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PER A MÉS INFORMACIÓ:
Oﬁcina Pla de Barris
Plaça de les Escoles, ediﬁci de Can Masset, baixos
Telèfon: 972 059 801 / 649 498 390
plabarrisescala@altemporda.cat

Departament de Governació
Administracions Públiques i Habitatge

Amb la col·laboració de:

El programa Àncora forma part del Programa de Millora Social del
Pla de Barris que es porta a terme al nucli antic de l’Escala.
El programa Àncora té com a ﬁnalitat detectar i prevenir les situacions
d'aïllament de les persones grans que viuen soles i evitar situacions
de risc social.
Per posar en marxa aquesta actuació, el programa Àncora estableix
una xarxa de prevenció i d’acció comunitària en què participen
voluntàriament veïns i veïnes, comerciants, professionals de les
entitats i serveis públics vinculats al nucli antic.
Aquesta xarxa té com a objectiu fer un barri més solidari, amb una
mirada sensible i respectuosa envers la gent gran, per afavorir
l’envelliment actiu i la qualitat de vida dels veïns i veïnes.

Objectius del programa Àncora
1. Contribuir a la detecció de persones grans que pateixen o
estan en risc de patir aïllament social, físic o psicològic o risc
d’exclusió social.
2. Potenciar la corresponsabilitat entre els veïns i veïnes del
barri, el teixit comercial, l'administració pública i la xarxa
associativa per millorar la detecció de casos de risc en persones
grans.
3. Impulsar i consolidar una xarxa d’intervenció comunitària per
potenciar l’envelliment actiu i la qualitat de vida dels veïns i
veïnes.

Les persones Àncores
Són els veïns i les veïnes, els comerciants, les persones voluntàries i
els professionals de les entitats i dels serveis públics i privats, que
formen part de la xarxa del programa Àncora.
Les Àncores poden detectar, amb una mirada sensible i respectuosa,
situacions de risc en les persones grans del barri. Treballen en xarxa i
coneixen els recursos disponibles per atendre les situacions de risc
detectades.
Davant d’un possible cas de risc, les Àncores activen la intervenció
dels professionals dels Serveis Socials de l'Ajuntament de l'Escala.

Les activitats de formació i sensibilització del programa Àncora
Per treballar adequadament amb les Àncores i fer una bona detecció
dels casos de risc de les persones grans al nucli antic, el programa
ofereix una formació impartida per professionals.
Aquesta formació facilita un acompanyament adequat, permet fer el
seguiment dels casos detectats i dóna suport i assessorament a les
Àncores que participen al programa.
El programa Àncora també organitza un cicle de xerrades anual,
orientat a sensibilitzar i facilitar informació i coneixement sobre
l’envelliment actiu, que està adreçat a les persones grans del barri, als
seus familiars i a les persones cuidadores.

Què cal fer per col·laborar com a persona Àncora?
Si ets un veí/veïna o un comerciant del nucli antic i
vols col·laborar de manera voluntària amb el
programa Àncora, cal omplir la butlleta adjunta i
fer-la arribar al Programa de Millora Social del Pla
de Barris.
En pocs dies ens posarem en contacte amb tu per
formalitzar la teva col·laboració.

