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Títol del document Avaluació de la implementació i aproximació a l’avaluació de l’impacte de 
l’edició pilot del programa Nexes 2021 

 

Objecte El programa Nexes és un programa que té l’objectiu de conèixer i acompanyar la gent 
gran que viu sola i que es troba en situació de soledat no desitjada, i vincular-la a 
recursos comunitaris a partir d’un pla d’acompanyament individualitzat i de la 
implicació de serveis socials, entitats socials, comerços i altres agents de la comunitat. 

 

Finalitats Es van plantejar dues línies d’avaluació de l’edició pilot del programa Nexes.  
 
La primera línia era una avaluació de la implementació centrada en el perfil de les 
persones participants i en la seva valoració de l’edició pilot. Les preguntes de 
l’avaluació de la implementació de l’edició pilot van ser: 
• Quin era el perfil de les persones participants, tant de les seves característiques 

sociodemogràfiques com d’altres aspectes? Hi va haver diferències en funció del 
gènere o del grup d’edat de les persones participants?  

• Quina valoració de l’edició pilot van fer les persones participants?  
 

La segona línia d’avaluació era estudiar l’impacte del programa centrat en les 
variacions dels nivells de soledat de les persones participants (mesurades a partir de 
l’escala de De Jong Gierveld) a l’inici i al final del programa. La pregunta en relació amb 
l’avaluació de l’impacte va ser: 

• Les intervencions fetes segons el pla de suport individualitzat van significar una 
variació en els nivells de soledat no desitjada? Hi ha va haver diferències en 
aquestes variacions segons les característiques sociodemogràfiques de les 
persones participants? 

 

Dates de realització D’abril de 2021 a març de 2022 

 

Tipus d’avaluació 
 

☐ Ex ante                                               
☐ Intermèdia                                          
☒ Ex post                                                                                                                   

☐ De necessitat 
☐ De disseny 
☒ De procés / D’implementació 
☒ D’impacte 
☐ D’eficiència 
☐ Econòmica                                                                                                                            

 

Direcció / Gerència  de 
servei 

Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social 

   

Avaluacions 

 


