
 

Línia d’acció: 7. I�TERVE�CIÓ COMU�ITÀRIA: XARXA DE DETECCIÓ 

DE VELLESA E� RISC I PREVE�CIÓ DE L’AÏLLAME�T 

Descripció: 

Es tractaria d’establir persones de referència en relació a territoris (per illes de cases o per 

forns de pa de referència) que poguessin ser “antenes” per a persones grans que viuen soles. 

La implicació de les persones de la xarxa pot ser variable, però potser no seria complicat fer 

una campanya per tal que des del gremi de forners, associacions de veïns, associacions de 

gent gran... es tingués un/a professional de referència on avisar (serveis socials o qui 

s’estableixi) si detecten alguna situació de risc. 

 

En relació a la soledat i l’espiral de deteriorament que suposa l’aïllament, s’ha plantejat fer 

accions que permeti que les persones grans que no formen part de cap xarxa puguin entrar en 

contacte en alguna de les existents i participar d’activitats relacionals. L’entrada en contacte 

amb serveis és important a nivell de prevenció de risc, però és complicat poder prevenir 

l’aïllament des d’aquests serveis. En canvi hi ha un seguit d’associacions que són una molt 

bona porta i que, plantejant algunes actuacions concretes, podrien arribar a sectors amb menys 

recursos personals per dirigir-se a la xarxa d’associacions (per desconeixement, timidesa...). 

Des del Servei d’Acompanyament al Dol, el PADES, els equips de treball social dels serveis 

sanitaris, socials i sociosanitaris... es contacta amb perfils d’aquest tipus. 

Un acompanyament especialment dirigit a persones sense dependència, però amb dificultats 

relacionals, pot ser molt preventiu. 

Accions: 

7.1 Campanya sobre el/la professional de referència 

per territori (barri o districte) 

 

7.2 Programa de bon veïnatge per a la gent gran (veí 

de referència) 

7.3 Atenció preventiva en cas de viduetat 

Objectius: 

Evitar situacions de risc associades a 

l’aïllament (deteriorament mental i 

físic i desconeixement de les 

situacions d’emergència) 

 

Fomentar la xarxa relacional lligada 

al veïnat 

 

Fomentar l’ús del teixit associatiu 

com a pont entre la ciutadania i 

serveis 

 

Allargar en el temps l’autonomia de 

les persones grans que viuen soles 

 

 



 

�om de l’acció: 7.1. Campanya sobre el/la professional de referència per territori (barri o 

districte) i la xarxa ciutadana de detecció de vellesa en risc 

Descripció: 

Aquesta consisteix en que els serveis que d’una manera o altra entren en contacte en gent 

gran, però que no treballen l’atenció d’aquest col·lectiu, sàpiguen a qui recórrer en cas de 

detecció d’una possible situació de risc. La proposta aniria encaminada, en una primera fase,  

a arribar a un acord amb el Gremi de Forners o els forns de pa que vulguin col·laborar-hi per 

tal de poder fer un treball de formació i sensibilització que els permeti identificar situacions 

de risc en relació amb la gent gran que n’és clientela habitual. Això hauria de permetre 

treballar amb sensibilitat i discreció la identificació de casos de risc. 

Tasques: 

 Establiment d’indicadors de risc  

Identificació de referents per zones i per situacions de risc 

Acord amb gremi o forns concrets  

Realització de les sessions de formació  

Referents de l’acció: 

Regidories de Serveis Social i Gent Gran. Ajuntament de Manresa 

Principis generals i línies de treball: 

Principi general 3. 

Línea de treball a. 

Espai de referència: 

L’espai de Xarxa per la Inclusió Social. 

L’espai de planificació interna de l’Ajuntament de Manresa 

 

�om de l’acció: 7.2. Programa de bon veïnatge per a la gent gran (veí de referència) 

Descripció: 

El fet de saber que hi ha un seguit de gent gran que no està en contacte amb cap servei i que 

pot patir la problemàtica d’aïllament genera una gran vulnerabilitat i, especialment, un 

sentiment de desprotecció. El fet de tenir un referent informal per a casos d’emergència o 

simplement un contacte a nivell de veïnat pot permetre que aquestes persones es sentin més 

protegides i que disposin d’un “pont” cap a la xarxa (tant la d’inclusió com l’associativa). 

Aquesta acció també pot ser la plataforma de futures accions a nivell de cohesió territorial en 

el marc de les relacions de veïnatge. 

Tasques: 

Establiment de la zona pilot  

Definició de les tasques a realitzar pels veïns de referència 

Establiment dels suports professionals pels veïns de referència 

Campanya d’identificació i adhesió de veïns 

Seguiment i suport a la xarxa de veïns 

Referents de l'acció: 

Associació de Veïns de les Escodines 

Principis generals i línies de treball: 

Principi general 4. 

Línea de treball d. 

Espai de referència: 

L’espai de Xarxa per la Inclusió Social. 

 



 

�om de l’acció: 7.3. Atenció preventiva en cas de viduetat 

Descripció: 

Des de determinats serveis de salut es treballa en contacte directe amb la mort. Alguns 

d’aquests tenen serveis de suport psicològic per ajudar a treballar el dol que suposa la pèrdua. 

De totes maneres es valora que seria interessant fer un seguiment més intensiu, més enllà del 

treball del dol, a nivell de prevenció d’aïllament en persones grans. 

Algunes associacions, com la de vídues, estan especialment dirigides a aquest col·lectiu. 

També el voluntariat de centres sanitaris compta amb moltes persones que s’han quedat sense 

parella i tenen el risc d’aïllament. 

La proposta cerca posar en contacte gent gran que s’ha quedat vídua amb una oferta concreta 

d’associacions (en el marc d’un procés de transició des dels serveis de suport al dol). 

Tasques: 

Identificar quins serveis deriven a serveis de Dol 

Identificar els serveis de Dol 

Coordinació amb serveis de Dol 

Disseny d’acollida en entitats 

Implantació de l’acollida derivada  

Referents de l’acció: 

Servei d’Acompanyament en el Dol 

Associació de vídues de Manresa i Comarca 

Principis generals i línies de treball: 

Principi general 2. 

Línea de treball d. 

Espai de referència: 

L’espai de Xarxa per la Inclusió Social. 

 

 


