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1. INTRODUCCIÓ 
 

El fenomen de la soledat no desitjada ressona recentment com un dels grans 
reptes de les administracions i les comunitats locals. Tant, que abans aplegara 
la COVID-19, s’arribà a batejar com la gran epidèmia del s.XXI, per la seua 
incidència i per les conseqüències que suposa per a la salut de les persones 
que la pateixen.  

Les formes i els ritmes de vida de la nostra societat són cada cop més 
individualitzades i, per tant, és més fàcil trobar-se a soles inclús quan convivim 
amb més persones. A més, amb la situació pandèmica esdevinguda des de 
març de 2020,aquesta realitat encara s’ha agreujat més i el nombre de 
persones que pateixen soledat s’ha incrementat. De fet, estudis realitzats 
recentment evidencien que el perfil dels col·lectius poblacionals afectats és 
prouheterogeni, ja que són diverses situacions vitals les que poden influenciar. 
En concret, es destaquen nombrosos casos entre la gent gran, la joventut, les 
persones migrades i les dones que s’enfronten a la criança o a altres tasques 
vinculades a les cures a soles.  

Davant aquesta realitat, l’Ajuntament de Paiporta impulsa en setembre de 
2020 la creació d’una xarxa públic-comunitària per a prevenir i fer front la 
soledat no desitjada. Inicialment, aquesta xarxa se centra únicament en el 
col·lectiu poblacional de persones majors, amb la idea que en un futur es 
puga ampliar el camp d’acció a altres, com la joventut o les persones amb 
problemes de salut mental. L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és abordar 
la prevenció del fenomen mitjançant l’enfortiment dels vincles veïnals i facilitar 
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que les persones que es troben en aquesta situació, tinguen facilitats per 
reprendre la vida comunitària i ampliar les seues relacions.  

Concretament, durant 2021 la xarxa:  

 Ha realitzat accions de sensibilització al voltant de la soledat no 
desitjada per a donar a conéixer aquest fenomen entre el veïnat. 

 Ha iniciat la identificació de situacions de soledat no desitjada en el 
municipi. 

 Ha impulsat accions d'acompanyament individual i comunitari a les 
situacions de soledat mitjançant la creació d’una xarxa de persones 
voluntàries. 

Cal dir, que aquestes accions s’han vist influenciades i, de certa manera, 
limitades per la situació pandèmica i per les restriccions sanitàries del moment, 
les quals han dificultat les trobades presencials durant alguns mesos. Així i tot, 
s’ha pogut avançar en la consolidació d’aquesta xarxa concebuda per 
promoure la salut comunitària i millorar la qualitat de vida del veïnat de 
Paiporta. A continuació, s’aprofundeix en el procés dut a terme durant 2021 
així com en els referents teòrics i metodològics d’aquest. 

 

2. REFERENTS TEÒRICS DEL PROCÉS 
 

El procés comunitari per a l'abordatge i la reducció de la soledat no desitjada 
al municipi de Paiporta parteix d'uns referents teòrics que contribueixen a 
identificar les necessitats que sustenten la proposta així com a orientar les 
solucions plantejades per a enfrontar la qüestió de la soledat. Aquests referents 
són principalment tres: el marc dels determinants socials de la salut, el 
plantejament de la democratització de les cures i els models de governança 
públic-comunitaris. A continuació es descriuen breument.  

En primer lloc, el procés està vertebrat pel marc dels Determinants socials de la 
salut1. Aquest enfocament s'ha estès amb el pas dels anys en l'àmbit de la salut 
pública, promogut per institucions com l'OMS o el Ministeri de Sanitat, Consum i 
Benestar Social de l'Estat Espanyol. D'acord amb el marc dels determinants, la 
salut de les persones no depèn exclusivament dels factors biològics – 
relacionats amb la genètica, l'edat o la constitució física- com l'enfocament 
tradicional havia concebut, sinó que de forma principal es relaciona amb les 
condicions socials, econòmiques i ecològiques en què viuen els individus. Per 
tant, com es pot veure a l'esquema de baix, qüestions com estar ocupat o en 

                                                           
1 Dahlgren, G andWhitehead, M (1991) Rainbow model of health in Dahlgren, G (1995) 
European Health PolicyConference: Opportunities for thefuture. Vol 11 – IntersectoralAction for 
Health. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. 
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atur, les condicions en què es treballa, el tipus d'accés a l'habitatge o l'entorn 
urbà que s'habita són també aspectes centrals en determinar la salut de les 
persones. En conseqüència, la importància de tots aquests fenòmens 
socioeconòmics ha posat de relleu la importància de fer front a les 
desigualtats en salut.  

 

 

Iŀlustració1: Model de determinants de la salut de Dahlgren i Whitehead, 1991.  
Font: Agència Salut Pública de Catalunya 

 
Com es pot veure al model dels investigadors Dalhgreen i Whitehead, la 
disposició de xarxes socials i de suport és un element crucial que afecta i 
condiciona la salut de les persones. Aquest model coincideix amb 
l'emergència del concepte de capital social en les ciències socials, de la mà 
de treballs com el de Mark Granovetter. Així una recerca recent2 ha desvelat 
que la disposició d'unes xarxes socials i de suport sòlides augmenta la 
probabilitat de viure un 50%. Aquests resultats mostren que la influència de les 
relacions socials en el risc de mort són comparables amb factors ben establits 
de mortalitat com el consum de tabac i alcohol, superant la influència d’altres 
factors de risc, com la inactivitat física i l’obesitat. Tot açò ha generat que el 
fenomen de la soledat no desitjadapasse a ser un objectiu de les polítiques de 
promoció de la salut, com és el cas del municipi de Paiporta. En aquests 
processos s'entén la soledat no desitjada com el desajustament entre les 
relacions socials que una persona desitjaria mantenir i aquelles que percep 
que té. Per tant, és una qüestió que es diferència de l'aïllament social, pel qual 
entenem les relacions socials objectives que els subjectes posseeixen. La 
soledat és un sentiment subjectiu que té unes arrels profundament socials.  

                                                           
2 (Lunstad J, Smith Tb, 2010) 
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La majoria d'exemples que coneixem fins ara, el cas de Paiporta inclòs, han 
treballat sobre les persones majors. Sense dubtes és un col·lectiu central en 
aquesta mena d'estratègies, però per les recerques realitzades sobretot a 
Barcelona i a Madrid hi ha evidència que la soledat és un sentiment molt 
transversal a la societat i afecta diferents grups poblacionals. En aquest sentit, 
cal tenir en compte queen desenvolupar aquestes xarxes comunitàries no sols 
s'està actuant sobre la soledat no desitjada. Més enllà, hi ha un treball que 
opera sobre la reconfiguració de les comunitats locals, buscant augmentar els 
vincles veïnals, les interaccions socials o les sensacions de confiança. Al remat, 
aquestes xarxes tracten d'intervenir sobre la pregunta formulada pel sociòleg 
CesarRendueles de com enfortir les comunitats urbanes al segle XXI sense 
reproduir el control social o els valors socials tradicionals dels entorns rurals.   

En segon lloc, cal destacar que el procés al voltant de la soledat no desitjada 
també s'inspira en l'anomenat marc de la democratització de les cures3. 
D'acord amb aquesta perspectiva, els canals per a corregir i eliminar les 
gravíssimes injustícies de gènere que ocorren en l'actual distribució social de les 
pràctiques de cura impliquen socialitzar aquestes en diverses direccions. Fins al 
moment ha estat el nucli familiar, principalment les dones, qui han exercit totes 
aquelles tasques necessàries per a la reproducció de la vida. Parlem de 
netejar, fer la compra, cuinar, però també d'atendre les persones que 
requereixen cures, com la xicalla o les persones majors. Així, enfront de les 
concepcions més tradicionals, aquesta democratització passa per quatre 
canals: per una corresponsabilitat dels homes dintre de les llars; per un paper 
expansiu de les polítiques de benestar de l'administració pública; pel foment 
de la conciliació laboral en l'àmbit del mercat. I, en darrer lloc, i el que més 
interessa ací, és el paper de les comunitats locals en articular el que s'ha 
anomenat les “cures comunitàries”4. Per aquest concepte entenem les 
pràctiques col·lectives d'atenció als veïns i veïnes que ho necessiten, estiguen 
aquests en situacions de dependència o no, i que moltes voltes estan 
ancorades en la vida quotidiana i informal dels entorns locals. Un exemple 
d'això seria l'actuació d'alguns comerços de proximitat quan una persona 
major es troba impedida, ja que per poder abastir-se dels productes necessaris 
l'atenen per telèfon i la pugen a casa.  

Precisament la iniciativa sobre la soledat no desitjada a Paiporta tracta 
d'articular en l'escala local aquest concepte: busca produir xarxes ciutadanes 
que, primer, identifiquen situacions de soledat i, segon, generen formes 

                                                           
3 Ezquerra, Sandra y Mansilla, Elba. (2018). Economía de les cures i política municipal: cap 
a una democratització de la cura a la ciutat de Barcelona. Barcelona:  Ajuntament de 
Barcelona. 

4 Vega, Cristina; Martínez, Raquel; Paredes, Myriam. (2018). Introducción.  
Experiencias, ámbitos y vínculoscooperativos en el sostenimiento de la vida. En  CristinaVega, 
RaquelMartínez, y MyriamParedes(Eds.), Experiencias y  vínculoscooperativos en el 
sostenimientode la vida en América Latina y sur de Europa (pp. 13- 48). Madrid: Traficantes de 
sueños 
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d'acompanyament veïnal. Per tant, busca formalitzar i articular pràctiques que 
sovint es donen de manera informal entre veïns i veïnes. En fer això, es produeix 
una comunitarització del fet de cuidar i una descàrrega al paper de les 
famílies en aquest treball. Però a més, seguint el treball d’Ezquerra i Mansilla, és 
una oportunitat per aconseguir també una redistribució dels rols de gènere, 
tractant d'implicar més els homes en les tasques de cura.  

En tercer lloc, la darrera perspectiva que contribueix a configurar aquest 
procés és els models de governança públics-comunitaris, o l'anomenada 
emergència del paradigma dels comuns urbans. Dita mirada posa l'accent en 
revertir els processos de privatització que pateixen els serveis públics en el 
període neoliberal5. Enfront d’aquestes dinàmiques, s'aposta per emfatitzar la 
dimensió comunitària d'allò públic, per una concertació entre les 
administracions locals i la ciutadania que incentive la gestió democràtica i 
col·lectiva de l'àmbit públic. Uns serveis públics dinamitzats, en moviment i 
arrelats al territori. Una de les expressions més clara dels models públics-
comunitaris ha estat en els darrers anys la proliferació de la gestió cívica 
d'equipaments públics. Sense anar més lluny, Quart de Poblet és un municipi 
referent en l'impuls de tals pràctiques.  

Considerem que la Xarxa comunitària enfront la soledat no desitjada és una 
cristal·lització d'aquest plantejament en la mesura en què es tracta d'una 
aliança de l'administració local (Ajuntament de Paiporta) i autonòmica 
(Centre de Salut de Paiporta) amb el teixit associatiu i els comerços del 
municipi per combatre el fenomen de la soledat no desitjada. Es tracta d'un 
procés on el lideratge recau en la ciutadania i on les decisions a prendre en el 
procés són coproduïdes entre l'administració i les associacions locals. No es 
tracta d'un equilibri fàcil, però en la mesura en què el procés ha anat 
avançant s'ha articulat la confiança necessària entre els diferents agents 
protagonistes.  

 

3. PROPOSTA METODOLÒGICA 
 

La proposta metodològica del procés de soledat no desitjada de Paiporta ha 
estat guiada sempre pels enfocaments del treball comunitari, per la qual cosa 
ha tractat d'implicar a un bon nombre d'agents locals en els diferents grups 
que s'han creat. S'ha buscat implicar al personal tècnic municipal, a les 
associacions del poble i al teixit comercial existent. A més, tota aquesta tasca 
s'ha plantejat de manera participativa, de forma que personal tècnic i 
associacions local han pogut implicar-se en la definició de les fases i continguts 

                                                           
5 Democraticandcollectiveownership of publicgoodsandservices. Exploringpublic-
communitycollaborations. TransnationalInstitute (2021) 
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del procés així com en la presa de decisions. Les dinàmiques pròpies de la 
Investigació Acció Participativa (IAP) han estat constantment utilitzades. 
Aquest fet remet als nous models de governança públic-comunitaris que es 
comentaven en l’apartat anterior. Enfront de la concertació públic-privada 
que fa uns anys avançava en l'àmbit del benestar social, trobem ací una 
proposta democratitzadora d'aquest sector que radica principalment en la 
creació d'aliances amb la ciutadania i el teixit veïnal.  

A més, el plantejament metodològic s'ha basat en la generació de tres grups 
de treball diferents. Cadascun d'aquests està compost per agents diversos i 
posseeix una finalitat concreta. Es tracta de la comissió de seguiment del 
procés, la mesa comunitària enfront la soledat no desitjada i la xarxa de nexes 
veïnals. A continuació, es descriu la composició i objectius de cada espai de 
participació. 

La Comissió de seguiment  

La Comissió de seguiment del procés comunitari és l'espai on es reuneix l'àrea 
de Benestar Social de l'Ajuntament de Paiporta, el centre de salut i l'equip 
tècnic encarregat de dinamitzar el procés comunitari, que recau en la 
cooperativa la Dula. Amb freqüència també ha estat present l'àrea de 
comerç de l'Ajuntament, - com més avall s'explicarà- i ha col·laborat 
activament l'equip de comunicació de l'Ajuntament. Igualment, en els darrers 
mesos s'ha incorporat una tècnica del programa d'envelliment actiu del 
consistori, per generar una aliança estratègica amb aquest servei municipal. 
Aquest grup de treball va començar reunint-se una volta al mes, tot i que amb 
l'evolució del procés comunitari ho ha passat a fer cada sis setmanes.  
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Així doncs, es tracta de l'espai que reuneix al personal tècnic, bé siguen 
treballadors públics o equips subcontractats. La seua funció ha estat doble. En 
un primer moment, va ser el dispositiu encarregat d'engegar i impulsar el 
procés comunitari, definint les diferents fases de treball que s'havien d'assolir 
així com contribuint a crear la mesa comunitària. A la comissió es va fer una 
primera proposta de les associacions locals que hi devien formar part. En un 
segon moment, la Comissió s'ha encarregat de resoldre totes les qüestions 
tècniques necessàries per a facilitar tant la identificació de persones en 
situacions de soledat com l'acompanyament veïnal a aquestes. Això ha 
implicat treballar en un protocol d'identificació de persones en situació de 
soledat al Centre de Salut i a l'àrea de Benestar Social. Així mateix, ha requerit 
definir de forma precisa els col·lectius prioritaris en la identificació. Tota 
aquesta feina ha estat ben important, ja que el desplegament d'un procés 
d'aquesta mena requereix una sèrie de protocols de treball que s'han anat 
generant: 

 Garantir la cobertura jurídica de les persones voluntàries que participen 
de l'acompanyament individual a persones en situació de soledat. 

 Facilitar la identificació de persones en situació de soledat no desitjada 
en les consultes del centre de salut o les atencions a l'àrea de benestar 
social mitjançant un qüestionari. 

 Establir un document d'adhesió al programa d'acompanyament veïnal 
dels veïns i veïnes en situació de soledat que garanteix la 
confidencialitat de les seues dades.  

En certa manera es pot afirmar que la Comissió de seguiment ha estat una 
mena de greixant del procés comunitari, actuant sobre aquelles qüestions 
tècniques i logístiques que requerien la intervenció de les administracions locals 
i autonòmiques.  

La Mesa Comunitària per l'abordatge de la soledat no desitjada 

Una vegada conformada la comissió de seguiment i en la mesura en què 
aquesta va realitzar el seu treball inicial, es va donar forma a la mesa 
comunitària per l'abordatge de la soledat no desitjada. Aquest òrgan de 
participació comunitària es va entendre des d'un primer moment com l'espai 
que anava a coordinar i impulsar tot el procés de treball al voltant de la 
soledat no desitjada, de la mà de les associacions locals i les entitats socials del 
municipi. La periodicitat de les reunions és de cada tres setmanes 
aproximadament, allargant-se ocasionalment a fer-se mensualment. Per cada 
associació acudeix un portaveu, que s'intenta que sempre siga el mateix per 
garantir el seguiment dels debats i les decisions de la mesa.   

Així doncs, les tasques desenvolupades per la Mesa Comunitària es poden 
dividir especialment en quatre qüestions, que seran ampliades amb més detall 
en els apartats posteriors d'aquest document:  
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1) Impulsar i coordinar les accions de sensibilització i conscienciació sobre 
la soledat no desitjada cap a la ciutadania del municipi. 

2) Rebre les formacions adients per a comprendre el fenomen de la 
soledat no desitjada així com l'impacte que causa en la salut de les 
persones.  

3) Promoure l'acompanyament individual i col·lectiu a les persones en 
situació de soledat que s'identifiquen al municipi 

4) Treballar a llarg termini en accions que promouen l'enfortiment dels 
vincles veïnals i les interaccions socials i redueixen la soledat en altres 
col·lectius poblacionals.  
 

Està convocada per les següents associacions i entitats: 

MESA COMUNITÀRIA DE LA SOLEDAT NO DESITJADA 

Associacions vinculades a la 
gent gran 

Associació Democràtica de Jubilats i Pensionistes 
Bolilleres Paiporta 
NuevasAmas 

Associacions culturals i festives 

Unió Musical de Paiporta 
Banda Primitiva de Paiporta 
Moros i Cristians  
Barranc Viu 

Associacions educatives 
INTERAMPA 
Grup escolta Gaia 
Associació d'Alumnes de l'EPA 

Entitats vinculades a l’acció 
social 

Càritas la Inmaculada-San Jorge 
Creu Roja 

 
La convocatòria inicial d'aquesta mesa es va fer a la comissió de seguiment 
anteriorment descrita. Però posteriorment han estat les mateixes entitats qui, 
durant el procés de treball i mitjançant el boca-orella,  han acabat de perfilar 
qui participa de l'espai comunitari. Val a dir també que aquesta feina 
participativa s'ha desenvolupat mentre la covid-19 mantenia unes altes taxes 
d'incidència en la població. Per aquesta raó, tot el primer bloc de treball es va 
realitzar de forma online (de gener a maig del 2021), mentre que des del mes 
de juny les reunions van passar a format presencial.  
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La Xarxa de Nexes veïnals  

La Xarxa de nexes veïnals és l'espai on participen les persones que realitzen els 
acompanyaments individuals i col·lectius als veïns i veïnes que es troben en 
situacions de soledat. A hores d’ara, es tracta de persones associades a les 
entitats que pertanyen en la mesa comunitària,però en la mesura en 
quèavance el procés comunitari aquest espai s'obrirà a qualsevol persona del 
municipi que hi vulga formar part. No hi ha un espai regular de reunió, sinó que 
els nexes es troben ocasionalment per rebre formacions sobre 
acompanyament a persones que es troben a soles o per compartir les 
experiències de les seues relacions com a persones acompanyants. Cal 
assenyalar que en termes generals els nexes veïnals són persones diferents que 
les que exerceixen de portaveus de les associacions a la Mesa Comunitària 
(tot i que en dues associacions coincideix la mateixa persona).  Com es pot 
veure a la taula que figura més avall, el grup inicial està configurat per 14 
persones.  

És important fer cinc cèntims sobre el plantejament metodològics dels nexes 
veïnals. Aquesta figura tracta d'allunyar-se del voluntariat més clàssic, associat 
sovint a plantejaments més assistencials i sobretot a un acompanyament 
estrictament individual. L'objectiu a Paiporta és que les persones que realitzen 
l'acompanyament siguen lligams que tracten d'enllaçar al veïnat que pateix la 
soledat amb la vida associativa i comunitària del municipi. L'evidència 
científica ens diu que la reducció de la soledat i l'impacte en la salut de la 
persona és major quan es produeix aquesta inserció en relacions  interaccions 
socials prolongades. Per tant, no es busca un acompanyament prolongat 
d'una persona a una altra -com ja fan altres programes de prevenció de la 
soledat no desitjada a l'Estat- sinó que es tracta d'un impuls per acudir a 
activitats del teixit associatiu o programes públics del municipi. Aquest 
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plantejament va ser establert inicialment a la Comissió de Seguiment i validat 
posteriorment per la Mesa Comunitària de la soledat.  

 

CONFIGURACIÓ DE LA XARXA DE NEXES VEÏNALS DEL MUNICIPI 

NuevasAmas 1 persona 

Creu Roja 3 persones 

Cáritas 1 persona 

Jubilats 3 persones 

Scouts Gaia 1 persona 

Associació de Bolilleres 1 persona 

Unió Musical de Paiporta 2 persones 

Federació de Moros i Cristians 1 persona 

Associació Barranc Viu 1 persona 

 

 

En darrer lloc, cal tenir present que hi ha un quart grup de treball que no s'hi ha 
activitat fins al moment a causa de la pandèmia de la covid-19. Es tracta 
d'una xarxa de comerços locals, en aquest cas preocupats per la detecció de 
situacions de soledat entre la seua clientela major. És a dir, la proposta 
pendent d'execució implica que aquells comerços de proximitat que solen 
tenir un tracte més proper i quotidià amb les persones majors -com les 
perruqueries, les farmàcies o les tendes d'alimentació- estiguen pendents de la 
situació de les persones majors, especialment quan comencen a advertir 
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símptomes de soledat i aïllament. Aquesta feina s'hauria d'haver realitzat 
aquest any, però arrel de la situació viscuda pels comerços durant el covid-19 
s'ha posposat a l'any que ve.  

Quan s'articule s'haurà completat el plantejament comunitari de treball amb 
els diferents agents locals: personal tècnic municipal i autonòmic, 
associacionisme local i ciutadana, i els comerços locals.  

 

4. ACCIONS COMUNICATIVES 
 

Com s’introduïa en els primers punts, un dels objectius establerts per la xarxa en 
2021 ha sigut sensibilitzar sobre el fenomen de la soledat no desitjada. Fins fa 
poc,a penes se sentia parlar d’aquesta problemàtica en els discursos públics. 
De fet, encara ara, sol confondre’s erròniament amb el concepte d’aïllament. 
Per això, la  soledatsol envoltar-se de prejudicis i tabús diversos.  
 
En el cas de la gent gran, aquest fenomen s’associa freqüentmenta la 
despreocupacióper part de les famílies -estructura social que encara hui 
s’assenyala com a responsable principal de la cura de les persones 
dependents-. La creença anterior, sobretot en poblacions menudes, sol produir 
vergonya i dificulta el fet de compartir aquest sentiment, evitant per tant la 
socialització del problema i el seu reconeixement com a fenomen social.Clar, 
aquesta percepció també es veu esguitada per l’estereotip que vincula 
directament la població gran amb agents passius i dependents, pel simple fet 
de trobar-se fora de la roda productiva del sistema neoliberal.  
 
Justament per a trencar amb aquests estereotips i tabús vinculats a la soledat 
no desitjada de la gent gran, per sensibilitzar sobre el fenomen i per 
contextualitzar-lo com una problemàtica social, la xarxa per a la prevenció de 
la soledat no desitjada va impulsar dues accions de caràcter comunicatiuen el 
primer semestre de 2021. En primer lloc, s’edità un cartell durant el període de 
confinament vinculat a la tercera onada de la COVID-19. En aquest, 
s’animava al poble a estaratent i cuidar del veïnat que es trobava a soles. És a 
dir, es feia una crida a la necessitat de recuperar i enfortir els vincles veïnals per 
tal de fer front a la soledat no desitjada. D’altra banda, uns mesos després, les 
associacions locals vinculades a la xarxa gravaren un vídeo curt on es llançava 
un missatge similar.  

En el cas del cartell, el contingut es va consensuar en les reunions periòdiques 
del grup, les quals s’estaven realitzant online en eixe moment. A més, es 
marcaren algunes pautes gràfiques perquè l’equip de comunicació de 
l’Ajuntament, encarregat de la seua edició, pogueraadaptar el disseny segons 
l’imaginari que es volia transmetre. En eixe sentit, es cuidà molt la imatge de les 
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persones majors que apareixien en el cartell i les tasques que estaven duent a 
terme cadascuna, per tal de no reproduir rols de gènere.  

 

L’Ajuntament va fer impressions del cartell i els va repartir en els equipaments 
públics, els taulers d’anuncis municipals i en el Centre de Salut. A més, es van 
enviar deu còpies per a cada associació de la xarxa, amb l’objectiu que les 
penjaren als seus locals i les repartiren en els comerços propers. També es va 
editar la informació en format díptic i es va repartir a tot el veïnat de Paiporta 
mitjançant correu postal, aprofitant l’enviament del butlletí municipal.  

 

Pel que fa a la difusió digital, les associacions de la xarxa feren un llançament 
massiu a l’hora, publicant el cartell en les seues xarxes socials així com 
reenviant-lo per whastapp a les persones associades. L’Ajuntament també ho 
va compartir en les seues xarxes i en el web municipal.  
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Per a editar i gravar el vídeo, el grup va procedir de manera similar que amb el 
cartell. Partint d’una proposta realitzada per l’equip dinamitzador del procés, 
el guió es va acabar de consensuar en les reunions, juntament amb l’elecció 
dels espais de gravació. Les associacions elegiren una persona portaveu i es 
dividiren en tres torns de rodatge. El resultat va ser editat per l’equip de 
comunicació de l’Ajuntament i penjat tant en xarxes municipals com en els 
perfils propis de les associacions.  
 

 
 
Com a última acció de difusió, la iniciativa va ser presentada públicament 
durant la Setmana de la Salut de la localitat, la qual va tindre lloc en el mes de 
juny. Durant l’acte, també es va projectar el vídeo realitzat per les 
associacions.  
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4XaYyaE4zaY 
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Arrel d’aquestes accions, la premsa comarcal i provincial es va fer ressò de la 
iniciativa, fet que il·lustra l’abast que hi ha tingut. 
 

 
 

https://www.valenciaextra.com/es/comarcas/horta-sud/paiporta/la-primera-campana-del-
programa-de-soledad-no-deseada-de-paiporta-se-propone-cuidar-del-vecindario-mas-

vulnerable_271756_102.html 
https://www.levante-emv.com/horta/2021/03/09/programa-soledad-deseada-paiporta-

propone-39956303.html 
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5. ACCIONS D’ACOMPANYAMENT INDIVIDUAL 
 
Un altre dels objectius de la xarxa durant 2021 ha sigut activar 
l’acompanyament individual i col·lectiu de persones que pogueren trobar-se 
en situació de soledat no desitjada, per tal de reduir el possible impacte en la 
seua salut i, sobretot, per facilitar la creació de vincles socials que la pogueren 
reduir.  
 
Com es plantejava en el marc metodològic, l’evidència científica demostra 
que en aquests casos allò més efectiu és l’acompanyament col·lectiu, ja que 
influeix d’una manera més directa i més a llarg termini en l’enfortiment dels 
vincles socials de la persona participant. Ara bé, cal tindre en compte que hi 
ha determinades persones per a les quals acudir a espais grupals sense 
conéixer a ningú pot suposar una barrera. Per això, l’acompanyament 
individual es concep com un esglaó previ que pot facilitar la participació de 
determinats perfils. A més, per la situació pandèmica esdevinguda, 
l’oportunitat de crear esdeveniments col·lectius s’ha vist reduïda i, a la 
vegada, més gent s’ha vist limitada a eixir de casa i s’ha trobat a soles. Per 
això, ha sigut una necessitat evident començar per l’acompanyament 
individual, tot i que com s’explica en el següent punt, l’acompanyament 
col·lectiu està ja iniciant-se.  
 
Així, durant el mes d’abril s’engegà la conformació d’una xarxa de persones 
voluntàries que pogueren impulsar l’acompanyament, tan individual com 
col·lectiu, de les persones majors que es trobaren en situació de soledat no 
desitjada i volgueren  participar del programa. A aquestes persones se’ls va 
anomenar “Nexes Veïnals”, ja que la funció principal és facilitar que les 
persones que se senten a soles puguen enganxar-se a la vida comunitària i, 
inclús, associativa. S’animà a cada associació de la xarxa a transmetre la 
iniciativa a les seues entitats i col·lectius perquè les persones interessades 
pogueren passar el seu contacte. Per a facilitar aquesta tasca, s’edità un 
díptic informatiu i es convocà una reunió online amb les persones inicialment 
interessades. A aquesta reunió participaren unes 12 persones, tot i que foren al 
voltant de 18 les que enviaren el seu contacte i mostraren el seu interés. 
S’explicà la funció principal de la xarxa, les tasques que haurien de 
desenvolupar i es resolgueren dubtes de les persones participants.  
 
Un mes més tard i donant resposta a les inquietuds mostrades en la trobada 
virtual d’inici de conformació de la xarxa de nexes, es convocà una sessió 
formativa, desdoblada en dos torns –matí i vesprada- per facilitar l’assistència 
de tot el grup. Aquesta sessió va ser impartida per Elena Ariste i l’objectiu 
principal era facilitar eines pràctiques per facilitar l’acompanyament de les 
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persones grans. En concret, la sessió es centrà en com promoure la 
comunicació assertiva i  l’escolta activa.  
 

 
 
A més, a cada nexe veïnal, abans de començar els acompanyaments, se’ls ha 
enviat un formulari de googleform tant per recollir la informació necessària per 
a l’assegurança com per conéixer la seua disponibilitat i compromís amb el 
procés. Així, s’inclouen preguntes com el tipus de contacte que es voldria 
establir amb la persona acompanyada (telefònic, presencial o ambdòs) o la 
freqüència amb què es podria acudir a les trobades. Aquest últim ha servit per 
a poder emparellar de manera acurada les persones voluntàries amb les 
persones que es troben a soles.  
 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4fCt3OIn7Cg2kUALfeDbf7EcXSULEOg3VjvtUCa7Df

yXvMQ/viewform 
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Al mateix temps, s’activà la identificació de les persones majors que es 
pogueren trobar en situació de soledat no desitjada i volgueren unir-se al 
programa. En aquesta fase, aquesta tasca pivotà únicament entre l’Àrea de 
Benestar Social de l’Ajuntament i el Centre de Salut. És a dir, han sigut els i les 
professionals de benestar social, d’envelliment actiu i del Centre de Salut les 
que han recollit demandes explícites de persones grans que volien recursos per 
a trobar-se amb més gent o que han detectat possibles situacions de soledat i 
han proposat la participació en el programa.  
 
Per facilitar aquesta tasca, des de la representació mèdica del Centre de Salut 
en el grup coordinador es va demanar la realització d’una xicoteta sessió 
formativa per presentar el programa al personal mèdic i d’infermeria i així 
facilitar la identificació. A més, s’aprofità per adefinir els perfils als quals va 
dirigit el programa, així com per validar el protocol establert per a la 
identificació de casos i la comunicació.  
 

 
 

Amb aquest treball previ de formació de la xarxa de Nexes Veïnals i 
d’identificació de casos, es començà l’acompanyament individualamb dos 
casos pilot en acabar l’estiu. Durant les reunions del grup coordinador es 
compartiren els casos identificats i es pensaren els perfils idonis de persones 
acompanyants. Així, se’ls proposàuna trobada presencial per a conéixer-se i 
acordar la freqüència de les trobades. A banda d’això, la identificació ha 
continuat i amb data de desembre de 2021, s’han posat en marxa tres 
acompanyaments més.  
 
Fins ara, s’ha fet un seguiment dels acompanyaments inicials mantenint un 
contacte continu amb les persones que fan de nexe. D’aquestes converses i 
de les necessitats percebudes per elles,s’han suggerit dues iniciatives que 
tenen a veure en els següents punts de l’informe. Per un costat, la xarxa ha 
decidit impulsar en 2022 una publicació bimensual per compartir les activitats 
que tant les associacions com l’Ajuntament programen i que poden funcionar 
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com a recursos per a prevenir la soledat no desitjada de la gent gran.  Així, fins 
que això passe, pel grup de whastapp de la Mesa Comunitària ja s’envien 
cartells i esdeveniments per a reenviar-li-ho als nexes perquè puguen acudir 
durant les trobades amb la persona gran o, almenys, informar-les. D’altra 
banda, es va evidenciar la necessitat d’encetar accions d’acompanyament 
grupal, la qual cosa connecta amb el punt següent.  
 

 
 
 

6. ACCIONS D’ACOMPANYAMENT GRUPAL 
 

Enllaçant amb un dels objectius inicials de la xarxa durant l’any 2021, però 
també amb les necessitats detectades durant els primers acompanyaments 
individuals, durant l’últim mes de 2021 s’han començat a definir amb la Mesa 
Comunitària els primers dos espais col·lectius d’acompanyament que es 
posaran en marxa.Les associacions paiportines han proposat generar un espai 
de trobada setmanal o quinzenal per prendre café i un grup amb el qual 
quedar per a eixir a caminar.  

De les dues iniciatives, el grup prioritza encetar l’espai de café només hi haja 4 
persones interessades a participar. La idea és que les trobades es realitzen en 
algun dels locals associatius de les entitats de la xarxa  i quepuguen estar 
dinamitzades per dues o tres persones voluntàries, almenys inicialment, mentre 
les persones majors no es coneguen. A més, l’Ajuntament disposarà dels 
recursos econòmics necessaris per a dur-lo endavant.  

En el cas dels passejos, es planteja com un segon espai a posar en marxa de 
manera coordinada entre les associacions interessades, el Centre de Salut i el 
programa d’envelliment actiu. La implicació d’aquest últim es deriva de la 
demanda d’ampliar els espais de trobada de la gent gran que participa en les 
activitats ara en marxa. Com a referent, es té present  la iniciativa del Centre 
de Salut de Serreria I de l’àrea de València, mitjançant la qual persones majors 
ixen a caminar dos dies a la setmana per prescripció mèdica.  
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https://fundaciohortasud.org/portfolio-item/salut-comunitaria-cabanyal/ 

 

7. ESCENARIS FUTURS 
 

Ja en el punt introductori s’avançava com la intenció inicial era ampliar el 
procés comunitari per tal que un futur es poguera treballar per la prevenció i 
l’abordatge de la soledat no desitjada en altres col·lectius. Justament, durant 
2021 es va dur a termeel disseny de les accions per a definir el Pla de Salut 
Local del municipi i una de les línies estratègiques gira al voltant d’aquesta 
qüestió. És a dir, en el pla d’acció -pensat per ser desenvolupat durant els 
propers cinc anys- es planteja estendre la lògica seguida durant 2021 per 
prevenir i abordar la soledat no desitjada entre la gent gran a altres col·lectius, 
comles persones cuidadores o les famílies amb criatures menudes. 

El fet d’incloure aquesta qüestió com una línia estratègica del Pla respon a les 
necessitats i propostes destacades durant els tallers participatius realitzats per a 
la redacció. En el mes d’octubre i novembre es dugueren a terme diverses 
reunions, algunes amb el Consell de Salut, altres precisament amb la Mesa de 
la Soledat no Desitjada. En aquestes, es destacà la necessitat d’abordar 
aquesta problemàtica en quatre àmbits: adolescència i joventut,  salut mental, 
criança compartida i les persones cuidadores. Així, la idea és que durant 2022 
es puga reprendre l’espai amb persones cuidadores, que ja s’hi havia encetat 
abans de la pandèmia, i es puga impulsar un altre espai nou, bé el de criança 
compartida bé el de salut mental. Per tant, l’escenari de d’aquesta xarxa 
públic-comunitària encetada en 2021 sona encoratjador.  


