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INTRODUCCIÓ AL CONCEPTE 



què entenem per...

Il·lustració d’Ana Penyas

SOLEDAT NO DESITJADA



No existeix un consens sobre 
què vol dir “sentir-se sola” 
però totes les definicions 
apunten a que la soledat 

és fruit d’una combinatòria 
entre sentiments negatius, 

com l’ansietat o la tristesa i la 
perspectiva subjectiva que els 

vincles socials existents són 
insuficients.

Il·lustració d’Ana Penyas

què entenem per soledat no desitjada?



la soledat com a problema de salut comunitària

La soledat és un 
concepte dinàmic i 
multidimensional.

És una experiència individual 
i subjectiva, un fenòmen 
polièdric i complex, que té 

un impacte diferent sobre la 
salut física, psicològica i social 

de les persones.

Il·lustració d’Azagra



soledat no desitjada  vs  aïllament social

AÏLLAMENT
ho entenem 
com la falta 
o existència 
limitada de 
relacions socials

SENTIMENT DE SOLEDAT
ho entenem com el sentiment subjectiu que acompanya la discrepància entre 
les relacions socials desitjades i aquelles que la persona manté, i per tant es 
pot donar tot i l’absència d’un aïllament social objectiu.                                                                                        

Il·lustració de Quino



DIMENSIONS DE LA SOLEDAT 



a qui afecta la soledat no desitjada?

La soledat no desitjada no és un fenomen exclusiu de l’envelliment, és un 
fenomen transversal que pot acompanyar-nos en qualsevol etapa de la nostra 
vida. Des de la infantesa, passant per l’adolescència i l’edat adulta fins a arribar 

a la vellesa. La soledat no desitjada, a diferència de la soledat desitjada, pot 
generar insatisfacció i malestar. Les causes, els efectes i les estratègies presenten 

eixos comuns i diferencials en cadascuna de les diferents etapes de la vida.



a qui afecta la soledat no desitjada?

Qualsevol 
individu, 

generació, 
segment social 

en qualsevol 
etapa de la vida 

pot sentir-la

Il·lustració de Virginia Mori



ATENCIÓ! 
diferents 

perfils

a qui afecta la soledat no desitjada?



a qui afecta la soledat no desitjada?
grups poblacionals més vulnerables

Dones 
gènere eix transversal

Persone Migrants 
persones migrades retornades al 
País València

Minories ètniques
minories sexuals-persones LGTBI

Persones amb desarrelament familiar
persones sense xarxa de suport

Persones amb rendes Baixes

Persones sense descendència

Persones en situació de pobresa
persones en risc d’exclusió social

Dones vídues/persones divorciades

Homes vidus/homes separats

Persones cuidadores de 
persones dependents 
especialment dones

Persones dependents

Persones d’edat avançada 
persones ancianes fràgils

Persones amb malalties cròniques
persones amb malalties mentals

Persones analfabetes digitals
persones amb un baix nivell educatiu

Persones amb diversitat funcional
persones majors amb sordera

Il·lustració de Rosario Lucas 



soledat i edatisme



soledat i edatisme

Tributo a la bata, de Lucía Herrero



determinants socials de la salut

Molts dels problemes de 
salut més rellevants estan 
subjectes a la influència 
d’aquests determinants i de 
les condicions de vida de 
les persones. 

S’estima que un 80% 
dels determinants de la 
salut són fora del sistema 
sanitari… com les XARXES 
SOCIALS I COMUNITÀRIESModel de determinants de la salut de Dahlgren i Whitehead, 1991



determinants socials de la salut i eixos de desigualtat

El concepte de “desigualtat 
social en salut” es 
refereix a les diferents 
oportunitats i recursos 
relacionats amb la salut 
que tenen les persones 
en funció de la seva 
classe social, gènere, 
territori o ètnia, el que es 
tradueix en una pitjor salut 
per part dels col·lectius 
socialment menys 
afavorits.

Eixos de 
desigualtat

Poder

Determinants estructurals 
de les desigualtats en sault

Determinants intermedis
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Recursos materials

Serveis de Salut

Factors 
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Factors 
conductuals

Condicions de treball

Treball domèstic i de cura

Ingressos i situació econòmica

Habitatge i situació material

Entorn residencial

Classe social
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Edat
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Comissió per a Reduir les Desigualtats en Salut en Espanya, 2010



desigualtats socials i soledat no desitjada



desigualtats socials i soledat no desitjada

SERVEIS I ENTITATS 
SOCIALS QUE 
TREBALLEN AMB GENT 
GRAN I POBLACIÓ 
MIGRANT

Diversitat
Interseccionalitat 

FACTORS A TINDRE EN 
COMPTE:

•	Situació administrativa 
irregular
•	Estat de salut o problemes 

mobilitat
•	Xarxes de suport existents
•	Situacions de discriminació

Entorn
Sociocultural



i ara confinament... quin confinament?



i ara confinament... quin confinament?

Amb la COVID-19, 
aquest fenòmen 
s’accentua 
qualitativa i 
quantitativament

Gent gran que 
ja es trobava sola

Emergeixen iniciatives 
comunitàries veïnals de 

barri

Gent gran 
minva 

l’activitat 
social

•	 Minva l’activitat del teixit 
associatiu

•	 Es paralitzen les activitats als 
equipament públics: centres 
majors, llars, etc...

•	 Es redueixen les interaccions 
socials presencials

•	 Canvien els hàbits i les rutines 
quotidianes



aproximació cognitiva vs aproximació estructural

Sovint els estudis presenten 
la soledat com la interacció 
de factors personals i 
esdeveniments externs 
(viduïtat, jubilació). 
Aquesta perspectiva 
explica per què un mateix 
fet és percebut i viscut 
de maneres diferents 
depenent de la persona. 
La soledat, des d’aquest 
vessant, seria doncs el 
resultat d’una avaluació 
cognitiva de l’ajustament 
entre les relacions existents 
i els estàndards personals.

Però cal no oblidar l’aproximació 
estructural perquè…

...la soledat no desitjada és un problema de 
caràcter social (DSS) i per tant, la solució 
haurà de ser també social, subratllant-se 
el poder de prevenció que tenen les xarxes 
comunitàries

Il·lustració d’Ana Penyas



FACTORS QUE INFLUEIXEN EN LA 
SOLEDAT



factors que influeixen en la soledat

Soledat, aïllament, vulnerabilitat i exclusió social són tres estats 
emocionals relacionats, que pot patir una persona :

La soledat referència factors subjectius i emocionals

L’aïllament social a factors psicosocials relacionals

La vulnerabilitat i l’exclusió a factors estructurals i culturals

Tots ells s’entrecreuen i generen un estat emocional estressant 
i desagradable, que pot acabar per afeblir -i fins i tot buidar- el 
sentit de la pròpia vida



factors econòmics

Neoliberalisme, sistema de valors centrat en 
el triomf individual i el benefici. Retallades en 
polítiques socials

Les polítiques 
socials s’enfoquen 
a reduir les 
desigualtats per a 
millorar la qualitat 
de vida de tota la 
població, basant-
se en diferents 
aproximacions 
(universal, selectiva 
i universalisme 
proporcional).



factors culturals

Individualisme, 
atomització social

Desconfiança en els 
altres, por

Estereotips, prejudicis 
entorn de la soledat.



factors demogràfics

Augment de 
l’esperança 
de vida

Il·lustració de Quino

Amb els 
avanços mèdics 
i la sanitat 
pública de 
qualitat, cada 
cop vivim més 
anys, però, com 
els vivim?



factors urbanístics: disseny de la ciutat

Dissenyem per a la sostenibilitat de la vida?
Dissenyem, per a tots els col·lectius poblacionals?



factors urbanístics: mobilitat i interacció social
L’espai públic està pensat per facilitar els afers quotidians o de cures? 

Ens permet trobar-nos?



TRÀNSIT ALT TRÀNSIT MODERAT TRÀNSIT LLEUGER

INTERACCIÓ SOCIAL ENTRE EL VEÏNAT DE TRES CARRERS DIFERENTS

Donald Appleyard, 1981

factors urbanístics: mobilitat i interacció social



factors urbanístics: habitatge

Estan les vivendes adaptades a 
les necessitats de… tothom?



factors laborals

Estructura laboral precaritzada i 
conciliació familiar

Tindre un treball digne, a banda d’un sou 
just, també és gaudir del dret a la concilia-
ció familiar, del temps per a les cures



SOLEDAT I XARXES COMUNITÀRIES



xarxes comunitàries i soledat no desitjada

Després de la revisió de 148 estudis 
en la metanàlisi la OR de 1,5 assenyala 
que les persones amb xarxes socials 

més fortes tenen un 50% més de 
probabilitat de supervivència que 

aquells amb xarxes socials més febles.

Aquests resultats assenyalen que la 
influència de les relacions socials amb 
el risc de mort són comparables amb 

factors ben establits de mortalitat com 
el consum de tabac i alcohol, i que 

superen la influència d’altres factors de 
risc, com la inactivitat física i l’obesitat.

Holt-Lunstad J, Smith Tb, Layton JB (2010) Social Relationships and Mortality Risk: A Meta-analytic Review. PLoS Med 7(7); 
e1000316.doi;10.137 1/journal.pmed.1000316



xarxes comunitàries i soledat no desitjada

“Hi ha una foto de risc molt 
clàssica a Espanya: una 
dona molt major, amb certa 
dependència, que viu en 
un segon o tercer pis sense 
ascensor i amb pocs ingressos. 
Açò és un passaport a 
l’aïllament”.

[Mayte Sancho, Psicòloga experta en 
Gerontologia Social]

“L’espai públic immediat de barri 
compleix en el cas de les dones i de 
les persones majors un altre paper 
essencial, que és el de la possibilitat 
de la interacció social espontània, base 
per al desenvolupament d’una xarxa de 
relacions socials d’ajuda i de suport”. 

[Inés Sánchez de Madariaga, experta 
internacional en matèria d’urbanisme amb 
perspectiva de gènere]

“La soledat no triada augmenta 
en un 14% la possibilitat de mort 
prematura en majors. L’impacte 
doblega a l’obesitat i solament 
és superada per la situació 
socieconómica desfavorida (19%)”. 

[John Cacioppo, investigador, 
neurocientífic i psicòleg nord-americà]



xarxes comunitàries i soledat no desitjada



quina estratègia anem a seguir?

AUTODETERMINACIÓ

AUTONOMIA
APODERAMENT

CORRESPONSABILITAT

SUPORT MUTU

Il·lustració d’Ana Penyas i Paulapé



la soledat és un problema social

OBJECTIUS de la Xarxa

•	Sensibilització sobre el fenòmen

•	Generar accions i activitats 
comunitàries

•	Acompanyar situacions de soledat

•	 Identificar situacions de soledat en el 
nostre entorn



relacions socials més fortes

veïnat comerç de proximitat teixit associatiu

GENEREM, ACTIVEM, ENFORTIM… LA XARXA COMUNITÀRIA
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una mirada al territori

La soledat es donarà d’una forma o altra al nostre territori depenent de:

•	  Quins col·lectius poblacionals viuen?
•	  La configuració històrica del lloc
•	   Com es configura l’espai urbà?



una mirada al territori

La planificació urbanística dels nostres pobles i ciutats, incideixen també en 
aquest fenomen. L’espai públic/urbà, en dona la possibilitat de trobar-nos? 

Ens facilita l’autonomia en la vida quotidiana?



ALGUNES EXPERIÈNCIES 
REFERENTS



experiències pràctiques
Radars (Barcelona)



experiències pràctiques
Projecte COTIDIANAS (Madrid)

Cotidianas, un projecte de dones majors de 60 
anys a través de la construcció de comunitats de 
cures i xarxes de suport mutu.

Es tracta de tallers setmanals i gratuïts per a crear 
un espai creatiu i social amb veïnes dels districtes 
Centre i Arganzuela.



experiències pràctiques
Projecte GRANDES VECINOS (Madrid)

Una iniciativa que vol 
recuperar els vincles 
veïnals posant a la persones 
majors en el centre del barri.

Un projecte que vol 
oferir altres formes de 
participació ciutadana 
adaptades als nous ritmes 
de vida.

Les persones majors 
ens necessiten, és cert, 
però nosaltres també els 
necessitem.



experiències pràctiques
Projecte ROMPIENDO DISTANCIAS (Taramundi, Asturias)

La finalitat que guía el programa Rompiendo 
Distancias és contribuir a evitar la discriminació 
de les persones majors que viuen en les zones 
rurals disperses, oferint un conjunt d’actuacions 
flexibles capaces de proporcionar una àmplia 
diversitat de serveis i d’oportunitats que 
s’adapten a les seues necessitats.



experiències pràctiques
Projecte QUÉDATE CON NOSOTROS (Pescueza, Cáceres)

Es un proyecto que incluye diferentes 
actuaciones en materia de accesibilidad 
y servicios al ciudadano con el objetivo 
de fomentar que los vecinos no 
abandonen el lugar en el que siempre 
han vivido, un pueblo de 148 habitantes.
Iniciativa iniciada desde la 
administración municipal junto a la 
Asociación Amigos de Pescueza.

«Queríamos romper con la forma 
tradicional de cuidar a nuestros 
ancianos y que su última etapa no la 
pasaran en una residencia alejada de su 
pueblo, sino en su propio hogar, en sus 
calles, en su plaza de toda la vida».



gràcies!!!  

pròxima sessió
15 octubre 2020
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