Departament de 

Salut en aquets enllaç). Recordes els símptomes? 

• Tos seca 

• Febre 
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• Molta fatiga 

c) Tanmateix, és molt important que si tens qualsevol altra malaltia, no vagis al 

metge, has de trucar al 061 o al CAP i explicar el que et passa. És molt important 

que no vagis pel teu compte ni al CAP ni a l’Hospital. 

       

4. REGISTRAR I DONAR RESPOSTA A LES NECESSITATS QUE PUGUI TENIR 

b) Necessites alguna cosa? Fer la compra o anar a la farmàcia per exemple? 

I. En cas que la persona ens digui que no perquè ja ho té cobert, per ell/ella 

mateixa o amb algun familiar o membre de l’entorn o xarxa propera: 

Fantàstic! Què bé, ho celebro. SI necessites quelcom, per això, no dubtis 

en dir-ho i intentarem donar resposta en la mesura que puguem.  

II. En cas que la persona ens digui que si necessita suport anirem establint 

prioritats d’actuació en funció de la proximitat:  

1. Intentem buscar resposta en la mateixa escala: Has vist si 

a la teva escala algun veí o veïna a posat un cartell oferint la seva 

ajuda? En molts llocs ho han fet.    

2. Intentem buscar resposta en la xarxa de recursos de barri 

a través del tècnic/a de referència. En molts barris s’han 

organitzat els veïns i veïnes per zones per ajudar a les persones 

que ho necessitin.  Ens posarem en contacte amb ells per veure si 

des del teu barri et poden ajudar i et tornaré a trucar entre avui i 

demà.  

3.  Donem resposta des d’AGG si el tècnic/a de referència ens 

diu que no hi ha organització veïnal per respondre: no tens ningú 

al voltant i estic veient que al teu barri no hi ha organització veïnal. 

Bé, no t’amoïnis. Anoto la teva demanda i mirem de donar-te 

resposta entre avui i demà. Entre tu i el tècnic/a de referència 

veureu com podeu respondre. 

En les situacions 2 i 3:  Anota la demanda i truca al teu tècnic de referencia  

 

5. CONVERSA SOBRE TEMES DIVERSOS.  

Crec que ens anirà bé parlar també d’altres coses, és important no estar tot el dia 
centrats en el que està passant amb el coronavirus. Llegeix les recomanacions per 
dinamitzar la trucada de més amunt. Aquest és un espai obert on l’espontaneïtat i les 
especificitats personals marquen el transcurs de l conversa.  
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6. COMIAT 

Si està d’acord amb el que hem parlat llavors, tornarem a parlar ........ Recorda que em 

dic ..................... i que truco d’Amics de la Gent Gran. 

 

5. RECULL DE RECURSOS. 

• Informació sobre el coronavirus del Canal Salut de la Generalitat de 
Catalunya:  

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ 

• Informació del Ministeri de Ciència i Innovació:  

https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/Biblioteca/Paginas/Guia-COVID.aspx 

• Guia del COPC:  

https://www.copc.cat/adjuntos/adjunto_15213/v/Guia%20de%20gesti%C3%B3%2
0psicol%C3%B2gica%20davant%20quarantenes%20per%20malalties%20infecciose
s.pdf?tm=1584127708 
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