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Durant el 2020 el funcionament ordinari de les activitats ha quedat afectat pels 
mesos de confinament provocat pel COVID-19. Precisament els programes 
d’acompanyament a gent gran han sortit perjudicats per l’especial 
vulnerabilitat en què es trobaven i el tancament de domicilis i residències a 
visites externes. Igualment la formació presencial ha quedat afectada en 
aquest període. 
 
 
1. PROGRAMA DARE 
 
Des de l'any 2014 les activitats de DARE es realitzen a Barcelona, Girona i Vic. 
Aquest any ha crescut a la zona del Vallès (Terrassa, Sabadell i Sant Cugat del 
Vallès).  
 
També s'han desenvolupat uns campus per proporcionar a les persones 
beneficiàries activitats culturals i sortides per la ciutat, sempre acompanyades 
pels voluntaris. S'han anomenat coordinadors. 
 
Es manté el seguiment personal, les 300 entrevistes a voluntaris i més de 150 
a familiars de les persones beneficiàries. 
 
S'han realitzat més 1.500 acompanyaments al propi domicili i uns 220 a 
hospitals. 
 
Actualment, el projecte compta amb uns 60 voluntaris. 
 
Durant el 2020 s'ha establert un protocol de comunicació amb els voluntaris i 
les famílies dels beneficiaris, que ha facilitat millorar l'atenció i motivar els 
voluntaris amb la informació facilitada pels familiars. 
 
 
2. PROGRAMA GUARDA 
  
Durant el 2020 s'han designat 3 coordinadors a la Residència Amavir-
Diagonal, El Sol i Residència Associació Sagrada familiar entre voluntàries amb 
experiència, i s'han establert reunions trimestrals de coordinació. 
 
A través d'una col·laboració amb la Fundació La Caixa s'han aconseguit dues 
tauletes per residència, amb l'objectiu que els residents es comuniquessin 
amb els familiars durant el confinament. 
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S'han incorporat les “Històries de vida” perquè els voluntaris coneguin bé les 
persones que han d'acompanyar, i així preparar visites, activitats… tenint en 
compte aquestes dades. 
 
Es continua promovent l'acompanyament adreçat als pares per fer voluntariat 
en família, una associació juvenil de Girona i un col·legi de L’Hospitalet i una 
associació de pares amb fills amb altes capacitats han col·laborat en aquest 
programa. 
 
S’ha signat un conveni amb el Grup Publicis Media i durant l’exercici s’han 
sumat per aquesta via 7 voluntaris. 
 
 
3. PROGRAMA ORIENTA 
 
Durant el 2020, s'han atès més de 30 sol·licituds d'assessorament, 
relacionades principalment amb discapacitat, salut i dependència. S'ha 
acompanyat 15 persones a fer gestions administratives. 
 
Durant l'exercici 2020 s'han donat entre les persones beneficiàries diversos 
elements d'ajudes tècniques (2 grues de mobilització, 5 cadires de rodes, 4 
caminadors i una cadira amb motor) i cinc llits articulats amb el matalàs. 
 
 
4. FORMACIÓ 
 
Durant l'exercici 2020 s'han impartit diferents sessions de formació als 
voluntaris, enfocades a implementar i consolidar les habilitats del cuidador. 
També les coordinadores de Dare, Guarda i Orienta han participat a diferents 
webinars organitzats per altres entitats. 
 
Sèrie “Transformar la mirada per cuidar millor”: 
- La comunicació empàtica, Mercè Moreno, consultora de RRHH 
- Detectar l’origen de la inquietud, Susana Sánchez Quinto, psicòloga 
- Com alliberar la càrrega emocional, Mercè Moreno, consultora de RRHH 
- Acompanyar fins al final, Inés Espallargas, metge de família 
 
 
5. DIVULGACIÓ 
 
“Cultivar la amistad para envejecer bien” (Aceprensa, agència de notícies i de 
tendències socials , 30 de març de 2020). 


