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El punt
de partida

La soledat no té edat. Explorant vivències multigeneracionals

L’Observatori de la Soledat, creat per la Fundació Amics de la Gent Gran, té l’objectiu d’aprofundir en el fenomen de la soledat no desitjada, amb la voluntat de
ser un paraigua sota el qual s’aglutinin diferents visions i estudis sobre el tema,
però també un trampolí que ajudi a impulsar noves aportacions i que doni visibilitat al fenomen.
El nostre punt de partida és l’aval que ens donen més de 30 anys d’acció social
en l’àmbit gerontològic per millorar la qualitat de vida de les persones grans,
i el nostre motor és la voluntat de promoure la recerca aplicada amb la fita
constant de la transformació social. La permeabilitat entre el coneixement que
es genera des de la recerca especialitzada i les visions i les perspectives de la
societat civil és l’aportació diferencial que volem oferir a la societat.
En aquest sentit, presentem la primera publicació de l’Observatori de la Soledat, fruit de l’execució del cicle «La soledat com a fenomen complex: cicle vital,
pobresa, subjectivitat i cultura», que ha estat possible gràcies a la convocatòria
del Palau Macaya de l’Obra Social «la Caixa» i el suport de la Diputació de Barcelona. Aquest cicle de reflexió i debat ha constat de tres eixos temàtics: soledat
al llarg de la vida; soledat i contextos culturals en transició; i soledat, pobresa
i treball en xarxa. En aquesta publicació presentem els principals resultats del
primer eix, amb el compromís de traslladar consegüentment les aportacions
de tot el cicle.
Al volum La soledat no té edat. Explorant vivències multigeneracionals hem
abordat de quina manera la soledat pot ser un espai desitjat i satisfactori per a
la persona o de quina manera, si la soledat és imposada, pot generar angoixa i
insatisfacció, podent-se manifestar així mateix amb aquesta doble vessant al
llarg de la vida. En aquest sentit, hem indagat l’abordament i el sentit de la soledat en diferents grups d’edat, donant visibilitat a la manera com es mostra en el
cicle vital i amb l’objectiu de promoure tant aprenentatges intergeneracionals
com vies de prevenció i intervenció.
La metodologia ha estat eminentment qualitativa. Hem realitzat quatre grups
de discussió (de 7 a 8 persones per grup) i hem comptat amb participants de
diferents entitats1, així com persones a títol individual, distribuïdes en quatre
franges d’edat que es corresponen amb quatre etapes del cicle vital habitualment marcades en l’àmbit de la psicologia del desenvolupament humà: Ado-

1
Casal de Gent Gran de Ciutat Vella, Grup Àgata (Associació Catalana de Dones Afectades de Càncer de Mama), Fundació Roure, Saräu Associació d’Oci Inclusiu,
Fundació Amics de la Gent Gran.
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lescents (de 16 a 18 anys), Adults joves (de 19 a 35 anys), Adults (de 36 a 65 anys) i
Adults grans (de 65 anys en endavant). Per conduir els grups de discussió, hem
comptat amb la col·laboració professional del consultor de projectes Àngel Tarriño, que específicament ha utilitzat la metodologia de moderació grupal Metaplan® o pluja d’idees estructurada.
Als grups de discussió s’han tractat quatre blocs temàtics referents a (1) la vivència de la soledat, (2) les estratègies contra la soledat, (3) la percepció de la
soledat a altres generacions i (4) les propostes d’acció per combatre aquestes
situacions.
L’abordament del tema i l’anàlisi dels resultats han estat possibles gràcies a
l’assessorament expert i la perspectiva teòrica i metodològica de la Comissió
de l’Observatori de la Soledat (formada per part de l’equip tècnic d’Amics de la
Gent Gran i persones voluntàries de l’Observatori de la Soledat expertes en la
matèria tractada).
En aquesta publicació presentem els resultats d’aquest procés, principalment
en tres parts. En primer lloc, «La soledat en diferents etapes del cicle vital», a
càrrec de Montserrat Celdrán, planteja un recorregut sobre com la soledat no
desitjada es pot produir a les diferents etapes del desenvolupament humà, i inclou els resultats dels grups de discussió sobre la seva vivència. A continuació,
Regina Martínez aborda en el capítol següent les «Estratègies i propostes contra
la soledat», tot compartint les formes d’afrontament dels diferents grups d’edat,
així com finalitza presentant alguns «Apunts per a la reflexió», amb la intenció
que puguin resultar d’utilitat per als diferents agents implicats i ser suggeridores per al plantejament de futures recerques de més abast sobre la soledat al
llarg de la vida.
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La soledat no desitjada en persones grans i la seva avaluació i intervenció han
estat fruit d’intensos debats tant científics (per exemple, com definir-la o com
mesurar-la) com professionals (quines són les millors estratègies per prevenir o
intervenir en casos de soledat). No obstant això, per entendre millor la soledat
no desitjada de la persona gran, cal observar com ha estat fins ara el seu cicle
de vida, les desigualtats i les oportunitats que ha pogut tenir al llarg d’aquest
cicle de vida, així com també el context socioeducatiu en què ha viscut.
La soledat s’ha estudiat en totes les etapes vitals, encara que hi ha molta més
tradició del seu estudi en persones grans i adolescents que no en les altres
etapes vitals. Una senzilla cerca en algun cercador bibliogràfic (per exemple
Psycinfo, la base de dades oficial de l‘American Psychological Association) ens
mostra que més del 24% dels articles indexats amb la paraula clau loneliness
(soledat en anglès) tenen com a protagonista les persones grans, seguit de prop
del 19% d’articles que es dediquen a la soledat en l’adolescència. Lluny queden
després la resta d’etapes vitals.
Aquesta primera secció intenta donar unes pinzellades globals a cada etapa vital, amb l’objectiu de fer reflexionar sobre els camins que porten a patir aquesta
soledat no desitjada en diferents moments vitals i que poden condicionar la
motxilla emocional i d’estratègies d’afrontament de les persones un cop vagin envellint. Hem de tenir en compte, però, el caràcter transversal de l’estudi
realitzat per emmarcar aquesta publicació, ja que la comparació de les idees
sorgides en els quatre grups de debat (Adolescents, Adults joves, Adults i Adults
grans) no permeten la comparació longitudinal entre ells. Hi ha diferències històriques i generacionals que marquen el seu propi cicle vital.

Un començament: la infància
Tota història té un inici, i la història de la soledat també el té en la infància,
una etapa vital clau per a l’assoliment d’habilitats i necessitats essencials per
al futur desenvolupament de la persona al llarg de la seva vida. Possiblement
sigui l’etapa de la vida on més difícil ens sigui entendre que un infant pugui
arribar a sentir-se sol i on més ràpidament veurem les conseqüències d’aquest
sentiment no desitjat. Encara que no podem fer esment a cap grup de discussió
sobre aquesta etapa vital, creiem important descriure alguns elements vinculats a la soledat en la infantesa.
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Un dels elements importants a destacar en aquesta etapa és l’aparició de l’aferrament, aquest vincle que es crea amb els cuidadors de referència en els primers anys de vida. Tots coneixem la sensació que pot tenir un infant quan perd
de vista el seu referent i l’angoixa que sent davant la separació de la seva persona cuidadora principal. Possiblement altres desconeixen que, fruit del tipus
de relació que s’estableix entre l’infant i el referent principal, l’infant construeix
el que s’anomena «representació mental de les relacions», que seria com un
esquema de com funcionen aquestes relacions (Bretherton i Munholland, 2008).
Aquest sistema té dos eixos: un sobre un mateix i un sobre els altres. Si la imatge d’un dels dos eixos és negativa, l’aferrament de l’infant serà insegur, ja sigui
per l’angoixa de ser abandonat (una visió negativa sobre un mateix), ja sigui per
una desconfiança sobre els altres (una visió negativa sobre aquests). Les persones amb un estil ansiós no confien en elles mateixes o en les altres i aquest fet
dificulta poder establir relacions íntimes sanes, encara que el desig de vincular-se satisfactòriament amb algú (amistats, relacions de parella, etc.) hi sigui
present. Per tant, una de les conseqüències d’aquest aferrament insegur seria el
sentiment de soledat vinculat a la insatisfacció amb els vincles establerts amb
els altres.
D’aquesta forma, la presència i la qualitat dels pares/mares com a vincle segur
dels seus fills és essencial. L’absència o la falta de qualitat de la relació amb
els pares tenen conseqüències importants en el desenvolupament global en
aquestes edats. I a vegades aquesta absència parental és fruit d’altres variables,
com mancances econòmiques o de suport social, que ja condicionen la vida
social i personal d’aquests infants. Un exemple seria el fenomen conegut com a
«nens de la clau» popularitzat als anys 90 i que malauradament torna a estar
d’actualitat. Són aquests nens ja en edat escolar, autònoms per saber tornar
sols a casa després de la seva jornada acadèmica, que quan arriben a casa no
tenen ningú que els esperi i, per tant, passen llargues estones sols.
Un altre element que marca la infància és la importància del joc com a forma d’aprenentatge, tant de coneixement social (com el joc simbòlic o el joc de
rols) com també de beneficis físics, emocionals o lingüístics (Rubin et al., 2015). I
poder jugar en companyia d’algú afegeix competències socials i personals que
difícilment aconseguirà si està sol. Malauradament, en l’actualitat hi ha molts
nens que no tenen espai per aquest joc significatiu i compartit: ja sigui perquè
estan sols a casa, ja sigui perquè estan plens d’activitats extraescolars, perquè
els pares no tenen temps per jugar o per la presència massa ràpida en les seves
vides del joc sedentari (ordinador o consola de joc). Inclús a les grans ciutats,
l’experiència de poder jugar amb altres nens de l’escala o de l’edifici s’està perdent perquè moltes famílies no coneixen els seus veïns.
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Quadre 1.
ELS GRUPS DE DISCUSSIÓ OPINEN. POT SER LA SOLEDAT VOLGUDA?
Adolescents

Adults joves

Adults

La soledat volguda és tranquil·
litat, un moment
per reflexionar
sobre «les meves
coses» i desconnectar.

Etapa amb el
privilegi d’escollir estar sols.

Respectar a qui
vulgui estar sol.
Estar sol com a
premi, privilegi.

L’elecció de la
soledat com a
element positiu.

Adults grans
No parlen de la
soledat com a
desitjada.

Costa trobar
moments de
tranquil·litat per
a un mateix.

(Font: Elaboració pròpia a partir de les aportacions dels participants per grup d’edat als
grups de discussió).

L’adolescència
És possible que l’adolescència sigui el període vital en què evolutivament la
soledat desitjada tingui un paper important en el desenvolupament de la persona. La necessitat d’estar amb un mateix, d’enaltir la pròpia privacitat (per
exemple, els espais personals o privats dins de la llar familiar o el secretisme
sobre les seves «coses» vers els pares) és part de la cerca de la identitat i de l’exploració i l’experimentació que necessita l’adolescent en aquest moment vital.
No obstant això, alhora l’adolescència està marcada per grans contradiccions
i aquesta cerca de la soledat desitjada sobta amb necessitats sobretot vers els
pares: l’equilibri entre demanar encara l’atenció parental i demostrar que ja no
s’és un infant fa més difícil encara el joc dels pares a l’hora de relacionar-se
amb els adolescents: «ara et necessito», «no em fas cas!» o «ara m’atabales
massa» (Funes, 2018).
No obstant això, si parlem de soledat no desitjada i adolescència, les vincularíem a la qualitat i la quantitat de les relacions amb els iguals en aquesta etapa
vital. Si reprenem la idea de la importància del vincle i la necessitat d’aferrament en l’adolescència, la figura de referència seria el grup d’amics íntims o el
grup d’iguals. El grup d’iguals té un gran poder sobre la imatge d’un mateix i
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la seva vàlua. L’adolescent busca tenir sentiments de pertinença amb el grup
d’iguals que, en ocasions, fa que pugui fingir o actuar sota els mandats de comportament, vestimenta, llenguatge, etc. del grup de referència, el que es coneix
com a culte a la conformitat (Brechwald i Prinstein, 2011).
En la cerca d’un mateix, clau en el desenvolupament de l’adolescent, aquest es
debat entre la cerca de la seva singularitat sense ser massa diferent i ser rebutjat pel seu grup d’iguals. En aquest sentit, en el grup de discussió s’associava la
diferència amb soledat. Al que és diferent se’l margina, «si tothom es coneix i tu
ets el diferent, et sents sol».
Un dels exemples més clars d’aquest poder del grup d’iguals són les situacions d’assetjament escolar o social, on en moltes ocasions es donen situacions
d’exclusió social entre el grup de l’escola o l’institut, situacions que també van
ser mencionades al grup de discussió.
Per últim, un altre element important que s’ha destacat al grup de discussió en
aquesta franja d’edat és el poder de les xarxes socials, el contacte amb els altres i el fenomen dels youtubers. S’ha destacat com els joves es poden sentir sols
malgrat estar connectats amb els seus amics si aquella xarxa no respon quan
ells consideren que és oportú. Inclús algun participant relata que hi ha adolescents que recorren a vídeos de youtubers per tenir la sensació que el youtuber
els parla a ells i així no sentir-se tan sols.

L’adultesa jove
L’adultesa jove suposa el procés de construcció d’un projecte vital que es cimenta sobre els grans rols que dominen l’ésser humà tal com socialment l’hem
construït: la identitat lligada a una trajectòria laboral, a la construcció d’una
història de parella i a la decisió de tenir o no descendència: treball, parella i fills
marquen molt la vida normativa d’un adult. Al món occidental, el període fins
als 30 anys encara es considera un moment d’experimentació i d’exploració de
quin adult es vol ser (alguns autors els denominen «adults emergents») i això ha
provocat una prolongació o moratòria de les decisions de la vida adulta (Arnett,
2008). Al grup de discussió, aquesta sensació de moratòria s’associa a tenir moments de soledat desitjada i a sentir-se privilegiats d’encara poder decidir estar
sols o en companyia (perquè encara no hi ha fills, ni una parella estable, ni uns
pares grans que puguin necessitar algun tipus d’assistència).
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No obstant això, el grup de discussió associa la soledat no volguda a estar al
marge de la societat. Aquesta situació (estar al marge de la societat) la potencien elements com, per exemple, estar malalt o a l’atur. Hi ha també qui associa
estar sol a no tenir una parella amb qui compartir coses i tenir un projecte vital
en comú. Així, malgrat aquesta moratòria vital, els Adults joves senten que encara moltes vegades la societat els avalua de forma negativa si se’ls defineix
com a massa solitaris o independents («amb l’edat que té i encara...»). Aquesta
etapa ha estat definida per autors com Erik Erikson com un moment de crisi
que ell descrivia com «Intimitat vs. Aïllament» i explica perfectament aquesta
sensació de necessitat d’intimar de forma significativa amb algú (tradicionalment en una parella estable) i les conseqüències negatives en forma d’aïllament i soledat per no poder vincular-se (Erikson, 1982).
Els Adults joves també destaquen que la soledat té efectes més negatius i se sent
de manera més intensa en moments difícils, quan un està malalt, en aquelles
dates en què toca compartir moments amb la família i els amics, així com en
esdeveniments socials estereotipats, com per exemple anar a una boda sense
parella. La soledat també se sent intensament en moments d’esbarjo com els
caps de setmana. També comenten com a elements potenciadors de la soledat determinades situacions o moments com, per exemple, quan es muden de
ciutat o van a viure a un altre país, també quan fan un canvi de feina, quan els
amics es casen o tenen fills (tenir una evolució vital diferent a la majoria dels
amics), quan es discuteix intensament amb la parella o es travessa una ruptura
sentimental, que reflecteixen, de nou, aquesta necessitat d’intimitat en aquesta
etapa vital.
Per últim, alguns participants tenen la sensació quan estan sols que és per culpa seva, per alguna cosa que han fet malament, que només els passa a ells.
Aquesta situació els genera angoixa, a la qual s’hi suma el fet de no saber com
i on demanar ajuda. Hi ha qui expressa un sentiment de por quan vol estar
acompanyat i no pot estar-ho.
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Quadre 2.
ELS GRUPS DE DISCUSSIÓ OPINEN. US AFECTA DIFERENT LA SOLEDAT PEL
FET DE SER HOME O DONA?
Adolescents
No fan aquesta
distinció.

Adults joves
Els homes tenen
més dificultats
per expressar els
seus sentiments
i per accedir a
ajuda o suport
emocional.
Les dones pensen
que la soledat
afecta més les
dones, sobretot
les grans.

Adults

Adults grans

No fan aquesta
distinció.

Les dones es
troben més preparades que els
homes, ja que
tendeixen més
a relacionar-se i
també a expressar els seus sentiments.
Les dones són
més proclius
a apuntar-se a
activitats.

Els homes pensen que la soledat
afecta per igual
homes i dones.

(Font: Elaboració pròpia a partir de les aportacions dels participants per grup d’edat als
grups de discussió).

L’adultesa intermèdia
L’adult, en aquesta etapa, fa front a les fortes demandes que poden venir dels
diferents rols que ha pogut escollir o que li han tocat exercir durant aquesta
etapa vital. És en aquesta etapa que podríem reflexionar si hi ha certs rols o
la forma en què es desenvolupen aquests que poden ser font de soledat no desitjada. Al grup de discussió, els participants han indicat que senten una gran
buidor quan han de prendre decisions difícils, i sobretot aquelles decisions que
tenen relació amb els fills, els pares grans o la feina. En aquest cas, volem destacar dos rols familiars amb gran pes d’aquest adult en l’etapa intermèdia: el de
ser cuidador d’algú dependent i el fet de convertir-se en mare.
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Ser cuidador o cuidadora d’una persona dependent, normalment una persona
gran de la família, acostuma a ser un rol desenvolupat per dones en edat adulta
(entre els 45 i els 60 anys). Les tasques de cura, la sobrecàrrega que impliquen
i l’exigència per donar una cura de qualitat porten a moltes dones a viure pel
malalt i a centrar la seva vida en aquest rol, fet que altera les altres esferes importants del seu jo. A més del poc reconeixement i visibilitat de la seva gran
tasca, moltes es van quedant aïllades, sense suport o activitats de respir i d’autocura per a elles mateixes. A més de la soledat durant la tasca de ser cuidador,
és important també ressaltar la soledat no desitjada un cop la persona gran
mor. En aquests casos, moltes dones tenen dificultats per retornar a la seva
vida i als seus rols anteriors i poden quedar en una situació d’aïllament i soledat
crònics (Vasileiou et al., 2017). Al grup de discussió s’ha plantejat com a vegades
només es pot descansar quan la persona es troba sola, a causa de les tasques
que genera la família.
Ser mare i soledat? Pot ser que sigui una associació que pugui sorprendre al lector però moltes dones experimenten un sentiment de soledat derivat de les primeres setmanes de maternitat. L’evidència que la maternitat no és tan idíl·lica
com semblava, el fet de fer front a sentiments ambivalents i a vegades negatius
sobre la recent maternitat i el fet de no poder compartir aquests sentiments
amb altres persones per la pressió social que associa maternitat a felicitat, fa
que hi hagi dones que se sentin soles i amb poc suport durant aquest inici. De
fet, moltes passen el que s’anomena «tristesa postpart», situació en què es troben símptomes com ara plor fàcil, fatiga, irritabilitat i dubtes sobre la capacitat
per ser una bona mare. Però s’estima que una de cada deu dones passa per una
situació clínica més colpidora com és una depressió postpart. Els antecedents
en depressió i ansietat de la futura mare, però també la manca d’una bona
xarxa de suport, apareixen com a principals factors de risc d’aquesta vivència
(Pérez et al., 2017).
En aquest relat de desenvolupament, els fills també marquen en aquest cas de
forma més normativa (més habitual) una vivència de soledat. Es tracta del que
es coneix com a «niu buit», és a dir, el reajustament social i psicològic que han
de fer front els pares quan els fills abandonen la llar familiar. Per a molts és una
nova fase de noves relacions, oportunitats i projectes, però per a d’altres és una
font de buidor d’una implicació i d’una companyia i energia que fins ara havien
dipositat en els seus fills (Bouchard, 2014).
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Quadre 3.
ELS GRUPS DE DISCUSSIÓ OPINEN. LA SALUT AFECTA EL VOSTRE SENTIMENT DE SOLEDAT?
Adolescents

Adults joves

No mencionen
la salut.

La soledat s’experimenta més
quan un es troba en situació
de malaltia.

Adults
És un cercle viciós: problemes
de salut porten a
situacions de soledat, i la soledat
danya la salut.

Adults grans
La sensació de
soledat és més
greu quan hi ha
malaltia, amb
problemes crònics
de salut o et passa
alguna cosa que
fa disminuir la
teva qualitat de
vida.

(Font: Elaboració pròpia a partir de les aportacions dels participants per grup d’edat als
grups de discussió).

L’adultesa tardana
La soledat en persones grans esdevé la franja d’edat més estudiada en aquest
fenomen tan complex com és la soledat no desitjada. Encara que l’envelliment
no s’ha de concebre de forma totalment negativa, és cert que l’edat porta vinculats una sèrie de factors de risc que poden condicionar l’aparició d’una soledat
no desitjada que es cronifica i que té conseqüències importants en la qualitat
de vida i la salut de la persona gran. A la Figura 1 s’han resumit alguns dels
factors que la literatura ha recollit.
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Figura 1.
FACTORS DE RISC PER PATIR SOLEDAT NO DESITJADA
EN PERSONES GRANS

Canvis a la xarxa
de suport social

Cicle vital:
desigualtats
acumulades

Canvis cognitius:
persones amb
demència

Problemes de salut:
mobilitat

Factors de
personalitat/
Estratègies
d’afrontament

Aspectes
estructurals: edifici,
transport...

(Font: Elaboració pròpia a partir de Cohen-Mansfield et al., 2016; Pinazo
i Donio-Bellegarde, 2018; Warburton i Lui, 2007).
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No obstant això, per a les persones grans que han participat al grup de discussió, un dels principals motius que han esmentat com a potenciador de la soledat
ha estat la pèrdua de xarxa social i especialment s’ha parlat de la inevitable
mort de la parella, familiars i amics. Per tant, són aquells vincles d’aferrament
més importants per a la persona i que difícilment es poden reemplaçar per la
significació que aquelles persones han tingut a la seva vida. Aquestes persones
afirmen que, segons passen els anys, més es deteriora el seu entorn social i les
relacions amb els altres, fet que agreuja la soledat.
És molt interessant destacar que en el grup de discussió s’ha realitzat una reflexió sobre la societat actual i els seus valors i com aquests es traslladen a la família i a les seves dinàmiques. Ha sorgit la idea que, a causa del pas de les llars
multigeneracionals (on pares, fills i néts podien conviure junts) a la hiperindividualització que patim en l’actualitat, és molt més fàcil que les persones grans
se sentin soles.
Aquest canvi cultural coincideix amb un altre canvi social molt important: l’entrada de les noves tecnologies. Encara que aquestes semblen ser un element
interessant per trencar distàncies i ajudar a potenciar la comunicació a la xarxa
social, la sensació de les persones grans del grup de discussió és tota la contrària. Les noves tecnologies les fan sentir més soles, ja sigui perquè substitueixen
en molts casos el contacte cara a cara o ja sigui perquè la gent, en especial els
més joves, fan més cas a l’ordinador o el telèfon mòbil que a les persones.
D’altra banda, al grup de discussió s’esmenta que, sovint, la gent gran es planteja unes expectatives molt elevades respecte a l’atenció o companyia que
els farà la seva família en moments determinats (com són Nadal, aniversaris,
festes) o respecte a l’assiduïtat i els temps de durada de les visites que, en no
acomplir-se, accentuen els sentiments de soledat. Un participant del grup de
treball descriu aquesta situació amb la frase «quan el teu entorn familiar i social
et falla...».
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Quadre 4.
ELS GRUPS DE DISCUSSIÓ OPINEN. COM PENSEU QUE ÉS LA SOLEDAT EN
ALTRES GENERACIONS (ESPECIALMENT EN EL GRUP DE LA GENT GRAN)?
Adolescents
Està relacionada amb
sentiments d’impotència i de no sentir-se
útils.
Aparició de sentiments
de por i d’inseguretat.
Relacionada amb
malalties i dependència.
Les persones grans
no expliquen que se
senten soles i això no
les ajuda a poder sortir
d’aquesta situació.

Adults joves
La soledat no té edat,
tothom la pot experimentar.
Amb l’edat pot costar
més buscar noves
activitats o fer noves
amistats.
Nosaltres podem desitjar sentir-nos sols, la
gent gran no.

Adults
La soledat no té edat.
Relacionada amb
pèrdues socials significatives.
Altres factors importants són la salut,
l’autonomia i la pobresa.

Relacionada amb dependència, pèrdua de
facultats, pèrdua d’autonomia.

(Font: Elaboració pròpia a partir de les aportacions dels participants per grup d’edat als
grups de discussió).

El relat d’aquesta història de les etapes vitals ens mostra la presència de la soledat no desitjada al llarg de tot el cicle vital d’una persona. Almenys el text ens
pot suggerir dues preguntes interessants:
•
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Condiciona la soledat d’una etapa la següent etapa? El caràcter transversal dels grups de discussió realitzats no permet respondre aquesta pregunta, però sí que es troben ja a la literatura estudis longitudinals que associen sentiments de soledat en la infantesa amb símptomes depressius en
l’adolescència (Qualter et al., 2010), soledat en l’adolescència i problemes de
salut en l’adultesa jove (Goosby et al., 2013) i d’altres ja associen la soledat en
les persones grans amb com era la seva xarxa social i les seves activitats
socials en els 20 anys previs (Dahlberg, Andersson i Lennartsson, 2018).
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•

Com serà la meva vellesa si acumulo els efectes de la soledat en etapes
anteriors? Viure la soledat no desitjada en altres etapes de la vida no hauria de ser quelcom negatiu si (a) no implica efectes negatius en la meva
salut o en les meves oportunitats de desenvolupament personal i si (b) les
estratègies d’afrontament que poso en marxa en altres etapes de la vida
em fan tenir més eines perquè en el futur em sàpiga enfrontar a altres episodis de soledat no desitjada. Precisament, d’estratègies d’afrontament, en
parlarem a continuació.

Fotografia: Mireia Soler
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En aquest apartat, abordem en primer lloc les estratègies d’afrontament davant
la soledat no desitjada que han aportat els diferents grups d’edat, així com un
breu marc teòric sobre la qüestió per, a continuació, presentar les principals
propostes d’acció social i d’intervenció suggerides per combatre la soledat (especialment durant l’envelliment).

Fotografia: Ferran Taberner
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3.1 Estratègies
d’afrontament
L’estudi sobre les estratègies d’afrontament, enteses com els esforços cognitius i les conductes que duem a terme per manejar situacions estressants, té un
llarg recorregut en el camp de la psicologia (consultar, per exemple, la síntesi de
Mayordomo, 2013). L’interès per conèixer quina és la millor manera de fer front a
situacions que ens sobrepassen o ens desborden, i com alguns individus tenen
un resultat de més èxit que d’altres, és clau també en el camp de la soledat no
desitjada com a fenomen eminentment subjectiu que genera angoixa i insatisfacció, producte d’una avaluació cognitiva entre les relacions existents i aquelles que la persona desitja (Figura 2). Es genera el que s’anomena dissonància
cognitiva, un desajust entre la proximitat i la intimitat desitjada i aconseguida
(de Jong Gierveld, 1987; Peplau i Perlman, 1982).
Figura 2.
MODEL DE DISSONÀNCIA COGNITIVA PER A LA SOLEDAT NO DESITJADA

PROXIMITAT I INTIMITAT
DESITJADA

>

PROXIMITAT I INTIMITAT
ACONSEGUIDA

=

SOLEDAT
NO DESITJADA

(Font: Elaboració pròpia segons el model de Peplau i Perlman, 1982).
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Saber com les persones afrontem la soledat no desitjada i com es desenvolupen
les estratègies que despleguem en diferents moments vitals esdevé clau per a
tots aquells agents que volem abordar de manera individual o col·lectiva la problemàtica i que, a més, explorem camps prospectius i de prevenció. En aquest
capítol proposem una categorització pròpia a partir dels resultats de l’estudi
amb la voluntat que sigui d’utilitat per a la identificació d’estratègies contra la
soledat.
Abans, però, introduïm dos dels models teòrics més rellevants desenvolupats
des de la psicologia sobre els processos d’afrontament i indiquem succintament com relacionaríem els resultats dels grups de discussió per franja d’edat
amb aquests abordaments.

Apunts teòrics sobre l’afrontament
Un dels models teòrics sobre el concepte d’afrontament que més pes ha tingut
en el camp de la psicologia és el de Lazarus i Folkman, que distingeix entre
les seves funcions l’afrontament dirigit al problema i l’afrontament dirigit a
l’emoció (Lazarus i Folkman, 1984). Mentre que la forma d’afrontament centrada en el problema es refereix a les estratègies orientades a l’acció, que es poden
donar en la part externa o interna de l’individu amb la finalitat de manejar
directament la situació amb la cerca de solucions, la forma d’afrontament centrada en l’emoció fa referència a la manera com afecta l’individu, amb estratègies com l’evitació o l’atenció selectiva, amb l’objectiu de minvar l’impacte que
la situació té sobre l’individu.
En aquest sentit, si considerem les estratègies aportades pels participants dels
grups de discussió (que més endavant compartim detalladament), veiem a la
Figura 3 com de forma majoritària les estratègies se centren en el problema per
a tots els grups d’edat: per als Adolescents, fer activitats amb els amics per sentir-se part del grup; per als Adults joves, cercar noves amistats; per als Adults,
recórrer a la família; o per als Adults grans, socialitzar diàriament amb persones diverses. Val a dir que el grup que aporta més estratègies centrades en el
problema i que tracta de modificar pensaments, o que se centra menys en una
esfera externa, és el d’Adults grans (com tenir una actitud oberta o sortir de la
zona de confort). En referència a les estratègies centrades en l’emoció, veiem
que són menys esmentades per part de totes les edats (amb aportacions sobre
com tractar d’estar ocupat per evitar pensaments negatius, pels Adults; o mirar vídeos de youtubers, Internet o escoltar la ràdio com a forma de distracció,
aportades pels Adolescents, els Adults joves i els Adults grans, respectivament).
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Figura 3.
NOMBRE D’ESTRATÈGIES PER GRUP D’EDAT CENTRADES EN EL PROBLEMA
I CENTRADES EN L’EMOCIÓ
Adults grans

Adults

Adults joves

Adolescents
0

2

Estratègies centrades en l'emoció

4

6

8

10

Estratègies centrades en el problema

(Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi dels resultats dels grups de discussió segons el
model de Lazarus i Folkman, 1984).

Tot i que l’anterior model és el més àmpliament utilitzat, des del camp de la
recerca s’ha realitzat una revisió en els darrers anys de diferents models teòrics
i s’ha arribat a un sistema jeràrquic de tipus d’acció que contempla diferents
formes d’afrontament agrupades en famílies. Aquesta revisió té un punt de
vista crític davant els models d’ordre més ampli (problema vs. emoció; actiu vs.
passiu; individual vs. social), i argumenta que les parts cognitiva, emocional i
de conducta són de fet inseparables quan els individus despleguem estratègies
d’afrontament i que, per tant, en realitat posem en marxa a la vegada múltiples
funcions (Campos et al., 2004; Skinner et al., 2003).
Entre les 13 famílies que agrupen els tipus d’acció multidimensional que recullen les formes d’afrontament 2, veiem que quan ens hem referit específicament
al sentiment de soledat als grups de discussió, se centren majoritàriament en

2
Els 13 grups són: resolució de problemes, cerca de suport social, evitació, distracció, reavaluació, rumiaments, desesperació i abandonament, aïllament social, regulació afectiva, cerca d’informació, negociació, oposició i confrontació i rituals públics.
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les accions referents a la cerca de suport, la resolució de problemes, la distracció i la revaluació cognitiva (Figura 4). En aquest sentit, mentre que per als Adolescents la majoria d’estratègies se centren en la distracció, per als Adults joves
i els Adults el tipus d’estratègia més indicada es refereix a la cerca de suport
social. Per als Adults grans, les estratègies se centren més en la resolució de
problemes i la distracció (i menys en la cerca de suport al seu entorn).
Figura 4.
NOMBRE DE FORMES D’AFRONTAMENT APORTADES PER GRUP D’EDAT

Cerca de suport
Resolució de problemes
Distracció
Regulació afectiva
Reavaluació
Desesperació i abandonament
Evitació

0
Adolescents

2

Adults joves

4

6
Adults

8

10

12

Adults grans

(Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi dels resultats dels grups de discussió segons el
model de Campos et al., 2004; Skinner et al., 2003).

Aquest model resulta molt clarificador, ja que aporta una classificació de les
formes d’afrontament des d’un punt de vista multidimensional. Cal esmentar,
però, que des de la nostra recerca, no hem trobat cap aplicació d’aquest model
a l’afrontament específic del sentiment de soledat al llarg del cicle vital.
En el cas dels resultats dels grups de discussió sobre soledat no desitjada, hem
trobat certes dificultats a l’hora de determinar quina funció representa millor
cada estratègia quan es tracta de buscar suport personal, ja que quan focalitzem el problema en la soledat i una estratègia aportada és, per exemple, la
cerca de noves amistats o de suport de la família, tant la podríem catalogar
com a «resolució de problemes» –que en el cas de la soledat precisament el pro-
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blema se situa al voltant de la satisfacció amb les relacions socials–, com amb
la funció de «cerca de suport social», que seria també una forma d’abordar el
problema al mateix temps que en si mateixa una funció d’afrontament general.
Moltes de les estratègies podrien bascular, per tant, entre aquestes dues funcions quan es tracta de soledat, segons la nostra anàlisi. En tot cas, com veiem al
gràfic, totes dues es posicionen com les majoritàries.

Les estratègies personals
contra la soledat
És certament escassa la literatura que hagi vinculat de forma específica soledat, estratègies d’afrontament i cicle vital, per la qual cosa l’anàlisi dels grups de
discussió s’ha realitzat de forma inductiva, a partir de l’observació de les seves
aportacions particulars. El resultat és una categorització pròpia que distingeix
entre les estratègies que es donen eminentment en l’esfera individual i les
que es desenvolupen en l’esfera social. Cal indicar, a més, que la consolidada
tipologia referent al sentiment de soledat que distingeix entre les dimensions
de soledat emocional i soledat social (Weiss, 1983) ha generat programes que
posen el pes més marcadament en l’esfera individual o social de la situació de
soledat, i en la majoria de casos promouen la complementarietat necessària
dels dos tipus de programes.
La classificació que es proposa a continuació té l’objectiu de facilitar als diferents agents les estratègies en funció de l’àrea on es desenvolupen, tenint en
compte que va dirigida tant a individus membres de la ciutadania interessats
en la qüestió, com a organitzacions que despleguen a diferents nivells programes i serveis per combatre la soledat (tercer sector, empreses socials o administracions públiques).
Si bé no podem afirmar que les estratègies aportades siguin efectives per combatre la soledat —ja que l’avaluació no era l’objectiu principal d’aquest estudi
exploratori—, la seva identificació pot contribuir a alertar que el sentiment de
soledat podria estar latent o emergint en l’individu, fet que ens pot resultar molt
útil davant d’un sentiment que és difícil de verbalitzar directament. Amb una
mirada àmplia sobre les estratègies que ens aporten els participants, podem
veure-hi més enllà per apropar-nos als mecanismes i senyals que ens dóna la
persona.
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Entre les estratègies de l’ESFERA INDIVIDUAL, hi trobem aquelles que s’expressen posant pes en el pensar i aquelles que s’expressen posant pes en el fer. Les
relacionades amb el pensar tenen a veure amb estratègies de caràcter més
cognitiu i emocional, centrades en la part interna de l’individu. Entre les relacionades amb el fer trobem aquelles que se situen més en l’acció, que posen
l’accent en la conducta o el maneig visible del problema (tot i que pensament,
emoció i conducta es presenten simultàniament, en l’expressió d’aquestes estratègies té més pes la part externa o visible).
En referència a les estratègies relacionades amb el pensar, els Adolescents
indiquen que cridar i plorar per «treure-ho tot» és una via de ventilació emocional davant la soledat que ajuda en l’àmbit intern. Els Adults joves parlen de
la importància de no reprimir la soledat i aprendre a viure-hi per a no ser tan
dependents del grup. D’altra banda, els Adults indiquen que es tracta d’un procés inevitable que cal aprendre a acceptar, i que desestigmatitzar la soledat
pot contribuir-hi. Per últim, el grup d’Adults grans indica estratègies internes
centrades en estils de pensament, com tenir una actitud oberta o mantenir-se
cognitivament actiu per sentir-se connectat; mencionen també la importància
de sortir de la zona de confort, ja que els nous reptes motiven a participar. Els
Adults grans remarquen la influència de la personalitat a l’hora de trobar solucions, així com la importància d’atendre a l’autonomia de decisió per modificar
la situació de soledat.

APUNTS DE L’OBSERVATORI DE LA SOLEDAT.
Sobre les estratègies centrades amb EL PENSAR, veiem que:
•

Els Adults grans són els que utilitzen més estratègies
individuals centrades en el pensar, en mecanismes cognitius i
actitudinals.

•

L’acceptació de la soledat apareix com l’estratègia més
coincident entre grups (Adults joves i Adults).

•

La desestigmatització de la soledat sorgeix com una estratègia
que pot ajudar a no viure la situació amb angoixa.

•

Els Adults grans alerten sobre la necessitat de respectar
l’autonomia de decisió de la persona per afrontar la soledat.

Entre les estratègies relacionades amb el fer, els Adolescents indiquen activitats com llegir, escoltar música o «fer una volta a soles» per promoure la distracció. En el camp de les tecnologies, indiquen «recórrer a vídeos de Youtube
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per tenir la sensació que el youtuber parla amb tu», així com la utilització de
continguts a Internet (sèries o pel·lícules) i jugar a videojocs. Els Adults joves fan
esment de la utilització dels recursos d’entreteniment que estiguin a l’abast, i
sorgeixen de nou els relacionats amb el món virtual (sèries o pel·lícules). D’altra
banda, els Adults parlen «d’estar ocupat» com a estratègia per evitar centrar-se
en els pensaments negatius (preocupacions, pensaments circulars), així com
demanar ajuda com a alternativa, tot i que, en moltes ocasions, expressen la
dificultat de fer-ho. En darrer lloc, els Adults grans pensen que una estratègia
efectiva és portar a terme activitats noves, sobretot aquelles que sempre s’ha
desitjat realitzar però que per circumstàncies vitals no ha estat possible (remarcant la importància de la història vital per a aquest grup a l’hora de plantejar
estratègies); d’altra banda, indiquen la realització d’activitats com llegir, escriure, pintar o passejar. Específicament, es destaca escoltar la ràdio com a element
que contribueix de forma general a reduir el sentiment de soledat.
APUNTS DE L’OBSERVATORI DE LA SOLEDAT.
Sobre les estratègies centrades en EL FER, veiem que:
•

Els Adolescents presenten més estratègies centrades en el fer,
principalment en activitats relacionades amb les TIC.

•

La majoria d’estratègies centrades en el fer tenen com a
objectiu l’entreteniment i la distracció.

•

Activitats com llegir o passejar són coincidents en els grups
d’edat més allunyats generacionalment.

•

Escoltar la ràdio (Adults grans) i sentir youtubers (Adolescents)
tenen la mateixa funció: sentir companyia, sentir la veu o
presència d’algú.

Entre les estratègies en l’ESFERA SOCIAL per combatre la soledat, hi trobem les
de tipus formal (es donen dins d’una estructura funcional, en una organització o
institució) i les de tipus informal (es donen de forma espontània, desimbolta, en
un context no institucional), i s’entén que les informals poden estar facilitades
per les relacions que es donen en l’àmbit formal (com, per exemple, sortir amb
els amics de l’escola els caps de setmana). Entre les estratègies de tipus formal,
els Adolescents afirmen que a les escoles i instituts es treballa perquè ningú se
senti sol a través de diferents activitats i protocols (contra l’assetjament escolar), tot i que adverteixen que aquestes eines formals de vegades poden forçar
situacions i empitjorar la problemàtica. Els Adults joves parlen de realitzar activitats en grup a través d’associacions, esports d’equip o grups organitzats d’oci
(com l’excursionisme) i esmenten, a més, com a possible estratègia, la utilització
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d’eines de socialització virtual (cursos en línia). En tercer lloc, els Adults afegeixen com a estratègia la creació de grups d’ajuda per donar suport a les persones que se senten soles, amb l’acompanyament i l’escolta, així com la cerca
de noves activitats que puguin generar satisfacció. Pel que fa als Adults grans,
afirmen que existeix una xarxa d’equipaments (activitats i prestació de serveis)
que contribueix a combatre situacions de soledat (casals, biblioteques, centres
cívics...), i apunten que portar a terme accions de voluntariat o treball comunitari facilita la relació amb altres persones, al mateix temps que es realitza una
tasca social reconfortant.

APUNTS DE L’OBSERVATORI DE LA SOLEDAT.
Sobre les estratègies de TIPUS FORMAL, veiem que:
•

Tant els Adolescents com els Adults esmenten programes
específics dirigits a l’abordament de la soledat.

•

El grup d’Adolescents considera que els protocols contra
l’assetjament escolar poden agreujar la problemàtica si no
s’implanten adequadament, i així augmentar l’estigmatització.

•

Tant els Adults joves com els Adults grans parlen d’activitats
organitzades per a l’oci o l’aprenentatge, si bé les referents a la
promoció de l’esport són més esmentades pels joves.

•

L’únic grup que indica el voluntariat com a estratègia i que
remarca la contribució social i la generativitat3 és el d’Adults
grans.

En referència a les estratègies de tipus informal, els Adolescents parlen de fer
activitats com l’esport o sortir a fer una volta amb els amics, visitar els avis
o passar temps amb la família, així com relacionar-se amb gent similar a un
mateix (que troben útil per no sentir-se exclosos). Els Adults joves assenyalen
cercar el suport a través de la comunicació amb les amistats o la família per
buscar la seva comprensió (comunicar la soledat a la gent propera), compartir
activitats amb la parella, cercar noves amistats de forma proactiva o posar-se
en contacte amb antigues amistats. En referència a les noves tecnologies, parlen de les aplicacions que afavoreixen cites per tenir relacions sexuals afectives.
Pel que fa al grup d’Adults, s’esmenta la importància de tenir una família ben

3
El concepte de generativitat, encunyat per Erikson (1982), es refereix a l’interès per guiar i assegurar el benestar de les següents generacions, per deixar un llegat
que ens sobrevisqui i contribueixi al bé comú.
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avinguda com a estratègia contra la soledat, així com les amistats (les habituals i la cerca de noves). Els Adults grans mencionen estratègies com assistir a
activitats culturals o anar al cinema, així com l’efecte positiu que té la socialització amb persones diverses en el dia a dia.

APUNTS DE L’OBSERVATORI DE LA SOLEDAT.
Sobre les estratègies de TIPUS INFORMAL, veiem que:
•

Les estratègies que es desenvolupen en l’esfera social de tipus
informal són les més indicades per tots els grups d’edat contra
la soledat.

•

Tots els grups d’edat, excepte el d’Adults grans, esmenten tenir
com a estratègia el fet de recórrer als amics i fer activitats
plegats. Per als Adolescents, és important no sentir-se diferent,
fet que mostra el pes del grup d’iguals.

•

Els Adults joves i els Adults parlen de crear noves amistats i
de recuperar-ne d’antigues, fet que mostra la influència dels
itineraris vitals per configurar respostes.

•

Els Adults grans parlen de la importància de la diversitat en
les relacions i de les trobades casuals com a estratègia per
socialitzar.

•

La família com a font de suport social l’esmenten tots els grups
excepte el d’Adults grans. Els Adults indiquen la importància de
les relacions de qualitat amb la família.

•

L’únic grup que esmenta les relacions sexeafectives per
combatre la soledat és el d’Adults joves. Es pot relacionar amb
la fase de construcció del projecte vital.
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Quadre 5.
NOMBRE D’ESTRATÈGIES APORTADES PER CATEGORIA I PER GRUP D’EDAT
ADOLESCENTS

Individuals
centrades
en...
Socials de
tipus...

.
.

El pensar
El fer
Formal
Informal

.
....
.
...

ADULTS JOVES

..
.
..
....

ADULTS

..
..
..
...

ADULTS GRANS

....
...
..
...

Nombre d’estratègies tipus TIC aportades per dimensió.
Nombre d’altres estratègies aportades per dimensió.

(Font: Elaboració pròpia a partir de les aportacions dels participants per grup d’edat
als grups de discussió).

Fotografia: Ferran Taberner
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3.2 Propostes
d’acció contra
la soledat
En aquest apartat fem referència als programes i serveis que sorgeixen de les
propostes dels diferents grups d’edat per combatre la soledat no desitjada, especialment quan afecta durant la vellesa, per tal de recollir les alternatives d’acció
que es plantegen des de la societat civil.
De fet, que la soledat és una problemàtica de pes és cada cop més reconegut en
diferents àmbits de la nostra societat. L’interès per la soledat durant l’envelliment ha augmentat en els darrers anys significativament. Si mirem, per exemple, les notícies a la xarxa en llengua castellana sobre el fenomen, entre 2012
i 2018 han augmentat un 1200 %. En el camp de la recerca també hi ha hagut
un interès creixent. Recentment comptem amb diverses aportacions a l’àmbit
acadèmic que ens ajuden a apropar-nos a aquest tema en el nostre context immediat (Donio-Bellegarde, 2017; Lorente, 2018), algunes de les quals recullen les
principals intervencions sobre la problemàtica, com el recent estudi de la Fundación Pilares La soledad de las personas mayores. Conceptualización, valoración e intervención (Pinazo i Donio-Bellegarde, 2018), amb un valuós recorregut
pels programes i serveis actuals, principalment en l’àmbit estatal.
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Val a dir que fer propostes d’intervenció mai és fàcil, i menys en una problemàtica tan complexa com és la soledat no desitjada. De fet, les revisions sobre intervencions efectives sobre aquesta soledat es troben amb dificultats per separar
aquelles intervencions sobre la soledat més objectiva (més relacionada amb la
xarxa de relacions o de suport social que té la persona) i la soledat més subjectiva (el sentiment de soledat), fet que dificulta després poder comparar estudis
i, sobretot, l’eficàcia real de les diferents propostes d’intervenció que existeixen.
Això mateix s’ha suggerit als grups de discussió que s’han realitzat amb diferents grups d’edat, ja que plantegen accions de llars intergeneracionals o per
millorar la participació social, que poden ajudar a la soledat objectiva, tot i que
no tenen perquè mitigar la subjectiva.
Una de les revisions més suggeridores és la que realitza Masi, Chen, Hawkley
i Cacioppo (2011) en proposar quatre formes d’accions sobre la soledat de les
persones grans: (1) programes que augmenten les habilitats socials de les persones grans (assertivitat, habilitats comunicatives, etc.); (2) programes que donen
suport social a través de la companyia normalment d’una persona voluntària;
(3) programes que augmenten les oportunitats d’interacció social o (4) programes que modifiquen patrons cognitius socials poc adaptatius. Al Quadre 6, s’ofereix informació que combina aquesta revisió i s’exemplifica amb alguns dels
programes que hem seleccionat del ja esmentat estudi de la Fundación Pilares
(Pinazo i Donio-Bellegarde, 2018).
Quadre 6.
PROGRAMES PER TIPUS D’ACCIÓ SOBRE LA SOLEDAT

OBJECTIU DE LA
INTERVENCIÓ

(1) Augmentar les
habilitats socials
de les persones
grans
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PROGRAMA

DESTAQUEM

ENTITAT

Vivir bien, sentirse
mejor

Capacitació i
apoderament

Fundació
«la Caixa»

Sempre
acompanyats

Accions de
participació
ciutadana

Fundació
«la Caixa»

Estratègies i propostes contra la soledat

(2) Donar suport
social a través de
la companyia d’un
voluntari/a

(3) Augmentar
les oportunitats
d’interacció social

Cerca de ti

Acompanyament
presencial

Cruz Roja

Hilo de Plata y
Programa de visitas

Acompanyament
telefònic i presencial

Nagusilan

Upstream Healthy
Living Center
(Centre inicial de
vida saludable)

Implicació
en activitats
comunitàries

Greaves i
Farbus (2006)

Crear lligams amb
agents comunitaris

Fundación
Pilares

Processos cognitius
contra la soledat.
Diàleg, escolta i
reestructuració

Theeke i
Mallow (2015)

Cuidamos contigo

(4) Modificar
patrons cognitius
i socials poc
adaptatius

LISTEN (Loneliness
Intervention using
Story Theory to
Enhance Nursingsensitive outcomes)
[Intervenció en la
soledat mitjançant
la teoria de la
història per millorar
els resultats
sensibles a la
infermeria]

(Font: Elaboració pròpia a partir de Massi et al., 2011 i Pinazo i Donio-Bellegarde, 2018).

En referència a aquest model, i reprenent els grups de discussió, molts dels comentaris dels participants se situen en dotar d’oportunitats per a la interacció
social.
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A continuació, veiem les propostes aportades que hem englobat en quatre tipus: (1) relacionades amb l’habitatge, la convivència i les relacions socials; (2)
que tenen a veure amb la sensibilització de la societat i l’educació; (3) relacionades amb el foment de la participació; (4) i aquelles que fan referència a les
polítiques públiques. Per a cadascuna de les propostes plantejades des de l’Observatori de la Soledat esmentem alguns programes i organismes referents
que treballen en la mateixa línia, tenint en compte que tractem aquells més vinculats a l’acció social d’Amics de la Gent Gran, entitat impulsora d’aquest estudi.
Figura 5.
RESUM DE LES PROPOSTES D’ACCIÓ PER GRUP D’EDAT

Habitatge, convivència
i relacions socials
Promoció de
polítiques públiques
Foment de la participació
Sensibilització i educació
sobre la soledat

0
Adolescents

2

Adults joves

4

6
Adults

8

10

12

14

Adults grans

(Font: Elaboració pròpia a partir de les aportacions dels participants
per grup d’edat als grups de discussió).

Habitatge, convivència
i relacions socials
Combatre la soledat a través de mesures que tenen relació amb l’entorn i l’habitatge, com la creació de noves relacions de comunitat que millorin la pèrdua
de les relacions veïnals que es donaven de forma espontània a les grans ciutats,
sembla una acció compartida entre els quatre grups de treball.
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•

Crear habitatges o barris/comunitats per a gent gran. Moviments com
ara el cohabitatge (habitatge col·laboratiu) van en aquesta línia de recomanació, així com els habitatges amb serveis promoguts per diferents ens públics, com ara l’Ajuntament de Barcelona. Els participants indiquen també
aquesta mesura en clau de futur, en el sentit que les persones joves puguin
planificar avançadament el seu envelliment. Sobre l’habitatge col·laboratiu,
són precursores iniciatives de llarg recorregut com Jubilares, a la comunitat de Madrid. Més recentment, i impulsades per Sostre Cívic a Catalunya,
cal remarcar la fàbrica del Catllar a Tarragona, primera cooperativa d’habitatge per a gent gran de grans dimensions a Catalunya, així com CAN
70, que treballa per construir una alternativa de cohabitatge en cessió d’ús
a Barcelona. Cal destacar també la tasca de la Fundació Llars Compartides, que, tot afavorint l’autonomia, ofereix habitatge compartit a persones
grans, moltes en situació de soledat.

•

Fomentar els habitatges intergeneracionals. Els participants indiquen
el foment de les relacions entre generacions en el marc de la convivència
amb persones d’una mateixa família o amb persones alienes. En aquest
sentit, es poden destacar programes com Viure i Conviure, sota el paraigua
de la Fundació Roure, que posa a la mateixa llar joves universitaris amb
gent gran que viu sola.

•

Serveis residencials que fomentin les relacions intergeneracionals i
s’adaptin a les preferències i les necessitats de les persones grans. Promoure el contacte intergeneracional, com per exemple amb el Programa
d’Acompanyament a Residències d’Amics de la Gent Gran, que promou les
relacions de suport emocional a través de la vinculació amb un amic o
amiga externa al centre. Volem remarcar també el programa d’acompanyament RESIVOL de Càritas. D’altra banda, es proposa que les residències siguin més flexibles quant a horaris de visita, mobiliari o activitats
que s’ofereixen. Aniria en la línia de marcs d’intervenció com el d’ «Atenció
Centrada en la Persona», que busca el treball individualitzat i atent a les
necessitats de cada resident. En aquest sentit, cal destacar SUMAR, Serveis
Públics d’Acció Social a Catalunya, referent en l’aplicació del model a residències.

•

Incrementar espais de convivència que promoguin les relacions de corresponsabilitat i ajuda mútua. Els participants fan referència a aspectes
qualitatius de les oportunitats relacionals als barris i les ciutats. Els programes que fomenten la corresponsabilitat entre la ciutadania sobre el problema de la soledat, com Radars o Vincles de l’Ajuntament de Barcelona, en
són un bon exemple.
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ADULTS

ADULTS GRANS

Quadre 7.
PROPOSTES RELACIONADES
AMB L’HABITATGE, LA CONVIVÈNCIA
I LES RELACIONS SOCIALS

Voldríem habitatges on convisquin joves i gent
gran, per exemple amb estudiants

.

.

Incrementar espais de convivència que
promoguin les relacions de corresponsabilitat
i ajuda mútua

.

Volem crear barris per a la gent gran
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ADULTS JOVES

Ciutats més amigables amb les persones grans per tal de millorar l’urbanisme i l’accessibilitat per garantir que la gent gran pugui participar
de la vida social. Es tracta del foment de la seva participació, l’accés a serveis de salut i el sentiment de seguretat; és a dir, els tres pilars essencials del
marc de l’envelliment actiu. La xarxa de «Ciutats globals amigables amb les
persones grans», promoguda per l’Organització Mundial de la Salut (OMS),
treballa ja amb 600 ciutats d’arreu del món per repensar aspectes com ara
l’arquitectura, els transports, la sanitat, etc. i fer més accessible la ciutat a
qualsevol persona gran. A tot l’Estat, 156 ciutats pertanyen a la xarxa de
Ciutats Amigables.

ADOLESCENTS

•

.

Valorar que les famílies tornin a ser
intergeneracionals per combatre la soledat no
desitjada

.

Impulsar la creació d’habitatge col·laboratiu en
clau de futur. Que els joves comencin a planificar
el seu futur

.

Crear pisos amb serveis per a persones que es
trobin en situació de soledat

.

.

.

Estratègies i propostes contra la soledat

Sobre les residències: flexibilitat horària,
mobiliari adaptat, activitats, etc. i potenciar
la participació dels joves amb accions
de voluntariat i tallers
Crear ciutats amigables amb la gent gran:
millorar l’urbanisme i l’accessibilitat per garantir
la participació de la vida social

.

.
.

(Font: Elaboració pròpia a partir de les aportacions dels participants per grup d’edat als
grups de discussió).

Sensibilització i educació
sobre la soledat
Sabem que costa parlar de la soledat, costa expressar de forma explícita aquest
sentiment. L’estigmatització social i la invisibilització de la soledat requereixen
accions de sensibilització per poder aportar solucions amb implicacions transversals. Les propostes dels diferents grups bé podrien apel·lar a diferents agents
(administracions, mitjans de comunicació, entitats del tercer sector, centres
educatius) i remarquen la necessitat de fomentar la idea d’envelliment com a
procés que succeeix al llarg de la vida, fet que es materialitza en les propostes
en l’àmbit educatiu. En aquest sentit, es van abordar tres idees, principalment,
als grups de treball:
•

Sensibilitzar el conjunt de la població sobre el fenomen de la soledat no
desitjada. Campanyes com ara Roses contra l’oblit, que anualment Amics
de la Gent Gran realitza al voltant del dia de Sant Jordi, serien un bon
exemple de com visibilitzar la problemàtica, a més d’incidir en els darrers
anys en la lluita contra els estereotips. En l’àmbit internacional, campanyes com la desenvolupada al Regne Unit, Campaing to end Loneliness
(Campanya per posar fi a la soledat), amb una àmplia xarxa per promoure
la sensibilització, el treball comunitari, la recerca i les bones pràctiques, o
a Dinamarca, The Mary Foundation, que, entre altres causes, fa una crida
contra la soledat i promou projectes en diferents franges d’edat (soledat a
secundària i soledat en adults). Altres campanyes innovadores sobre les
persones grans a destacar: la campanya contra els estereotips de l’Ajuntament de Barcelona, «Sóc gran i què»; per la promoció del bon tracte, la
campanya «Patrimoni de la humanitat» de l’Obra Social «la Caixa».
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PROPOSTES RELACIONADES AMB
LA SENSIBILITZACIÓ I L’EDUCACIÓ SOBRE
LA SOLEDAT

Sensibilitzar el conjunt de la població sobre
el fenomen de la soledat no desitjada

.

Quadre 8.

Introduir al currículum escolar continguts i
metodologies per promoure valors de solidaritat
i respecte

ADULTS GRANS

La promoció de l’educació emocional a l’escola. Aquesta proposta entronca amb la mirada de cicle vital que s’ha volgut donar en aquesta publicació. Si durant la infància i l’adolescència es desenvolupen altes competències en el que l’OMS anomena life skills (habilitats per a la vida), com ara
la millor consciència de les emocions, empatia, millors estratègies d’afrontament o més habilitats comunicatives, es tindrà una motxilla d’habilitats
més reeixida a l’hora d’afrontar la vida.

ADULTS

•

ADULTS JOVES

Introduir al currículum escolar continguts i metodologies per promoure valors de solidaritat i respecte. Alguns exemples són els programes
d’Aprenentatge Servei que promouen que l’alumnat treballi un contingut
curricular de forma que tingui, a més, un impacte social, en aquest cas,
sobre les persones grans. Entitats com la Fundació Jaume Bofill són referents en l’impuls d’iniciatives, recerca i debat per a la transformació de
l’educació. Conjuntament amb el grup promotor de la xarxa Aprenentatge
Servei ha editat diferents publicacions sobre aquesta metodologia −és especialment recomanable per la matèria que ens ocupa la publicació Aprenentatge Servei i Gent Gran (Ramis, 2016)−.

ADOLESCENTS

•

.

Impulsar l’educació emocional a l’escola

.

Crear espais de convivència intergeneracional
a l’interior de l’escola

.

(Font: Elaboració pròpia a partir de les aportacions dels participants per grup d’edat als
grups de discussió).
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Foment de la participació
Abordar la participació de les persones grans implica reconèixer la seva complexitat; a més, resulta rellevant no restringir el camp de la participació als espais organitzats (Pérez-Salanova, 2015). En aquest sentit, els models teòrics que
realitzen un recorregut que dóna cabuda a aquesta diversitat contribueixen a
possibilitar una visió heterogènia i que promogui oportunitats. El model aportat
per Raymond (2008) ens dóna un ventall de possibilitats de participació d’àmplia forquilla: (1) interaccions socials dins d’un context individual, (2) interaccions socials dins d’un context de grup, (3) projectes col·lectius, (4) voluntariat i
suport informal i (5) implicació i activisme sociopolític (Coll-Planes, 2017). Amb
la mateixa perspectiva, els participants dels diferents grups de discussió esmenten propostes de foment de la participació amb diferents sentits (defugint
de la reducció de la participació com a realització d’una activitat formal).
•

Crear mecanismes per garantir el protagonisme de la gent gran en les
mesures i àmbits que els afecten, així com facilitar la comunicació entre la gent gran i les administracions públiques. La proposta es refereix
a un nivell de participació que inclou la implicació en les polítiques pertinents. Cal destacar com a òrgan el Consell Assessor de la Gent Gran de
Barcelona, espai de participació de l’Ajuntament de la ciutat per a totes les
qüestions relacionades amb les persones grans, i el Consell de la Gent Gran
de Catalunya, òrgan consultiu de la Generalitat de Catalunya i de representació i participació de les persones grans.

•

Facilitar i impulsar activitats significatives per a la gent gran. Els participants dels grups indiquen la importància d’incrementar el protagonisme
de les persones grans en les decisions que tenen a veure, especialment,
amb els seus barris o comunitats. Entitats com la Federació d’Associacions
de Gent Gran de Catalunya (FATEC) tenen l’objectiu de promoure activitats
i accions a favor de la promoció de les persones grans dins de la nostra
societat.

•

Participació intergeneracional per no perdre el capital social que suposa el coneixement i els valors de les persones grans. Es fa referència a la
promoció d’accions que potenciïn la generativitat. Aquest concepte dóna
importància a la persona gran com a propulsora de diverses accions socials
i fa referència a la capacitat que tenim per transmetre a altres generacions.
Alguns exemples poden ser el Voluntariado Sénior de Asesoramiento Empresarial representat per la SECOT, que ofereix la seva experiència i conei-
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xements en gestió empresarial, o les Mestres Àvies Recuperadores de Contes
(MARC), una proposta de mestres jubilades que volen col·laborar en l’educació, iniciativa de l’Associació de Mestres Rosa Sensat.
•
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Proporcionar activitats d’oci a domicili per aquelles persones grans
amb problemes de mobilitat. Els participants parlen d’ampliar les activitats que es promouen als domicilis perquè no siguin únicament assistencials. Programes com el de Tertúlies a Domicili d’Amics de la Gent Gran
ofereixen activitats relacionals per part d’un grup de persones voluntàries
al domicili d’una persona gran que se sent sola per facilitar la interacció i
combatre la soledat social en l’entorn quotidià. D’altra banda, cal destacar
el programa Baixem al Carrer de les comissions de Salut i Gent Gran del Pla
Comunitari del Poble-sec de Barcelona, que facilita sortides al barri de persones grans amb problemes de mobilitat. Cal esmentar en aquest punt la
importància de la prevenció abans d’arribar a situacions d’aïllament, com
la promoguda per la Diputació de Barcelona a través del programa Dinamització de la Gent Gran, que proporciona assessorament i acompanyament als professionals amb l’elaboració de materials metodològics i formatius, i promou espais d’intercanvi i de coordinació entre professionals.
Des de 2003, la Diputació de Barcelona promociona projectes per tal de
potenciar l’autoorganització i la participació social de les persones grans,
tot treballant l’autonomia i les relacions, entre d’altres aspectes.

Mantenir el capital social donant valor als
sabers de la gent gran

.

.

.
.

Facilitar la comunicació entre la gent gran
i les administracions públiques
Incrementar la participació de la gent gran
promovent espais intergeneracionals

.
.

Crear mecanismes per garantir el protagonisme
de la gent gran en les mesures i els àmbits que
els afecten
Programes d’oci a domicili, no solament
activitats assistencials

ADULTS GRANS

ADULTS

Facilitar/impulsar activitats significatives per
a la gent gran

ADULTS JOVES

Quadre 9.
PROPOSTES RELACIONADES AMB
EL FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ

ADOLESCENTS

Estratègies i propostes contra la soledat

.

(Font: Elaboració pròpia a partir de les aportacions dels participants per grup d’edat
als grups de discussió).

Promoció de polítiques públiques
Els participants dels diferents grups d’edat indiquen algunes mesures que van
directament dirigides a les administracions, referents a polítiques públiques, tot
i que també impliquen a altres agents que actuen sobre la problemàtica.
•

Augmentar els recursos públics, econòmics i professionals que es destinen a la gent gran. Els participants parlen de més recursos quant a serveis destinats a les persones grans, així com a serveis directes i en l’àrea
de recerca. S’indica també la necessitat de combatre la pobresa i l’exclusió
social a través d’una renda mínima per a gent gran.
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Quadre 10.
PROPOSTES RELACIONADES
AMB LA PROMOCIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES

Augmentar els recursos públics, econòmics i
professionals, que es destinen a la gent gran

.

.
. .

Impulsar la recerca i propostes d’acció envers el
fenomen de l’envelliment i la soledat

. .
.

Promoure la conciliació entre les cures i la vida
laboral. Tenir cura de la persona cuidadora
Promoure el treball en xarxa per detectar situacions
de soledat no desitjada

.
.

Crear protocols de vigilància per detectar i prevenir
situacions de soledat no desitjada
Combatre la pobresa i l’exclusió social: renda mínima
per a la gent gran

.

Promoure el voluntariat d’acompanyament
Donar més suport a les entitats del tercer sector

ADULTS GRANS

Dotar de més suport i acompanyament a aquelles entitats del tercer
sector que treballen amb persones grans. Es destaca com a proposta el
treball en xarxa entre diferents serveis i professionals, així com serveis de
vigilància per detectar situacions de soledat no desitjada.

ADULTS

•

ADULTS JOVES

Promoure la conciliació entre les cures i la vida laboral, així com la necessitat de cuidar el cuidador o cuidadora. Es tracta d’aquelles polítiques
que faciliten una conciliació real (sobretot pel que fa a la maternitat i la
paternitat). També, de la conciliació per a la cura de persones dependents,
es destaca el treball en el camp del grup de suport a familiars cuidadors no
professionals així com les unitats de respir.

ADOLESCENTS

•

.

.

(Font: Elaboració pròpia a partir de les aportacions dels participants per grup d’edat als
grups de discussió).
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Estratègies i propostes contra la soledat

APUNTS DE L’OBSERVATORI DE LA SOLEDAT.
Sobre les PROPOSTES D’ACCIÓ realitzades pels grups d’edat.
•

La majoria de propostes de tots els grups tenen relació amb
l’increment de les oportunitats de relació i el context (habitatge,
barri, ciutat) on es desenvolupa la convivència.

•

Les propostes dirigides a la promoció de polítiques públiques les
posen sobre la taula de forma majoritària els Adults i els Adults
grans.

•

El foment de la participació de les persones grans té més
importància per als Adults joves i els Adults.

•

Els Adults grans no esmenten cap proposta relacionada
directament amb la sensibilització.

Fotografia: Ferran Taberner
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4

Apunts per
a la reflexió

En aquest darrer apartat aprofundim al voltant d’algunes idees que apareixen
de forma transversal en les aportacions dels participants i reflexionem sobre
les connexions amb altres factors que tenen relació amb el fenomen de la soledat. Els apunts es desenvolupen en tres eixos: expectatives i soledat no desitjada, cures i suport familiar, i aprenentatges intergeneracionals.

Fotografia: Ferran Taberner
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Expectatives i soledat no desitjada
Hem de prendre en consideració el pes que tenen les expectatives i l’avaluació que realitza la persona al configurar el seu sentiment de soledat, i fer-ho
més enllà d’una perspectiva intrapersonal. Els factors generacionals i culturals
intervenen en la formació de les nostres expectatives, que acaben influint en la
subjectivitat, conjuntament amb altres variables.
Mentre que a tota Europa les persones grans que tenen un contacte més freqüent amb els fills i filles són les d’Itàlia, Grècia i Espanya (Eurofound: European
Quality of Life Survey [Enquesta Europea sobre Qualitat de Vida], 2012), el sentiment de soledat entre les persones grans és més alt al sud d’Europa que al nord,
tal com s’ha estudiat àmpliament (Fernández, Abellán i Ayala, 2018). Aquest
factor s’atribueix comunament a les altes expectatives dipositades en les relacions socials, i concretament en la família en les societats mediterrànies.
En aquest punt, ens podem preguntar el següent: si les meves relacions reals
no encaixen amb les meves expectatives, he de modificar la meva realitat o
he de canviar les meves expectatives al respecte? Segurament no es pot oferir
una resposta única i podem tendir a millorar l’ajust en els dos sentits, com han
indicat els participants a través de les seves reflexions.
D’una banda, promovent una societat que doni oportunitats reals a les famílies
per aportar i rebre cura i que compti amb serveis i ajuts públics; construint
comunitats de suport més enllà del vincle familiar, protegint i promovent els
espais comunitaris i de veïnatge; així com elaborant un discurs que no situï a
les persones com a càrrega ni a les cuidadores com a úniques i invisibles.
D’altra banda, cada vegada prenen més importància els programes que, amb
diversos objectius d’intervenció, tracten d’acompanyar en la reestructuració
cognitiva per modificar les expectatives i creences que es presenten amb el
sentiment de soledat i fomenten l’entrenament en habilitats personals com
l’assertivitat o l’expressió d’emocions, les quals poden ajudar a demanar suport
i a comunicar necessitats quan es requereix.
Per últim, reprenent la importància de la sensibilització que indicaven els
participants, esdevé clau que els diferents agents que contribuïm a configurar
relats sobre la soledat, l’envelliment, la provisió de cures o els rols dels diferents
actors (assignació per edat, gènere, relació) siguem responsables amb les imat-
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ges i les atribucions que sembrem, ja que acaben tenint una influència en el
marc de les expectatives individuals i col·lectives. La soledat és un fenomen
eminentment subjectiu, i la nostra subjectivitat també es configura pels significats que ens envolten.

IDEES CLAU.
Sobre LES EXPECTATIVES I LA SOLEDAT.
•

Els factors generacionals i culturals influeixen en la configuració
d’expectatives.

•

A les societats mediterrànies la família té un pes crucial en la
provisió de cures.

•

Podem impulsar mesures tant per millorar la realitat com per
modificar o ajustar les nostres expectatives.

•

Hem de prendre consciència dels efectes que tenen els discursos
que construïm sobre la vellesa, la soledat i les cures.

Cures i suport familiar
La reflexió sobre els suports i les cures dins la família, ja sigui per expressar-la
com a càrrega o com a desig, com a valor a reconèixer o com a font de frustració i estrès, ha estat abordada al llarg de l’estudi de forma destacada pels participants, tant des de la veu de les persones proveïdores com de les receptores.
Tot i que, com hem vist, els grups de discussió s’han realitzat separadament
per franges d’edat, al fer una lectura de totes les aportacions es poden escoltar
interpel·lacions i diàlegs que formen un relat intergeneracional on s’apunten
tensions i possibles punts de trobada.
Sobre les relacions de suport i de cura dins de les famílies i la seva vinculació
amb la soledat:
•
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Els Adolescents indiquen que no tenir suport dels familiars en moments
difícils pot desencadenar el sentiment de soledat. D’altra banda, per ells la
soledat volguda és un espai necessari de creixement personal.

Apunts per a la reflexió

•

Els Adults joves i els Adults assenyalen les càrregues familiars com un factor estressant per a la seva quotidianitat. Com a proposta apel·len a la responsabilitat de les administracions i les empreses i reclamen la conciliació
entre la vida laboral i familiar, així com tenir cura de la persona cuidadora.
Tots dos grups veuen la soledat desitjada com un privilegi al qual costa
accedir.

•

Els Adults grans indiquen que poden tenir unes expectatives massa altes de
suport en comparació al que reben en realitat. Aquest grup no diu recórrer a
la família com a estratègia contra la soledat i en cap moment parla de soledat
desitjada. Afirmen que la transformació del model de família extensa cap al
model de família nuclear ha facilitat les situacions de soledat no desitjada.

Es posen en relleu les tensions que generen les necessitats de suport i cura i la
sobresaturació de les generacions que les sostenen, que recauen principalment
sobre les dones de mitjana edat. En el pla assistencial especialment, es reflecteix com les famílies continuen tenint un pes absolutament clau en l’aportació
de suport i cures a la nostra societat i, al mateix temps, s’entreveuen canvis
socials que estrenyen les tibantors expressades com a sobrecàrrega o com a
absència pels diferents membres de la família.
Factors com la reducció de la dimensió dels habitatges, la dispersió geogràfica
de les famílies, l’augment de les llars unipersonals a partir dels 65 anys o els
efectes durables de la crisi sobre els serveis públics (Alfama, Cruells i Ezquerra, 2014), entre d’altres, contribueixen a nous escenaris que han modificat el
context en què es desenvolupen les relacions i els suports familiars. En aquest
estudi hem vist com són els Adults grans els que fan referència directa al canvi
de model com a potenciador de la soledat, deixant palès que com a grup d’edat
són el testimoni de més llarg recorregut d’aquesta transformació social.
Aquest testimoniatge no l’elaboren com a persones espectadores. Les aportacions que han realitzat a la família i les vivències al llarg de la seva vida amb
les generacions més grans ocasionen forts contrastos, tant amb el suport rebut
en l’actualitat com amb la seva previsió de futur. Es dóna, per tant, una dissonància cognitiva quan parlem de soledat (la diferència entre les relacions reals
i les desitjades), però també certa discrepància històrica si es perfilen els seus
relats vitals en relació a la posició que la família i la societat atorguen avui a la
vellesa, justament quan les persones es troben en aquest moment vital.
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Val a dir que cap participant ha parlat de la provisió de suport i cura entre els
membres de la família, o de les relacions intergeneracionals que s’hi produeixen, com un model que ja no sigui desitjable. Tampoc que sigui el responsable
únic de les tensions expressades. En l’apartat de propostes, a l’hora de cercar
solucions, els participants posen l’accent en la conciliació laboral, la provisió
d’ajuts i serveis per a persones grans i la necessitat de fomentar els espais d’intercanvi i convivència intergeneracional (també dins de la família) com les vies
de millora.
Pensem que és important reflexionar sobre el paper que juga la cura a la
nostra societat i la seva revalorització en totes les direccions en què es produeix, i reconeixem també de forma ineludible aquella que aporten les persones
grans dins la família i que en la majoria d’ocasions queda velada (el 35% de les
persones espanyoles més grans de 65 anys ha tingut cura regularment dels seus
néts, davant la mitjana europea d’un 23%. Dossier núm. 5. Observatori Social de
la Caixa). En aquest sentit, resulta imprescindible atendre a les necessitats de
les persones implicades en la cura.4
De la mateixa forma, hem d’atendre als canvis que han succeït, però també als
reptes que ens presenta el futur. Veiem que les generacions que avui encara
no són grans requereixen altres models d’habitatge i convivència per planificar el seu futur, i posen al centre de les solucions aportades l’augment de la
participació de les persones en allò que els afecta. A més, sabem que hi ha un
augment significatiu en les pròximes dècades de les persones grans sobre el
total de la població, i que seran més les persones grans que envelliran sense fills
i, per tant, sense futurs néts o nétes (Abellán, 2018). Haurem de veure on se situen
les expectatives i, sobretot, les provisions reals de cures i suports, cosa que és
més tangible i susceptible de planificació.

4
Esdevé clau en aquest punt recomanar la carta Primero las personas: cuidar
como nos gustaría ser cuidados promoguda per l’Obra Social «la Caixa», producte
d’un ampli procés d’investigació realitzat per la Fundación Matia.
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IDEES CLAU.
Sobre LES CURES I EL SUPORT FAMILIAR.
•

La família és la principal proveïdora d’ajut i suport
(principalment per part de les dones).

•

Els canvis socioeconòmics reforcen els punts de tensió
intrafamiliars.

•

Les persones grans són el testimoni principal del canvi
de model familiar.

•

Cal valorar la cura i afavorir un context social que permeti que
es desenvolupi amb qualitat.

•

La previsió d’escenaris de futur ha de contribuir a la prevenció.

Aprenentatges multigeneracionals
i estereotips
El títol escollit per aquesta publicació prové de la mateixa veu dels participants
en expressar de forma reiterada que «la soledat no té edat», i mostra que pot
aparèixer al llarg de la vida.
En explorar els significats de la soledat i les estratègies d’afrontament en aquest
estudi, ens hem trobat amb perspectives generacionals que ens ajuden a posar
sobre la taula alguns aprenentatges. Aquests poden contribuir a crear punts de
proximitat intergeneracional que principalment ens ajuden a:
•

Desmuntar estereotips d’edat. Les estratègies i les reflexions aportades
pels participants trenquen amb alguns estereotips negatius que existeixen
sobre el seu grup d’edat.

•

Mostrar les potencialitats de confluència generacional en l’afrontament
de la soledat. Els punts de trobada entre les visions dels diferents grups ens
conviden a esbossar accions intergeneracionals.

En referència als estereotips, volem remarcar especialment aquelles aportacions que posen en qüestió alguns trets negatius associats a les persones grans.
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Davant l’estereotip que indica la rigidesa psicològica de les persones grans, o
que amb l’edat la flexibilitat de pensament va desapareixent, hem trobat tres
clares aportacions comunes al grup de persones grans que ho qüestionen. En
primer lloc, quan ens referíem a les estratègies d’afrontament de la soledat centrades en el pensar, les persones grans són les que més han aportat estratègies
centrades en modificar els seus pensaments. Concretament, parlen de tenir
una actitud oberta i de sortir de la zona de confort per trencar amb la soledat.
En un sentit similar, veiem que per fomentar les seves relacions socials van més
enllà del seu cercle habitual o passat i recorren a les trobades casuals i diverses.
Aquesta obertura a les relacions també la veiem en la nostra tasca diària des
d’Amics de la Gent Gran, ja que de forma constant observem com les persones
grans obren casa seva a una persona voluntària que no coneixen prèviament
amb l’objectiu de construir un nou vincle.
Pel que fa a l’estereotip que indica que les persones grans són una càrrega o
que ja no aporten res a la societat, és interessant observar com el grup d’edat
que parla de la importància de contribuir a la societat, per exemple amb el voluntariat social o el treball comunitari, és el de persones grans. Sorgeixen en
aquest punt oportunitats de visibilitzar les aportacions de les persones grans a
la nostra societat i de fomentar la seva generativitat a través de la transmissió
dels beneficis del voluntariat a altres generacions.
En referència al fet que les persones grans no participen, estereotip que les
retrata amb passivitat, ens podem valer en primer terme de l’anterior exemple
referit a la seva tasca social. Com a exemple d’aquesta contribució, cal indicar
que el 22% de les persones voluntàries d’Amics de la Gent Gran té 65 anys o més.
En segon lloc, quan parlen de mantenir-se cognitivament actives per sentir-se
connectades, ens conviden a qüestionar-nos què significa participar, i la diversitat de dimensions i intensitats que pot tenir per a cada persona. Finalment,
parlen del respecte a la seva autonomia de decisió a l’hora de cercar solucions
per combatre la soledat, fet que posa en relleu com els estereotips sobre la vellesa poden portar a situacions que les discriminen i els hi resten autonomia.
Expressen, per tant, la importància de ser partícips i protagonistes en les decisions sobre la seva vida.
Si parlem d’alguns exemples que trenquin amb els estereotips referits a altres
grups d’edat, ens trobem amb el grup d’adolescents i confirmem que l’edatisme
posa en el seu punt de mira a grans i joves principalment. En aquest sentit, volem esmentar que, per als adolescents, les xarxes socials, tot i que s’utilitzen, no
són percebudes com una estratègia efectiva per combatre la soledat. En la seva
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reflexió, indiquen que són un espai on s’amaguen els sentiments, on només es
mostra una imatge d’èxit i on no es rep suport real. En aquest sentit, l’estereotip
que indica que els joves prefereixen les xarxes socials a les relacions reals es
veu qüestionat.
En referència a les potencialitats de confluència intergeneracional, trobem
que quan parlen d’estratègies i de propostes d’acció hi ha alguns punts de partida suggeridors.
Les estratègies d’afrontament preferides per tots els grups d’edat en l’esfera
social són de tipus informal. A més, veiem que quan realitzen propostes d’acció
tots els grups veuen important potenciar les relacions intergeneracionals. En
aquest sentit, s’entreveu el repte que tenim els diferents agents que impulsem
programes i accions contra la soledat, o que volem fer una tasca preventiva per
promoure espais i contextos que facilitin relacions informals entre diferents generacions, creant oportunitats on puguin decidir amb qui i com es relacionen.
D’altra banda, tot i que a primera vista les estratègies poden semblar diferents
entre generacions, si mirem la seva funcionalitat, trobem similituds que mostren la coincidència de significats. Hem vist com, per exemple, els Adolescents
indiquen «mirar vídeos de youtubers» per tenir la sensació que algú els parla, i
com les persones grans «escolten la ràdio» com a forma de distracció. Tot i que
tecnològicament estem parlant de recursos força diferents, la funcionalitat és
la mateixa: tenir la sensació de sentir-se acompanyats. La nostra trajectòria
d’acompanyament com a Amics de la Gent Gran ens ha ensenyat al llarg de
més de tres dècades que el silenci és una de les principals manifestacions quotidianes de la soledat que expressen les persones grans. Potser la tecnologia
canvia molt ràpidament, però la nostra necessitat de conversa, d’escolta i de
companyia, no tant.
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IDEES CLAU.
Sobre ELS APRENENTATGES MULTIGENERACIONALS.
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•

Les estratègies i les propostes aportades contribueixen a
combatre estereotips envers la gent gran.

•

Hem d’atendre a les estratègies d’afrontament preferides per tots
els grups a l’hora de dissenyar programes intergeneracionals
contra la soledat.

•

Darrere les estratègies s’amaguen significats similars de la
soledat per a diferents generacions.
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Fotografia: Júlia Bassols
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Aquesta publicació ha recollit els principals resultats sorgits
del primer eix del cicle «La soledat com a fenomen complex: cicle vital, pobresa, subjectivitat i cultura». Esperem
que puguin ser suggeridors per als diferents agents interessats en el tema de la soledat no desitjada al llarg del cicle
vital, així com que serveixin de punt de partida per a altres
aproximacions. El nostre anhel és poder contribuir a construir una societat per a totes les edats, on les relacions intergeneracionals de qualitat siguin una oportunitat real per
a totes les persones.

La soledat no té edat. Explorant vivències multigeneracionals recull les vivències i reflexions sobre la soledat no desitjada de ciutadans i ciutadanes de diferents grups d’edat,
des de l’adolescència fins a la vellesa. Aquest primer volum
de la col·lecció «La soledat com a fenomen complex», fruit
del primer estudi qualitatiu realitzat per l’Observatori de la
Soledat, té l’objectiu de posar de relleu les vivències, les estratègies d’afrontament i les propostes d’acció de diferents
generacions, amb la finalitat d’incloure les seves veus i visions a l’hora de plantejar reptes i camins en la lluita contra
la soledat.
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