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“Je ne sais vraiment pas jusqu’où 

Ira cette complice 

Faudra-t-il que j’y prenne goût 
 

Ou que je réagisse 
 

Non, je ne suis jamais seul 
 

Avec ma solitude“   

 

Ma solitude (Geroges Moustaki) 

 

 

* Traducció pròpia: No sé realment fins on arribarà aquesta còmplice. Caldrà que m’hi acostumi 

o bé que reaccioni. No, jo no estic mai sol amb la meva soledat. 
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0. RESUM 
 

La soledat no desitjada és un fenomen multifactorial que afecta qualsevol edat, si bé la 

gent gran i els joves i els adolescents són els col·lectius més vulnerables, amb 

repercussions sobre la salut física i mental. La pandèmia de la COVID-19 ha incrementat 

els casos de soledat no desitjada, com a conseqüència de l’aïllament sanitari imposat 

durant la pandèmia. Les tecnologies digitals de la comunicació es presenten com una 

arma de doble tall, en funció de l’ús que hom en faci, reduint o incrementant la soledat. 

L’objectiu d’aquest treball reflexiona sobre com podrien utilitzar-se aquestes tecnologies 

per a pal·liar la soledat no desitjada, dissenyant una proposta d’acció. El projecte 

s’adscriu a una metodologia de tipus investigació-acció participativa compassada per 

les següents fases: a) la revisió bibliogràfica; b) un diagnòstic comunitari que recull les 

percepcions o insights latents a la comunitat d’estudi sobre soledat no desitjada i relació 

amb les tecnologies de la comunicació.i c) una proposta d’intervenció basada en les 

tecnologies de la comunicació, participada per la comunitat. L’element principal que rau 

en el disseny d’aquesta intervenció és el de la humanització de la tecnologia a través 

d’accions transmèdia offline i online, facilitades per les tecnologies de la comunicació 

digital, d’abast intergeneracional, establint nodes de connexió entre persones en situació 

de soledat no desitjada, societat civil i entitats bio-psico-socials.  

Paraules clau: Soledat, aïllament social, xarxa social, intervenció basada en internet, 

comunicació 

ABSTRACT 

Unexpected loneliness is a multicausal phenomena targeting everybody, determining 

physical and mental conditions. Nevertheless, young people and the aged are in a 

situation of major vulnerability. The COVID-19 pandemic has increased the incidence of 

unexpected loneliness, due to mandatory social isolation. Digital technologies of 

communication can either booster unexpected loneliness or relief it. The aim of this study 

addresses how digital technologies of communication could be used it to reduce 

unexpected loneliness designing a plan-to-act by a methodological approach based on 

participatory action research through the following steps: a) literature review; b) 

community diagnostic by exploring insights related to unexpected loneliness and the use 

of digital technologies of communication and c) final design of a plan-to-act. The key 

element of this design consists of the humanization of technology, by means of offline 

and online transmedia actions targeting all generations and making connections 
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between people with unexpected loneliness, civil society and bio-psycho-social 

institutions. 

Key words: Loneliness, social isolation, social networking, internet-based intervention, 

communication 
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I. INTRODUCCIÓ 
 

El món sobreviu a una pandèmia de la COVID-19, originada pel virus SARS-CoV-2, des 

de finals de l’any 2019. Quan al nostre país encara celebrem l’efemèride de la seva 

declaració i en el moment d’escriure aquest treball ens trobem a les portes de la quarta 

onada pandèmica, ningú no dubta que les formes de relacions socials conegudes fins al 

2019 han patit una transformació profunda en què les tecnologies de la informació i la 

comunicació (TIC) han tingut un paper rellevant. 

Les TIC han sustentat les bases fàctiques de les estratègies del teletreball, sense el 

qual, l’economia del país en els moments més durs dels confinaments hagués estat 

encara més dinamitada. Han possibilitat el manteniment de l’aprenentatge i 

ensenyament del sistema educatiu i han connectat persones reunint virtualment 

famílies, amics i coneguts, naturalitzant les videoconferències com a nova forma de 

trobada social. 

Però tot i així, la pandèmia del coronavirus és també coneguda com la pandèmia de la 

soledat. La soledat no desitjada és un efecte colateral de la COVID-19 (Eghtesadi, 

2020). Afecta principalment a persones que ja vivien prèviament soles o que se sentien 

soles tot i estar envoltades de gent. D’una banda, la necessitat de mantenir distància 

física amb altres persones per tal d’evitar els contagis ha predisposat al malestar 

emocional, la por, l’estrès, l’angoixa, la vulnerabilitat i la incertesa en menor o major 

mesura (Eghtesadi, 2020). D’una altra, l’accés desigual a les TIC en determinats sectors 

demogràfics i sòcio-econòmics de la població en un moment on aquestes es postulaven 

com a pal·liatius socials, ha aguditzat encara més la divisòria digital. I finalment, i també 

de manera paradoxal, l’aparició de “fatiga tecnològica” de la comunicació a través de 

dispositius mòbils, per la intensitat que el seu ús està tenint durant la pandèmia, està 

generant conductes d’evitació i desconnexió social. La pandèmia, doncs, ha fet 

augmentar la incidència d’aquest tipus de soledat i ha agreujat el problema en els casos 

previs (Eghtesadi, 2020).  

Per això, aquest Treball de Final de Grau (TFG) se centra en el paper de les TIC en la 

soledat no desitjada. Contextualitzat, per descomptat, a la pandèmia de la COVID-19. I 

en particular en la reflexió de si les TIC poden o no contribuir a pal·liar aquesta sensació 

de soledat, i en cas afirmatiu, com. A partir d’una primera fase de recerca d’evidències 

bibliogràfiques, es procedeix a l’obtenció d’unes altres de base comunitària a partir 

d’entrevistes en profunditat a informants clau, reclutats a través de contactes que han 
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establert amb el sistema sanitari durant la pandèmia. Aquesta informació qualitativa 

permetrà concretar l’accés a la participació poblacional mitjançant enquestes 

quantitatives.  

Un projecte que combina investigació quantitativa  i qualitativa en un redactat que vira 

de l’objectivitat estadística a les apreciacions personals i que porta la discussió tant a 

terrenys tecnològics com sociològics, psicològics i antropològics, però que en definitiva 

rauen en la comunicació i la salut, entesa aquesta darrera com a estat de complet 

benestar físic, mental i social, i no solament l’absència d’afeccions o malalties.  

A les conclusions es presentaran sintèticament els principals resultats del treball, 

després d’haver presentat un exemple de com el projecte pot participar de la 

transferència de coneixement cap a un possible producte tangible i emprenedor.  
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II. ANTECEDENTS 

 

2.1 Alguns conceptes 
 

2.1.1 Soledat no desitjada 
 

És la percepció subjectiva de què les relacions que mantenim amb altres persones o bé 

que les xarxes socials de què formem part, ens semblen insuficients, llunyanes o no són 

de la qualitat que creiem necessàries per a cobrir les nostres necessitats afectives. 

 

2.1.2 Soledat i aïllament 
 

Així com la soledat és una experiència subjectiva d’insatisfacció amb la quantia o qualitat 

de les relacions amb altres persones, l’aïllament és una situació objectiva d’absència de 

contacte i vincles amb altres persones. 

 

2.1.3 Soledat no visible 
 

Si la soledat no desitjada és un fenomen subjectiu fruit d’una dissonància entre 

expectatives i realitats, essent les expectatives superiors a la realitat, la soledat no 

visible indica també una incongruència entre expectatives i realitats que genera malestar 

perquè tot i tenir una realitat que objectivament pugui superar expectatives socialment 

enteses com a positives, l’individu no percep aquesta positivitat.  

Podria expressar-se amb el sentiment següent: sembla que sóc únic perquè tinc milers 

de seguidors a xarxes socials però en realitat, ni em sento únic ni pertanyo a cap 

comunitat. 
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2.1.4 Soledat voluntària i soledat no desitjada 
 

Tot i que la soledat pugui ser una experiència enriquidora i plaent, buscada activament 

per la persona (soledat voluntària), quan la distància entre les relacions socials que 

desitgem i les que tenim és àmplia o persistent, la soledat produeix dolor, por, angoixa 

o tristesa. Aquesta segon escenari és el que s’associa a la soledat no desitjada.  

 

2.1.5 Viure sol i sentiment de soledat 
 

També cal diferenciar el sentiment de soledat amb el fet de viure sol/a, doncs sovint es 

tracten com si fossin sinònims quan no sempre ho són. Malgrat que el sentiment de 

soledat tendeix a ser més present entre les persones que viuen soles, no totes les 

persones que viuen soles presenten sentiment de soledat, ja que moltes viuen soles 

com una elecció i no pas com una conseqüència. 

2.1.6. Soledat no desitjada, aïllament i viure sol 
 

 

Figura 1 - Relació entre soledat no desitjada, aïllament social i viure sol 

 

 

SOLEDAT NO DESITJADA

•Sensació subjectiva de què 
la quantitat o qualitat de les 
notres relaciones és menor 
d'allò desitjat

VIURE SOL/A

•Viure sol/a per decisió 
pròpia o per obligació

AÏLLAMENT

•Situació objectiva de 
tenir contactes mínims 
amb altres persones, 
ja siguin familiars, 
amics/gues o 
coneguts/des
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2.2. Estat actual del tema 
 

El filòsof grec Aristòtil va afirmar que l’home és un ésser social per naturalesa. Però 

existeixen determinades circumstàncies que limiten la capacitat humana de realitzar-se 

en la seva naturalesa esdevenint éssers solitaris. Tant és així que el sentiment de 

soledat ha rebut atenció, de manera recurrent, a àmbits molt diversos. Desitjada o no, 

la literatura i el cinema ofereixen un ventall més o menys paradigmàtic de les seves 

manifestacions. A partir de la dècada dels setanta, la recerca mèdica ha començat 

també a oferir evidències sobre l’impacte d’aïllament social en la salut de les persones. 

Avui dia se sap que la soledat no desitjada és un factor de risc associat a més mortalitat, 

però també a més morbilitat com la derivada del sedentarisme, el sobrepès o el consum 

d’alcohol. Així, les persones que mantenen relacions socials pobres tenen un risc 

incrementat per patir una malaltia coronària en un 29% respecte a la població de 

referència i en un 32% per accident cerebrovascular (Valtorta, et al., 2016). Segons la 

franja d’edat, les conseqüències varien, doncs així com les persones grans amb 

sentiment de desemparament tenen major risc de patir demències, la pobresa de 

relacions socials dels joves és una de les principals causes del desenvolupament 

d’addiccions tecnològiques (Rico-Uribe, et al., 2018) (Ong, et al., 2016) (Holt-Lunstad, 

2017). 

Just en aquests dies els mitjans de comunicació es fan ressò de la creació del Ministeri 

de la Soledat al Japó (Robledo, 2021). En aquest país, la solitud es pot veure com una 

virtut per dirigir la pròpia vida, però la pandèmia ha mostrat la creu d’aquesta moneda: 

l'augment dels suïcidis en el rerefons de la soledat, en un país que ja té la taxa més alta 

entre el set països més industrialitzats del món, 14,9 suïcidis per cada 100.000 

habitants. El teletreball, el confinament, la falta de contacte social i la crisi causada per 

la COVID-19 han fet créixer el nombre de persones que s'han tret la vida per primer cop 

en 11 anys (Robledo, 2021). Però el Ministeri de la Soledat japonès no ha estat pioner 

en el món. Ja al 2018, el Regne Unit va crear el seu amb l’objectiu de prevenir i combatre 

els casos de soledat no desitjada.  

El problema al territori espanyol no és aliè. A l’informe 2020 elaborat per la Universitat 

de Comillas s’indica que la crisi del coronavirus ha provocat que l’11% de les persones 

consultades mitjançant una enquesta confessés experimentar soledat greu, respecte el 

5,2% que considerava patir-la abans de la pandèmia (Cátedra José María Martín Patino 

de la cultura del encuentro, 2020). L’increment de persones ancianes que moren en 

situació de soledat durant la pandèmia respecte períodes anterior també ha estat objecte 



14 

 

d’atenció pels mitjans de comunicació. A la Comunitat de Madrid, la xifra arriba al 163% 

i tot que d’aquesta dada no es pugui deduir amb total seguretat que tots els decessos 

es trobessin en situació de soledat no desitjada, el cert és que aquest tipus de soledat 

s’ha incrementat de manera notable durant la pandèmia també a la gent gran (Durán, 

2020). Segons dades de l’informe de l’Observatori de la Soledat, ‘L’impacte de la 

COVID-19 en el sentiment de soledat no desitjada de les persones grans’, publicat al 

2021, el 41% dels enquestats ha augmentat la seva sensació de soledat no desitjada 

durant la crisi i gairebé la meitat dels qui ho afirmen, ho associen amb la disminució, 

limitació o absència de contactes. Aquest buit es relaciona en un 21% dels casos amb 

increment d’angoixa, tristesa, desesperança o desmotivació per la situació (Sala, et al., 

2021). 

Si bé associem aquestes dades al rostre de la vídua d’edat avançada que pot passar 

mesos sense companyia, no menys impactant ni greu és la realitat en el cas dels 

adolescents i joves. Totes dues franges d’edat (grans i joves) són les més vulnerables 

a la soledat.  

Segons les últimes dades disponibles per a la població espanyola, l’1 de gener de 2018 

(INE, 2018) gairebé 5 milions de persones vivien soles (4.705.400 individus), una de 

cada deu. D’aquestes, una de cada dues eren persones de 65 o més anys (2.001.200 

individus) i una de cada tres era una dona gran d’aquesta edat (1.440.300 dones). Entre 

la població més gran, de 80 i més anys, vivien soles gairebé una de cada dues dones 

(652.000 dones, el 40,4 %) i un de cada cinc nomes (187.000 homes, el 19 %). 

Pel que fa a adolescents, l’enquesta sobre factors de risc a l’escola secundària de 2016 

mostrava que el 27% de l’alumnat de 13 a 19 anys afirmava haver estat sol de manera 

habitual en els sis mesos previs. A més, el 6% afirmava no tenir cap bona amistat i el 

12,3% s’havia sentit exclòs o rebutjat per la resta dels seus companys alguna vegada 

en els 12 mesos previs (Santamariña-Rubio, et al., 2017). A l’any 2020, segons dades 

de l’Oficina Municipal de Dades de Barcelona, els grups d’edat que més afirmen haver-

se sentit sols han estat els joves de 16 a 24 anys, amb un percentatge del 26,5%.  

S’imposa la pregunta del perquè d’aquestes xifres a la societat xarxa caracteritzada pel 

sociòleg Manuel Castells. Com és que en un moment on vivim en una estructura social 

composada per xarxes activades per tecnologies digitals de la comunicació i la 

informació, amb una tendència progressiva a la hiperconnexió, la soledat apareix com a 

un dels grans problemes de la Salut Pública del país. Seguint a Castells, l’estructura 

social pròpia d’aquest moment històric és el resultat de la interacció entre el paradigma 

tecnològic basat en la revolució digital i determinats canvis socioculturals. Aquests 



15 

 

canvis fan referència a l’individualisme creixent que ha tornat la societat en egocèntrica: 

una reinterpretació de les relacions, incloent lligams culturals i personals que basa la 

vida comunitària en interessos, valors i projectes individuals.  

Les noves tecnologies apareixen en aquest punt com una arma de doble tall. L’imaginari 

sociològic que viu entre la contradicció de l’individualisme personal i la tendència a la 

hiperconnexió, amb una preferència progressiva de fer servir mitjans digitals per a 

comunicar-se per davant que la comunicació cara a cara, pot generar situacions 

d’inadequació que aboquin en soledat. Com explica Sherry Turkle al seu llibre Alone 

Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other, les 

converses en línia no confereixen un grau complet d’intimitat i proximitat, encara que 

tinguem la impressió d’estar connectats permanentment. I la manca d’aquesta percepció 

d’atenció i realitat plena pot acabar generant també un sentiment de soledat. 

A més, aquells que perceben que queden fora del ventall d’estereotips que primen les 

xarxes, o senzillament que no reben el retorn que esperen, experimenten sentiments de 

frustració, baixa autoestima i desesperança. La sensació expressada pels joves en 

navegar per perfils d’Instagram de tercers sobre com de millor és la vida dels altres, o 

com les peripècies per a aconseguir seguidors a les xarxes pròpies o likes a les seves 

publicacions els generen estrès, ha començat a aixecar l’alerta a la Salut Pública. 

A l’altra riba trobem els qui prioritzen la forma de comunicació i relació social a través de 

les TIC a l’acompanyament presencial, substituint el cara a cara per un sol clic de milers 

de persones (conegudes o no) i rebent likes o dislikes de les seves publicacions com a 

penyora de companyia, pertinència o vinculació. Aquests estructuren el teixit social de 

recolzament que necessita l’ésser social aristotèlic en un sistema que deixa grans espais 

d’incomunicació; el mitjà condiciona les possibilitats comunicatives i aboca a un fenomen 

conegut com a “soledat no visible”, que podria expressar el sentiment següent: sembla 

que sóc únic perquè tinc milers de seguidors però en realitat, ni em sento únic ni 

pertanyo a cap comunitat. 

Però tot i això, els fets exposats no menystenen que les xarxes socials també es puguin 

fer servir per a pal·liar la soledat. Aquest sentiment es redueix o s’incrementa en funció 

de com els usuaris utilitzen les xarxes (Nowland, et al., 2018). Quan una xarxa social 

permet establir contacte amb altres persones i mantenir relacions que ja existien 

prèviament o bé, que són el tret de sortida a una relació presencial, disminueixen la 

soledat. Però, quan internet substitueix les relacions socials offline, l’efecte aconseguit 

és l’invers. 
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Així, en el disseny d’una estratègia contra la soledat no desitjada, especialment 

agreujada en temps de pandèmia de la COVID-19, caldria parar atenció als següents 

elements: 

• La societat xarxa del moment que vivim prioritza la mediació social a través de 

les TIC. Aquesta prioritat s’ha fet més evident en temps de pandèmia. 

• La comunicació digital a través de les TIC pot ser un arma de doble tall en funció 

de l’ús que hom en faci, reduint o incrementant la soledat.  

• Adolescents i joves, i gent gran són els col·lectius més afectats per la soledat no 

desitjada. Totes dues franges d’edat fan un ús diferent de les xarxes. Els primers 

poden a arribar a substituir la comunicació presencial per la digital i en el cas 

dels més grans, la divisòria digital per qüestions d’alfabetització digital, 

limitacions sòcio-econòmiques o bé físiques i sensorials per l’ús de dispositius 

mòbils, dificulta el seu accés. 

Atenent aquesta realitat, el present TFG reflexiona sobre aquest repte.    
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III. FINALITAT 
 

Contribuir a què les persones tinguin recursos i facilitar l’accés als mateixos per a 

protegir-se i/o pal·liar la soledat no desitjada, per tal de reduir el seu impacte sobre la 

salut, entesa aquesta com a  estat de complet benestar físic, mental i social, i no 

solament l’absència d’afeccions o malalties 

 

3.1 Objectiu principal 
 

Dissenyar una proposta d’acció per a pal·liar la soledat no desitjada basada en les TIC. 

 

3.2 Objectius secundaris 
 

• Descriure l’impacte de les intervencions publicades a la literatura científica, 

basades en la tecnologia, per a pal·liar la situació de soledat no desitjada. 

• Caracteritzar el perfil sòcio-demogràfic de les persones que viuen en situació de 

soledat no desitjada. 

• Caracteritzar el perfil tecnològic digital de les persones que viuen en situació de 

soledat no desitjada. 

• Descriure el consum de recursos dirigits a pal·liar la soledat per part de persones 

que se senten en situació de soledat no desitjada. 
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IV. METODOLOGIA 

4.1 Tipus de disseny 
 

Aquest projecte s’adscriu a un disseny metodològic de tipus Investigació-Acció-

Participativa, per contribuir a augmentar el coneixement oferint recursos per a problemes 

concrets en una comunitat. El procés d’investigació contempla tres dimensions que 

inclouen: 

• La investigació documental – referències bibliogràfiques – sobre el fenomen de 

la comunicació social digital, particularitzant sobre evidències (experiències i 

programes d’intervenció) en què s’hagin relacionat l’ús de les tecnologies de la 

comunicació amb la soledat. Aquesta etapa compren la recol·lecció, identificació, 

selecció, anàlisi i síntesi de registres trobats a diferents bases de dades – 

PubMed, Google Schoolar, Cochrane Library Plus, entre d’altres-, sumaris de 

ciències socials, psicologia i salut pública. S’inclouen registres originals 

d’investigació qualitativa, quantitativa i mètodes mixtes, tant en anglès com en 

espanyol.  

 

• Un diagnòstic comunitari que recull les percepcions o insights latents a la 

comunitat d’estudi sobre soledat no desitjada i relació amb les tecnologies de la 

comunicació. Per a això, es realitza una aproximació quantitativa i qualitativa. 

Pel diagnòstic quantitatiu partim d’una enquesta poblacional basada en dos 

qüestionaris de cribratge de soledat no desitjada i aïllament social, adaptats 

intencionalment a través de la selecció d’ítems clau i formulats segons la 

pertinença del qüestionari original a la franja d’edat diana. Així, s’utilitza l’escala 

De Jong Gierveld (Buz, et al., 2014) i l’escala de soledat social ESTE II 

(Universidad de Granada, 2009). Per a l’aproximació qualitativa realitzem 

entrevistes a informants clau, seleccionats a partir de perfils paradigmàtics 

d’incidència de soledat no desitjada i de referències creuades. 

 

 

• Una proposta d’intervenció basada en les tecnologies de la comunicació, 

participada per la comunitat. A aquest disseny s’arriba a partir de les evidències 

bibliogràfiques en matèria d’abordatge de soledat no desitjada, juntament amb 

la investigació del treball de camp de la fase anterior i la síntesi d’aprenentatges 
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adquirits durant la formació del Grau de Comunicació, més la pròpia de la meva 

professió sanitària. 

4. 2 Delimitació geogràfica del treball de camp 

 
4.2.1 Avaluació qualitativa 
 

Àrea d’influència de l’Hospital Universitari Sagrat Cor (barri de l’Eixample Esquerra – 

Barcelona ciutat). 

 

4.2.2 Avaluació quantitativa 
 

Territori nacional. 

 

4.3. Marc temporal 
 

Febrer 2021 – Juny 2021. 

 

4.4. Procediments i eines 
 

4.4.1 Primera etapa: síntesi d’evidències 
 

Aquesta etapa s’orienta a la investigació documental que relacioni l’ús de les TIC com a 

intervenció en soledat no desitjada, parant especial atenció a les dues franges de població 

on el fenomen de la soledat és més prevalent: adolescents i joves, i gent gran. 

A més de les diferents bases de dades científiques – PubMed, Google Schoolar, Cochrane 

Library Plus, entre d’altres-, es conduirà la cerca bibliogràfica a través de sumaris de 

publicacions de ciències socials, psicologia i salut pública, sense descuidar fonts de 

literatura grisa com bases de dades de tesis doctorals i treballs de recerca. S’inclouen 

registres originals d’investigació qualitativa, quantitativa i mètodes mixtes, tant en anglès 

com en espanyol. Les paraules clau que es fan servir per a la cerca bibliogràfica són les 

categoritzades pel tesaurus MeSH (Medical Subject Headings) i el seu equivalent 

espanyol DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud): “Loneliness” (“Soledad”), “Social 
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Isolation” (“Aislamiento social”), “Aged” (“Anciano”), “Young Adult” (“Adulto Joven”), 

“Adolescent” (“Adolescente”), “Internet-Based Intervention” (“Intervención basada en la 

Internet”), “Social Networking” (“Red Social”). Es restringeix el període de cerca als 

darrers 15 anys i s’usen els operadors lògics (AND) i (OR) per unir termes i provar 

diferents combinacions de les paraules clau triades. 

Per a la selecció de registres rellevants es tenen en compte els següents criteris: 

propòsit, estratègia/es d’intervenció, resultats assolits, impacte i àmbit de treball. 

A més dels registres de base científica bibliogràfica, s’imposa la revisió d’iniciatives 

facilitades per la tecnologia que des de diferents entitats públiques o privades s’estan 

duent a terme per a abordar situacions de soledat no desitjada. Per a això s’utilitzaran 

cercadors institucionals associats als dominis digitals del Govern de la Generalitat de 

Catalunya i cerca lliure a buscadors generals. Igualment, s’utilitza la base de dades 

Factiva Reuters per a la cerca de fets noticiables relacionats a la premsa i mitjans de 

comunicació. 

4.4.2 Segona etapa: diagnòstic i participació comunitària 
 

Gràcies a la participació comunitària podrem percebre la percepció de soledat no 

desitjada en la nostra població, així com el procés d’accés i consum dels recursos 

emprats per a mitigar-la. Igualment, aquesta participació facilitarà comprendre i 

respondre a les necessitats específiques de subgrups i dissenyar una proposta d’acció 

adequada per les circumstàncies específiques de cada grup. 

4.4.2.1 Avaluació quantitativa 
 

Donat que la intenció primària d’aquest treball no és realitzar una valoració clínica exhaustiva 

de la soledat en els enquestats, sinó conèixer els seus patrons per contextualitzar les 

necessitats exigibles a una solució tecnològica, s’ha cregut més eficient per maximitzar la 

participació caracteritzar aquests patrons a partir d’ítems concrets d’escales clíniques de 

cribratge de soledat, en comptes d’utilitzar escales completes. La fatiga del participant 

incrementa la proporció de valors perduts, per tant, a més brevetat del qüestionari, més taxa 

de resposta. 

Així, s’ha desenvolupat un qüestionari que parteix de les escales de cribratge de soledat no 

desitjada i aïllament social, adaptades i validades en espanyol per a diferents franges 

poblacionals, seleccionant aquells ítems amb una major consistència interna (segons 

indiquen les propietats psicomètriques del test original). Les escales que s’utilitzen són 
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l’escala de soledat de De Jong Gierveld (aplicat a persones menors de 60 anys) i l’escala de 

soledat ESTE II (per a persones de 60 0 més anys). El formulari inclou preguntes 

relacionades amb el consum de xarxes socials i ús del temps de lleure i una pregunta final 

de text lliure, voluntària, interpel·lant directament a qui se sent sol, per tal que si ho desitja, 

indiqui allò que creu que necessitarien per a millorar la seva situació (Annex I). 

El qüestionari es difon de manera telemàtica, a través de les xarxes socials, especialment 

promogut per les dels Amics de la Gent Gran i l’Hospital Universitari Sagrat Cor, amb 

implicació dels alumnes del Grau d’Antropologia de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia. És apte per a ser respost de manera auto-formulat des de qualsevol dispositiu 

mòbil amb connexió a internet i també, hetero-aplicat per un facilitador tecnològic en el cas 

de persones amb limitacions per l’accés a les TIC. 

Per a totes les variables es realitza una anàlisi descriptiva segons la seva naturalesa i 

normalitat mitjançant Microsoft Excel® i SPSS®. 

4.4.2.2 Avaluació qualitativa 
 

Consisteix en avaluació exploratòria i descriptiva, amb tècnica d’entrevista en 

profunditat. La selecció d’informants clau es realitza a partir de la identificació de 

persones que puguin aportar informació privilegiada pels objectius de l’estudi, reclutats 

entre aquelles majors d’edat que durant el marc temporal de l’estudi han efectuat algun 

contacte amb el sistema sanitari a través de l’Hospital Universitari Sagrat Cor 

(Barcelona) amb participació de la Unitat d’Innovació Clínica i Promoció de la Salut, per 

ser el centre de treball habitual de l’autora del TFG.  

Tots els informants han participat de manera voluntària després de ser informats de la 

finalitat i objectius del projecte, sense rebre incentius materials per la seva col·laboració. 

Les entrevistes van ser semi-dirigides basades en aspectes de cribratge de soledat no 

desitjada, segons enquestes descrites a l’apartat d’avaluació quantitativa, equipaments 

i ús de les TIC i activitats de la vida diària. Es van realitzar telemàticament, donades les 

restriccions de mobilitat imposades per la pandèmia i de manera individual. Previ 

consentiment oral, les entrevistes van ser enregistrades i es van transcriure a la seva 

major part. Per a l’entrevista no es van utilitzar preguntes tancades i els participants 

comptaven amb una relació prèviament coneguda dels temes que es desitjaven abordar, 

sense cap guió fix, tot i que s’ha permès discutir altres aspectes relacionats a mesura 

que han anat sorgint en el transcurs de l’entrevista. Els temes generals van ser els 

següents: a) percepció de la seva sensació de soledat; b) recursos dirigits a pal·liar la 

soledat; c) percepció de la situació en relació al sentiment de soledat prèviament a la 
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pandèmia i durant la pandèmia; d) accés i usos de les TIC en propostes generals per a 

una estratègia d’abordatge de soledat. La duració mitjana de les entrevistes va voltar els 

30 minuts, finalitzant per saturació del discurs. 

Es va efectuar una anàlisi narrativa del contingut de les gravacions o de les 

transcripcions de les entrevistes realitzades. Per a assegurar la qualitat de les dades es 

va utilitzar la triangulació d’informants. Per a la presentació dels resultats al treball se 

citen alguns fragments de les entrevistes. L’idioma de les entrevistes va ser el propi en 

què s’expressa l’informant clau (català o espanyol), tot i que es presenten totes en català 

per la coherència amb l’idioma de redacció d’aquesta memòria (traducció pròpia).   

4.4.3. Tercera etapa: proposta d’acció 
 

A partir de la revisió de la bibliografia realitzada per a la primera etapa i els resultats del 

treball de camp, s’identifiquen els elements que haurien de conformar la proposta d’acció 

per a una intervenció de soledat no desitjada basada en les TIC i es mostra un prototip 

a mode d’exemple. 

 

Aquesta etapa és l’equivalent a la investigació tècnica aplicada de la investigació – acció 

social participativa, ja que es fonamenta en coneixements científics generats en etapes 

anteriors, però la seva finalitat és essencialment pràctica, orientant-se a l’aplicació del 

coneixement teòric per a la solució de problemes o la satisfacció de necessitats 

humanes concretes. 

4.5. Qüestions ètiques 
 

Tant els informants claus com els col·laboradors en l’avaluació qualitativa han participat 

de manera voluntària, sense rebre incentius materials, un cop havien estat informats 

dels objectius del projecte. En el cas dels informants claus se n’ha obtingut el 

consentiment oral enregistrat per realitzar gravacions sonores de l’entrevista, amb 

finalitats exclusives adreçades al projecte, podent desdir-se del consentiment en 

qualsevol moment i retirant així el seu testimoni de l’anàlisi. Totes les dades han estat 

anonimitzades i el tractament de les mateixes s’ha dut a terme respectant la 

confidencialitat. 
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V. RESULTATS 

 

5.1 Síntesi d’evidències 
 

Per a la selecció de registres bibliogràfics rellevants s’han tingut en compte els 

següents criteris: propòsit, tecnologies avaluades, impacte dels resultats i població 

estudiada. Els resultats es tabulen a continuació: 

Taula 1 - Síntesi d'evidències dels registre bibliogràfics rellevants 

Registre Propòsit Tecnologies  
Dispositius 

Impacte Població 

The Benefits of 
Social Technology 
Use Among Older 
Adults Are 
Mediated by 
Reduced 
Loneliness 
(Chopik, 2016) 

Avaluar ús xarxes 
socials digitals en 
gent gran per reduir 
soledat 

Xarxes socials 
digitals 

Positiu: milloria 
física, millor 
sensació de 
benestar i menys 
símptomes 
depressius; 
reducció de 
soledat) 

Gent gran 

Reinforcement or 
Displacement? The 
Reciprocity of FtF, 
IM, and SNS 
Communication 
and Their Effects 
on Loneliness and 
Life Satisfaction 
(Dienlin, et al., 
2017) 

Avaluar efectes 
xarxes socials 
digitals vs 
comunicació cara a 
cara 

Xarxes socials 
digitals 

Positiu (reforça 
comunicació cara a 
cara i potencia 
satisfacció 
personal) 

Població 
general 

Smartphone 
Nonusers: 
Associated 
Sociodemographic 
and Health 
Variables 
(Pedrero-Pérez, et 
al., 2019) 

Avaluar estat de 
salut de persones no 
usuàries de telèfons 
mòbils 

Telèfons 
intel·ligents 

Negatiu: l’abús de 
telèfons 
intel·ligents 
s’associa a 
problemes de salut, 
però la no 
utilització no 
demostra el 
contrari (soledat) 

Població 
general 

The COVID-19 
Pandemic: A 
Pandemic of 
Lockdown 
Loneliness and the 
Role of Digital 
Technology (Shah, 
et al., 2020) 

Avaluar el paper de 
la tecnologia social 
digital en la soledat 
durant el 
confinament de la 
pandèmia de la 
COVID-19. 

Tecnologia 
social digital 

Positiu: afavoreix 
el contacte amb els 
éssers estimats i 
redueix soledat. 

Població 
general 
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Effectiveness of 
digital technology 
interventions to 
reduce loneliness in 
adults: a protocol 
for a systematic 
review and meta-
analysis (Shah, et 
al., 2020) 

Revisió sistemàtica i 
metanàlisi 
d’intervencions amb 
tecnologia digital per 
a reduir soledat. 

Tecnologia 
social digital 

No definit: 
s’estableix protocol 
per a l’avaluació de 
l’impacte. Instància 
a considerar els 
resultats 
d’avaluacions en 
polítiques de salut 
pública 

Adults 

The psychosocial 
effects of a 
companion robot: a 
randomized 
controlled trial 
(Robinson, et al., 
2013) 

Avaluar efecte dels 
robots de companyia 
sobre la gent gran 

Robot 
Positiu: sobre la 
soledat i altres 
necessitats físiques 

Gent gran 

The Effect of 
Information 
Communication 
Technology 
Interventions on 
Reducing Social 
Isolation in the 
Elderly: A 
Systematic Review 
(Chen & Schulz, 
2016) 

Revisió sistemàtica 
sobre l’efecte de les 
TIC en la reducció de 
l’aïllament social de 
la gent gran 

Tecnologies 
de la 

informació i la 
comunicació 

Telèfons 
intel·ligents 

Positiu: reducció 
de l’aïllament social 
(importància de 
definir el perfil de 
persona tributària a 
la intervenció) 

Gent gran 

El teléfono móvil y 
la vida cotidiana. 
Análisis del caso de 
las personas 
mayores en la 
ciudad de 
Barcelona 
(Ramírez-Pino, 
2008) 

Descripció de la 
penetració i ús real 
dels telèfons mòbils 
entre la gent gran 

Telèfons 
intel·ligents 

Ambivalent: 
impacte positiu o 
negatiu segons el 
perfil de l’usuari. 
Importància de 
l’alfabetització 
digital 

Gent gran 

No More FOMO: 
Limiting Social 
Media Decreases 
Loneliness and 
Depression (Hunt, 
et al., 2018) 

Avaluar l’efecte de 
xarxes socials sobre 
la salut mental dels 
joves 

Xarxes socials 
digitals 

Negatiu: la 
reducció d’ús de 
xarxes socials 
millora la depressió 
i la soledat1 

Joves 

Uso compulsivo de 
sitios de redes 
sociales, sensación 
de soledad y 
comparación social 
en jóvenes (Pérez 
& Quiroga-Garza, 
2019) 

Avaluar l’efecte de 
les xarxes socials 
sobre la soledat en 
joves 

Xarxes socials 
digitals 

Negatiu: el seu ús, 
per si sol no 
provoca soledat, 
però usat 
intensivament, 
s’incrementa la 
sensació de 
soledat 

Joves 

 
1 Tot i que l’estudi no demostra una relació del tipus creixent negatiu (a més ús de xarxes socials, més impacte negatiu sobre la 
salut mental i la soledat tot incrementant-les), el fet de concloure que utilitzar de manera MENYS intensiva aquestes xarxes es 
beneficiós per millorar (GUARIR) la salut mental imprimeix un caràcter negatiu a l’impacte de l’estudi. 
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Less in-person 
social interaction 
with peers among 
U.S. adolescents in 
the 21st century 
and links to 
loneliness 
(Twenge, et al., 
2019) 

Avaluar l’efecte de 
les xarxes socials 
sobre la soledat i la 
felicitat dels joves i 
adolescents 

Xarxes socials 
digitals 

Negatiu: una gran 
quantitat de temps 
interactuant 
digitalment pot 
relacionar-se amb 
soledat i infelicitat 

Adolescents 
i joves 

#StatusOfMind. 
Social media and 
young people's 
mental health and 
wellbeing (RSPH, 
2017) 

Avaluar l’efecte de 
les xarxes socials 
sobre la salut mental 
i salut dels joves 

Xarxes socials 
digitals 

Negatiu: 
empitjorament de 
salut mental i 
benestar 

Joves 

Hiper (des) 
conectados: el 
papel de las redes 
sociales en la 
soledad 
adolescente 
(Cauqui-Olmedo, 
2019) 

Identificar com  es 
relacionen els 
adolescents a les 
xarxes, quin 
recolzament en 
reben i com afecten 
a la soledat 

Xarxes socials 
digitals 

Negatiu: Ha de 
primar un 
desenvolupament 
humà social de 
l’adolescent sobre 
el digital 

Adolescents 

Uso excesivo de 
redes sociales: 
Perfil psicosocial de 
adolescentes 
españoles (Malo-
Cerrato, et al., 
2018) 

Descriure perfil 
d’adolescents que 
fan un ús excessiu 
de xarxes socials 

Xarxes socials 
digitals 

Negatiu: ús 
excessiu associat a 
més neuroticisme, 
impulsivitat i menor 
autoconcepte 
familiar, acadèmic i 
emocional 

Adolescents 

El uso de las 
nuevas tecnologías 
para evitar la 
soledad en las 
personas mayores 
de 80 años (Pérez-
García, et al., 
2019) 

Descriure l’efecte de 
noves tecnologies 
com a mitjà de 
socialització en gent 
gran 

Xarxes socials 
digitals 

Positiu: forma de 
vetllar per la seva 
salut, evitar la 
soledat i la 
desconnexió social 

Gent gran 

 

 

Les iniciatives vigents institucionals facilitades per la tecnologia per a abordar la 

soledat no desitjada que s’han identificat amb projecció i/o implementació sobre 

Barcelona ciutat són les següents: 
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Taula 2 - Iniciatives nacionals digitals en l'abordatge de la soledat no desitjada 

Registre Propòsit Tecnologies 
  Dispositius 

Població 

Vincles (Ajuntament 
de Barcelona, s.f) 

Reforçar les relacions socials de 
les persones grans 

Xarxes socials 
digitals 
Tauleta 
Telèfon intel·ligent 

Gent gran 

Teleassistència 
(Ajuntament de 
Barcelona, s.f) 

Comunicar l’usuari amb recurs 
d’urgència i/o preventiva per 
preservar la independència a 
domicili reduir el risc d’aïllament 
social 

Dispositiu 
electrònic 

Gen gran 

Cabàs emocional 
(Ajuntament de 
Barcelona, s.f) 

Recursos en línia per millorar la 
salut mental i emocional de la 
ciutadania 

Tecnologies 
digitals 

Població 
general 

¿Tienes sal? 
(¿Tienes sal?, s.f) 

Mediació digital en la construcció 
i/o enfortiment de xarxa social 
veïnal (salut comunitària) 

Tecnologia social 
digital 

Població 
general 

ARI (Assistent 
Robòtic Intel·ligent) 
(Ajuntament de 
Barcelona, 25 de 
febrer de 2021) 

Millorar l’atenció que reben les 
persones grans que viuen soles 

Robot 

Gent gran 
(prova 
pilot en 
vigor 
encara a 
50 llars) 

 

 

A nivell internacional, per a comunitats de parla hispana, destaca Aquí Estoy – Red 

de Empatía Global (Aquí Estoy, s.f), una plataforma social digital argentina que neix com 

a xarxa per oferir i rebre empatia, gestionada per voluntaris. Tot i no ser un servei clínic 

ni d’emergència, proposa l’escolta activa a la població general que necessiti atenció 

personalitzada. 

En qüestió de dispositius tecnològics, la recerca a la premsa nacional retorna dues 

innovacions fruit del confinament imposat per la pandèmia de la COVID-19, orientada a 

usuaris d’edat avançada: el Yayagram (Redacción Barcelona, 2021), presentat pel seu 

creador com un dispositiu per a què avis i néts estiguin en contacte per canals digitals, 

i que es basa en una Raspberry Pi modificada i adaptada a la gent gran; i Maximiliana 

(Maximiliana, 2021), un telèfon intel·ligent d’origen aragonès ideat per a què persones 

d’edat avançada puguin fàcilment mantenir contacte digital amb els seus éssers 

estimats.  
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5.2 Avaluació quantitativa 
 

Han respost al formulari 255 persones. El 62,1% dels enquestats era dona i un 70,9% 

tenia nacionalitat espanyola (de la resta de nacionalitats, totes procedien de països 

europeus a excepció d’una persona, l’origen de la qual era Amèrica Llatina i Regió del 

Carib). 

El 84,% tenia menys de 60 anys. 

 

Figura 2 - Distribució de l'edat (anys) en la comunitat 

 

 

En conjunt, el 25,9% vivia sol.  

El 80% utilitzava internet i d’aquests, el 92,% era usuari de xarxes socials digitals, essent 

els sistemes de missatgeria instantània tipus WhatsApp o Telegram la forma digital de 

comunicació més emprada, seguida per Instagram, Youtube i Facebook. El 44% 

destinaven menys d’una hora diària a navegar per les xarxes; un 36% afirmava invertir 

entre 1 i 2 hores al dia i un 20%, més de 2 hores.  

 

 

 

 

Edat mitja 
(anys) 

Desviació 
estándar 

Màxim Mínim Mediana 

36,8 14,5 90 16 35 
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Figura 3 - Distribució de freqüències en percentatge de l'ús de tecnologies digitals de la comunicació 

 

Navegar per les xarxes, de fet, constitueix l’activitat d’oci que es realitza de manera 

diària més freqüent, inclús en període no vacacional, durant una setmana tipus; més i 

tot que les activitats socials presencials (inclosos els contactes familiars), activitats de 

lleure individual no dependent de les xarxes socials digitals o fins i tot, l’esport. 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Distribució de l'ús del temps en període no vocacional durant una setmana tipus 
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Pel que fa als sentiments de soledat en el grup més jove de 60 anys, la distribució dels 

mateixos es representa a la figura següent: 

 

Figura 5 - Distribució dels sentiments de soledat en persones de 60 o menys anys 

 

En el cas de les persones de 60 o més anys, la caracterització en funció de la seva 

percepció de soledat és la següent: 

 

Figura 6 -  Distribució de les accions i percepcions de la soledat en persones de 60 o més anys 

 

En comparar els qui viuen sols respecte a qui ho fan en companyia, el percentatge que 

afirma comptar amb suficients persones a qui recórrer en cas de necessitat és 

lleugerament superior en aquells que viuen sols (85,2% vs 82,4%), però es quadruplica 

en preguntar-los per la presència d’un sentiment d’abandonament freqüent: el 20,4% 

dels qui viuen sols se sent freqüentment abandonat, per contraposició al 5,9% dels qui 

viuen acompanyats.  
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Taula 3 - Sentiments de soledat en funció del número de persones que conviuen en un domicili 

 

Compten amb 

suficients persones 

a qui recórrer en 

cas de necessitat 

Se senten 

freqüentment 

abandonats 

Grau en què se senten sols 

 Sempre 
A 

vegades 
Mai 

Viu sol 85,2% 20,4% 4,3% 43,5% 52,2% 

Viu acompanyat 82,4% 5,9% 0% 33,3% 76,7% 

 

Pel que fa a l’ús de les tecnologies facilitades per internet, en funció de si s’hi viu sol o 

no, els resultats es comparen a la següent taula: 

 

Taula 4 - Utilització d'internet i de tecnologies digitals de la comunicació en funció del número de persones que conviuen en un 
domicili 

 Utilitza internet 

Utilitza xarxes 

socials 

digitals 

Temps que navega per 

xarxes socials al dia 

 
Menys 

1 hora 

Entre 1 i 

2 hores 

Més de 

2 hores 

Viu sol 76,2% 90%2 42,9% 57,1% 0% 

Viu acompanyat 100% 100% 44,4% 27,8% 27,8% 

 

El 95% de les persones que viuen soles tenen 60 o més anys i el 67% són dones. 

La lectura de les aportacions lliures al formulari més consensuades entre els participants 

de menys de 60 anys, sobre les accions que perceben com a necessàries per a millorar 

el seu sentiment de soledat, van ser les següents: orientació en forma de recursos per 

gestionar la situació de soledat, accedir a un terapeuta, poder realitzar activitat física de 

forma regular, descobrir algun hobby o sentir-se part d’algun moviment o club com els 

clubs de lectura, poder comptar amb algú per desfogar-se, tenir parella, poder conviure 

 
2 Del 76,2% que utilitza internet, el 90% utilitza tambié xarxes socials digitals. 
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amb persones afins o formar part d’alguna xarxa de suport de persones que se senten 

soles. 

En el cas dels participants amb 60 o més anys, disposar de diners, algú per dinar,  gaudir 

del contacte físic o de la companyia presencial, en especial dels membres de la família, 

així com sentir-se útil, ballar, estar vacunats de la COVID-19 o tenir facilitats per utilitzar 

dispositius digitals (ja sigui des del punt de vista estructural, com habilitats i alfabetització 

digital) per realitzar videotrucades o altres activitats en línia, són alguns dels elements 

amb què creuen que milloria el sentiment de soledat.  

 

5.3 Avaluació qualitativa: entrevistes en profunditat 
 

Per a les entrevistes en profunditat van participar 8 informants clau, amb representació 

majoritària de dones i de persones d’edat avançada, donat el biaix de selecció que 

imposa l’emplaçament principal d’extracció mostral (unitat de promoció de la salut 

hospitalària del barri de l’Eixample Esquerra de Barcelona, poblat principalment per 

persones d’aquestes característiques demogràfiques) i l’estigma que genera vergonya 

pel fet de reconèixer-se sol, la qual cosa ha fet refusar la invitació a participar al 50% 

dels homes a qui se li va proposar i al 60% dels  menors de 50 anys convidats. Així, el 

62,5 % eren dones, el 37,5% eren vidus o vídues, el 50% es trobava en situació de 

jubilació i el 12,5% era estudiant. A excepció d’un informant amb nacionalitat portuguès, 

que parlava perfectament espanyol, tots tenien nacionalitat espanyola. La mitjana d’edat 

va ser de 52,25 anys, amb edats compreses entre 25 i 80 anys.  

Les entrevistes han donat informació sobre els següents aspectes: a) percepció de la 

seva sensació de soledat; b) recursos dirigits a pal·liar la soledat; c) percepció de la 

situació en relació al sentiment de soledat prèviament a la pandèmia i durant la 

pandèmia; d) accés i usos de les TIC en propostes generals per a una estratègia 

d’abordatge de soledat. 

En relació a la seva percepció de l’estat de soledat, les vivències variaven en funció 

del perfil sòcio-demogràfic i econòmic de la persona, amb uns detonadors clarament 

identificables i relativament homogenis en el cas de les persones d’edat avançada: 

divorci, independència dels fills, viudetat, i jubilació. 
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Una mica més tard del divorci, la meva filla adolescent va marxar a 
viure amb el seu pare i quedar-me sola d’aquesta manera va ser 

com un esclat de violència dins que encara avui el sento. (Dona, 55 
anys) 

 

La jubilació és un regal enverinat. Si no fos pel grup d’amistat al què 
em vaig apuntar per fer excursions, no tindria contactes amb ningú. 
Però quan s’acaba la sortida i torno a casa me n’adono que estic sol i 

és una sensació molt desagradable. (Home, 70 anys ) 

 

Jo, el que trobo a faltar, és el meu marit i la meva casa. He hagut de 
canviar de casa, que no està malament i he hagut d’aprendre a 

adaptar-m’hi, però trobo a faltar casa meva de veritat, l’ambient que 
hi havia quan jo no estava sola. (Dona, 76 anys) 

 

Veig la meva filla no tan sovint com m’agradaria, però la veig, sí. 
Però ella té les seves pròpies preocupacions; ha de dedicar-se molt 

als seus fills i a la seva educació i al seu marit. A més, ells tenen 
també la seva vida social. (Dona, 80 anys) 

 

És també en aquest mateix grup on els testimonis de precarietat econòmica deixen 

constància de la relació entre soledat i renda/jubilació, com a determinant social de la 

soledat: 

Tot va començar amb l’accident de treball que em va costar l’ull. 
Vaig passar sis mesos deprimit a casa i de cop vaig perdre tots els 
coneguts que tenia en aquell moment, de fet, totes les relacions 

laborals. I em vaig trobar al carrer i sol, perquè és una doble pena: el 
que t’ha passat i la vergonya que fas passar als coneguts i fins i tot la 

família, quan et trobes sense res i llavors, jo també vaig tallar el 
contacte durant cinc anys. (Home, 52 anys ) 
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Gairebé no veig els meus fills ni els meus nets. Tenen la seva vida. A 
més, jo no tinc diners per fer-los regals. En tinc quatre, de nets, i 
amb la meva pensió no em puc permetre res perquè hi ha mesos 

que no arribo a finals de mes. (Dona, 76 anys ) 

 

No puc acceptar que estiguin pendent de mi [econòmicament] tota 
l’estona. És com si m’haguessin de fer caritat. I això em costa molt 

de gestionar. (Home, 52 anys ) 

 

Més que la mirada dels altres quan et sents sola i no tens diners, el 
que resulta més dur d’encaixar és la mirada que em faig a mi 

mateixa. Hi ha la vergonya de no poder fer més i et culpes de la teva 
soledat. (Dona, 76 anys ) 

 

No puc sortir a fer activitats d’oci perquè tot té una despesa. Ni que 
sigui un cafè. Un cafè un dia, val. Però quan vas amb més gent, un 

dia inviten uns i un altre, uns altres. I no puc pretendre que em 
convidin sempre i encara menys, convidar jo perquè no m’arriba. 

Arribo comptant cèntims [de la pensió] a finals de mes. (Home, 52 
anys ) 

 

La sensació tant de ser útil com de saber-se estimat/ser important per algú és un fet 

mancant a les persones en situació de soledat no desitjada, amb expressions 

conseqüents de baixa auto-estima, tant en gent gran com en població general: 

 

Un dels preus que cal pagar afegit a les pèrdues que comporta la 
solitud és la pèrdua de confiança en un mateix. (Dona, 80 anys) 

 

Ara tinc més de 55 anys ja i tinc por que ningú em torni a dir que 
m’estima. No m’agradaria acabar la meva vida sentint-me així de 
sola. El fet de no haver tingut fills és com si jo no fos res, com si jo 

no tingués valor en aquesta societat, perquè no deixo res a darrera 
meu. (Dona, 55 anys ) 
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No tinc cap estimulació intel·lectual. (Home, 70 anys) 

 

Amb el meu home, vam viure uns anys meravellosos. Érem molt 
complementaris. Quan va caure malalt, tot i que pugui semblar 
estrany, encara era com un temps de felicitat. No pas pel fet de 

veure’l malalt, però per la tasca de l’estima i la cura. El fet d’ocupar-
me d’ell era tenir un objectiu. Sentia que servia per alguna cosa. 

(Dona, 80 anys) 

 

Sí que m’agradaria tenir parella, però no em faig masses il·lusions 
perquè una relació de parella és també una relació d’amistat i si ja 
no me’n surto amb les relacions d’amics, no puc pretendre que em 

surti bé una relació de parella. He necessitat de l’ajuda d’un psicòleg 
per acceptar el meu caràcter introvertit. Però no pas per això he 
aconseguit incrementar el meu cercle d’amics. (Home, 25 anys) 

 

 Així com en el cas de la gent gran, els testimonis indiquen que la soledat té una 

presència constant, tots els dies en molts moments del mateix, en el grup de persones 

més joves és un sentiment més intens en els moments del descans o estones dedicades 

al lleure, un cop finalitzen les seves obligacions laborals, i també quan els sobrevé tant 

algun moment difícil com algun d’alegre. 

Fa molt de temps que els meus amics no em conviden a activitats 
socials els caps de setmana perquè van en parella i sembla que jo 

molesti o no encaixi. Jo no tinc les mateixes coses a dir ni els 
mateixos centres d’interès. (Dona, 55 anys) 

 

Els caps de setmana, quan ja no treballo, són el pitjor perquè dilluns 
haig de tornar a la feina fent cara d’haver passat un cap de setmana 

fantàstic i només he estat amb el meu gat sense fer res a casa. El 
meu gat és el contacte més proper que tinc. Tocar-lo és com 

acariciar algú. M’està aportant quelcom que no imaginava quan vaig 
agafar el gat. (Dona, 32 anys ) 
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Tinc amics a la feina, i fins i tot alguna vegada ens allarguem prenent 
alguna cosa en acabar, però des del moment en què entro per la 

porta de casa meva, estic sola. (Dona, 28 anys) 

 

Els pitjors moments són els àpats. Menjo al davant de la televisió, 
sentint el soroll, però dino a tota pressa perquè em sento estranya; 
no puc parlar dels meus problemes o de les coses que m’han sortit 

bé durant el dia amb ningú. (Dona, 32 anys ) 

 

Trobo a faltar no tenir una espatlla en qui recolzar-me, que sigui 
present de debò per mi, per a què jo pugui parlar obertament quan 
tingui dificultats, o quan em passin coses positives que tingui ganes 

de compartir amb algú. (Home, 25 anys) 

En quant a les estratègies i recursos al seu abast utilitzats per a pal·liar la sensació 

de soledat, destaca la televisió, la línia telefònica convencional, alguns hobbies i rutines 

apreses de benestar corporal i l’ús de la tecnologia facilitada per internet amb graus de 

satisfacció variables en funció de l’experiència d’usuari, molt determinada per l’edat: 

paradoxalment, les persones d’edat avançada que se senten soles disminueixen la seva 

sensació de soledat amb la tecnologia, a diferència de les persones més joves, en qui 

s’incrementa. 

Potser el pitjor moment del dia és en aixecar-se pel matí i que 
comenci un nou dia. Em faig el cafè per esmorzar i aleshores és el 

punt clau, per motivar-te a viure el dia de la millor manera possible. 
Hi ha dies en què no em vesteixo ni em maquillo, no tinc ganes de 
sortir i després, quan arriba el vespre em dic que he perdut un dia, 
però aleshores ja és tard. Així, que el meu tractament per sentir-me 
millor és vestir-me i maquillar-me com en els temps en què anava a 

treballar. (Dona, 80 anys) 

 

La jardineria em dóna la vida. (Dona, 55 anys) 
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Jo, quan em vaig jubilar, no em volia apuntar a cap casal perquè 
pensava que era cosa de iaies. Em va apuntar la meva germana. Jo 
estava molt deprimida per la mort del meu marit.[...] I aquest casal 

ha sigut part de la meva vida. (Dona, 80 anys) 

 

Jo em vaig fer un compte de Facebook i vaig connectar-me amb 
coneguts. Als seus murs hi havia tot de coses increïbles que els 

passaven a les seves vides. Mirava la quantitat d’amics que tenien a 
la seva xarxa. I per la meva banda, jo no tenia res per explicar. I això 

em feia sentir pitjor perquè em preguntava per què tota aquella 
gent anava molt millor que jo, que jo només tenia alguns amics a la 
meva xarxa i sobre el mur no podia posar res. I em feia vergonya. 

Però tampoc no he volgut mai donar una falsa imatge de mi mateix. 
Expliquen vides interessants, més que la meva, i tinc la impressió 

que m’estic perdent moltes coses pel fet de sentir-me sol. (Home, 
25 anys) 

 

La meva filla em va apuntar fa poc a una cosa que es diu Vincles. I és 
que et donen una tablet i et pots connectar. I aleshores hi ha sis 

canals. Un és de memòria, que posen coses de memòria, un altre de 
cinema i mai no havia anat al cine tant com ara i gratis i s’organitzen 

activitats on a vegades m’apunto. En una, vaig conèixer tres 
persones que a més són del meu carrer i no havia vist mai. A través 

de la tablet, ara em posen bon dia i coses així i anem escrivint. I hi ha 
un senyor que m’ha caigut molt bé. (Dona, 80 anys) 

 

A casa, per mi, la línia de telèfon de sempre és una meravella, 
perquè parles i parles amb qui tu vols, com tu i jo estem parlant ara. 

Fins i tot que et truqui gent i et faci les preguntes aquelles de 
l’interessa canviar-se mòbil, que estem fent una oferta, doncs fins i 

tot i això ho agraeixes. Parlar amb gent normal, sense adonar-te si és 
jove o si és vell. En aquell moment ets una persona normal i corrent. 

Però quan et quedes sola, sola, sola és horrorós, perquè et 
planteges, bé... i ara què passarà amb mi? Com funcionaré? I si no 

tinc diners per pagar a algú que em cuidi? (Dona, 76 anys) 
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Va arribar el moment de passar el primer Nadal sola. Vaig comprar-
me una ampolla de les petites de cava per mi mateixa i me la vaig 

beure asseguda al davant de la televisió, mirant què hi feien. Sort de 
la televisió. (Dona, 55 anys) 

 

Si no fos per la televisió amb les sèries i internet, em costaria molt 
més suportar aquesta soledat. Em fico molt a dins de la sèrie, 

perquè és com si em relacionés amb els personatges. Plorar al final 
d’un capítol que ja veus que està fet per plorar, em fa sentir bé. És 
com si d’alguna manera algú m’ajudés a fer sortir algunes coses. 

(Dona, 28 anys) 

 

Quan estic a casa, a mi la televisió em fa molta companyia. També 
els jocs amb l’ordinador com el solitari i coses així. Només tinc un 

ordinador molt petit que no em serveix per res més, perquè el gran 
se’l va endur el meu fill quan va marxar. No tinc connexió a internet, 

ni a l’ordinador ni al mòbil. (Dona, 76 anys) 

 

Reconec que estic enganxat als documentals. M’és igual el tema: des 
d’història d’Egipte a temes de ciència o el que sigui. No només 

m’entretenen sinó que em desperten curiositat i m’ensenyen coses. 
El temps em passa més ràpid i no em fa pensar durant mitja hora o 

una hora en què estic sol. (Home, 70 anys) 

 

A mi m’agrada veure la tele. Sobre tot les pel·lícules, però també 
m’agraden cada vegada més els programes força cutres que fan a 

determinats canals, de tertúlies des de politiqueig com de vides dels 
famosos, perquè a força de matar el temps sentint-los, veig que jo 

mateixa m’hi trobo al mig de la tertúlia com si estigués al programa, 
com si estigués també donant la meva opinió. (Dona, 76 anys) 

 

Els informants acorden que la pandèmia de la COVID-19 ha empitjorat encara més la 

seva situació pel que fa al sentiment de soledat i el temps dedicat a les comunicacions 

digitals se n’ha incrementat en molts casos. Les persones més grans han detectat també 
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un rebuig suposadament ben intencionat per protegir-los del contagi en considerar-los 

vulnerables pel fet de l’edat avançada: 

No tinc gaires amics ja... Aquest any n’he perdut molts. A les nostres 
edats, ja se sap. I ens faltava el virus [de la COVID-19]. (Dona, 80 

anys) 

 

Mai no m’hagués imaginat haver d’anar al psicòleg. Jo pensava que 
era algú fort, preparat per a encaixar qualsevol cop. Quan vaig 

començar la facultat vaig conèixer molta gent nova i tenia forces 
relacions. Però aquesta pandèmia ha fet mostrar la feblesa de la 
societat i també la meva. M’he trobat sol en un país que no és el 

meu, lluny de la meva família i sense haver tingut oportunitat 
d’establir lligams forts amb ningú. (Home, 25 anys) 

 

Aquest Nadal m’he sentit molt més bloquejada i molt més sola, 
perquè amb el pretext de no voler contagiar la gent gran a partir 

dels petits, m’han deixat aïllada. A les botigues ha passat també: tu 
vas a la teva botiga de sempre i estic mirant, per exemple, les 

patates, i  veus que la gent ja comença a apartar-se i posar-se de 
costat. I això et fa sentir molt i molt malament, perquè una persona 
vídua com jo i de la meva edat ja et sents molt sola i desplaçada de 
la societat normal, on sempre va la gent en parella i parla dels seus 
fills i els seus marits, el vidus no ho fem i faltava que en el súper em 

sentís desplaçada total. (Dona, 76 anys) 

 

Jo considero que primer, en aquest moment que estem passant, és 
molt més difícil que abans intentar superar la soledat, perquè ara tal 

i com estem amb la pandèmia, se’ns bloqueja d’una manera 
horrible, sobretot a les persones grans de la meva edat. Ara, amb la 

pandèmia, t’asseus sola en un banc i així com abans si s’asseia 
també algú xerraves, ara és que no pots esperar companyia ni dels 
desconeguts als bancs. I el problema no és tant la pandèmia com a 

tal, sinó en el moment en què s’ha posat una edat a la gent per 
apartar-s’hi: això s’ha fet més evident en la pandèmia. I aquesta 

edat, es podria dir que és a partir dels 60 o 65. A partir d’aquesta 
edat, la gent et bloqueja. (Dona, 80 anys) 
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A mi, els llibres m’encanten. M’agrada molt llegir, a la taula de casa i 
amb els peus calents, com dic jo. Però això ha canviat perquè ara les 

biblioteques estan tancades i no puc comprar-me llibres. A més, 
abans anaves a la biblioteca i et podies passar una bona estona 
buscant els llibres i era una distracció. I a vegades, feies fins i tot 
tertúlia d’aquelles de parlar molt baixet per no molestar, amb les 

persones que coneixes de veure-les allà sovint. Parlàvem de llibre i 
era l’excusa: estaves una hora i tornaves cap a casa. Tot això ha estat 

molt difícil i s’ha mig perdut perquè les biblioteques han estat 
tancades molt de temps. (Home, 52 anys) 

 

Abans encara podia baixar a la terrassa del bar a fer el cafetó i la 
partideta [de dominó], però ara ja no puc. (Home, 70 anys) 

 

Doncs durant la pandèmia et diria que entre les classes en línia de la 
universitat i el estar a casa tot el dia, comptant ordinador, tauleta i 

mòbil, puc ben bé haver passat més de 8 hores al dia al davant de la 
pantalla. (Home, 25 anys) 

 

En pandèmia, a més, s’han tancat un munt de coses: les 
biblioteques, els cafès... Tot això s’ha bloquejat. Així que la gent 

gran, fora, sobra. I tot això és duríssim perquè és la soledat sola a 
casa i sempre. No pots sortir en lloc. Jo, per exemple, que haig de 
sortir a prendre el sol perquè em falta vitamina D, en comptes de 

sortir a seure a un banc i parlar amb la gent, perquè ara no s’asseu 
ningú al meu costat i veus que agafen els nens i els posen cap 

enrere, en plan, marxeu d’aquí a jugar a un altre lloc, m’haig de 
seure a la parada de l’autobús. És com si tinguéssim la peste i fóssim 

nosaltres els qui contagiem, encara que no sigui veritat. (Dona, 80 
anys) 

 

Quan em vaig quedar vídua anava a les classes com a oient. Ara, per 
l’edat en la pandèmia, ens han prohibit entrar a les facultats. I el que 
fem és estirar de telèfon entre les companyes que he trobat en una 

situació semblant. Ens truquem i parlem per telèfon comentant 
coses dels temes de les classes o dels llibres que hem llegit i que ens 
han agradat. En comptes de parlar de quin temps fa o d’allò que ens 
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fa mal avui, busquem un tema més llarg per sentir-nos persones 
normals i corrents. Abans de la pandèmia, anàvem a les classes i 

després anàvem a dinar. Ara només parlem per telèfon. (Dona, 76 
anys) 

 

Las restriccions sanitàries per la COVID-19 no han ajudat gens. M’he 
sentit desconnectat del món. Per mi, l’esport és molt important i no 
poder anar a entrenar-me m’ha matat. Quan nedo, no em sento sol.  

(Home, 25 anys) 

 

La pandèmia ho ha trencat tot. M’he hagut de quedar a casa i les 
coses que em donaven la vida, com anar a aquest casal o fer la 
compra, no m’ho han deixat fer. Els meus fills em deien que no 

podia sortir de casa. És veritat que m’ho han portat tot, però m’he 
sentit més sola i més inútil que mai. Fixa’t que he sortit d’amagat, 

perquè tinc el súper al costat. (Dona, 80 anys) 

 

Els meus fills em van preparar durant la pandèmia un mòbil i una 
tauleta amb tot llest per donar un botó i veure les netes per la 

pantalla. Totes aquestes connexions, tot i que em costava fer-ho bé 
a vegades, em feien molta il·lusió. I fins i tot el temps que passava 
intentant la connexió, no era temps perdut perquè em semblava 

que ja feia alguna cosa. (Home, 70 anys) 

 

Les meves amigues més amigues, no en tenen d’internet ni en 
saben. Aleshores, ens truquem per telèfon. Però jo, com vaig a un 

grup de fibromiàlgia i amb la pandèmia no s’han pogut fer les 
classes, van dir que les farien pel mòbil o per internet. Llavors, el 

meu fill va venir i m’ho va arreglar molt fàcil a l’ordinador. Toco una 
icona i em connecto. I el sol fet de veure-les, és fantàstic. Fem una 
estona de relaxament, per internet, no t’ho perdis. I després fem 

memòria, i amb això em ric molt, perquè guanyo jo casi sempre. I tot 
això ho fem un cop a la setmana i em passo la setmana esperant la 

connexió. (Dona, 80 anys) 
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En ser preguntats per les seves propostes en una estratègia d’abordatge de soledat i el 

paper que jugarien les TIC en les mateixes, la gent gran reconeix les seves limitacions, 

tant per l’adquisició de tecnologia com per l’ús adequat de la mateixa, però es troben 

disposats a aprendre. Majoritàriament vehiculen les seves propostes d’acció per mitjans 

més analògics, tornant a sortir el telèfon i les activitats presencials que impliquin el 

contacte físic i la coneixença personal d’altres participants. Així com els més joves no 

veuen malament, fins i tot interessant, realitzar activitats inter-generacionals, els més 

grans se senten més cohibits per un sentiment d’inadequació que puguin generar en els 

més joves. En les persones d’edat més avançada destaca el gust per l’aprenentatge 

formal, els més joves es decanten més per la possibilitat d’accedir a teràpies i recursos 

per la gestió emocional i la possibilitat de demostrar les seves habilitats com a docents 

o dinamitzadors online de les seves passions (wargames i jocs de rol, videojocs, tertúlies 

sobre temes polítics, socials i culturals i voluntariat en qüestions d’alfabetització digital 

de persones més grans). 

 

Tertúlies sobre qualsevol tema, amb gent que no necessàriament 
coneguis, però que hi puguis intervenir dient la teva, m’encantaria. 

Sobre tot de cinema, teatre o llibres. No sé, qualsevol cosa que 
puguis comentar amb algú altre. (Home, 70 anys) 

 

A mi m’agradaria poder tenir un telèfon on trucar i que hi hagués 
sempre algú a l’altre costat disposat a escoltar i conversar. M’és 

igual el tema. M’és igual si no el conec. (Home, 52 anys) 

 

La gent gran acostumem a no tenir massa tecnologia. Jo no tinc 
diners per comprar un ordinador ni tenir internet, però abans de 

quedar-m’hi vídua en tenia un i feia alguna cosa. Jo crec que si 
tinguéssim l’oportunitat d’accedir a la tecnologia sense restriccions 
com altres persones més joves, seria meravellós. Jo crec que podem 

aprendre iguals que els altres.  (Dona, 76 anys) 

 

Les universitats o la institució que sigui haurien de fer coses o 
formacions específiques per la gent gran. No pas tant per l’interès 
del tema de la formació, sinó per les possibilitats que generaria en 
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les nostres relacions socials. Trobar-me amb més gent d’aquesta 
manera em trauria la tristesa que tinc a sobre. (Home, 70 anys) 

 

Es podria fer com  un club de cine, de pel·lícules o velles o antigues, 
en continu. Jo preferiria que es passessin les pel·lícules en algun 
local i que la gent pogués entrar a veure-les gratis i després es 

comentessin. M’estimo més poder quedar amb la gent que el fer al 
mateix al davant d’un ordinador o la tele del menjador de casa 

meva. (Dona, 80 anys) 

 

Els meus fills m’han apuntat a un cursos per internet que fa 
l’Ajuntament. M’han ensenyat a connectar-me i m’ho passo molt bé. 
Jo crec que és el contacte amb la gent el que em fa estar bé. Encara 

que sigui per una pantalla. (Home, 70 anys) 

 

Jo puc trucar i escriure, però si haig de fer coses amb fotos i vídeos i 
no sé què més, ja no sé fer-ho. Per més que m’ho ensenyin. La meva 
filla em va fer una foto per pujar a no sé on i no sé on és la foto. Deu 

estar al núvol aquest. (Dona, 80 anys) 

 

A mi no m’importaria fer coses amb gent més gran. És més, la gent 
gran em fa sentir bé. Crec que els joves podem oferir el nostre 

temps acompanyant-los i acostant-los la tecnologia. (Dona, 28 anys) 

 

Jo no sé si faria activitats amb gent més jove, perquè no sé, pobre... 
un jove, aguantar-me a mi, no ho sé. Diferent és les meves netes i 
les amigues de les meves netes. Però fer quelcom amb persones 

joves que no coneixes, crec que em costaria. (Dona, 76 anys) 

 

A mi m’agradaria poder aprendre coses que em venen de gust, que 
se’m van quedar a mitges quan havia de treballar, com el francès o 
escriure bé el català, i que me les puguin oferir sense pagar diners, 

perquè no puc permetre-ho.  (Home, 70 anys) 
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A mi, el que m’ha agradat molt tota la vida ha estat llegir i també 
escriure. I també les labors, clar. Però jo, entretenir-me amb jocs, 

haurien de ser jocs molt fàcils perquè no tinc paciència per a això. I 
amb l’ordinador encara menys. Jo, necessitaria que m’ensenyessin. . 

(Dona, 70 anys) 

 

Atesos els testimonis, resulta d’utilitat per a la concreció de la futura solució tecnològica 

que contribueixi a pal·liar el sentiment de soledat, extreure’n aquells trets comuns sota 

epígrafs genèrics, a mode de variables que determinen la soledat, que ens ajudin a 

contextualitzar les demandes i necessitats de les persones que se senten soles. 

Així, aquestes variables podrien ser les següents: 

• Necessitat de xarxa social, conceptualitzada com l’element estructural de les 

relacions socials, fent èmfasi tant en la freqüència dels contactes d’aquestes 

xarxes com en la qualitat dels contactes, segons la proximitat afectiva (no és el 

mateix la família que els companys de feina), la tangibilitat o la confiança de 

rebre suport en cas de necessitar-lo, i el nombre de persones amb les quals cada 

individu pot comptar. 

• Suport social, entès com un procés transaccional (donar i rebre suport), a través 

del qual les relacions ens proporcionen un ‘espai’ per a l’intercanvi tant 

d’experiències emocionals (suport emocional) o de suport en qüestions 

instrumentals (suport instrumental, incloses les necessitats econòmiques), com 

d’informació rellevant per a la vida quotidiana (suport informacional). 

• Participació activa o compromís, entesos com la freqüència i la qualitat de les 

activitats formals (per exemple, participació a clubs de lectura, activitats a casals 

o sessions de wargames) i informals (contactes telefònics, quedar amb amics…) 

que una persona duu a terme amb els membres de la seva xarxa social i en la 

participació de les quals se sent atret o implicat. 

• Esdeveniments vitals, com processos de malaltia, divorci, jubilació, viudetat, 

expatriació per motius laborals o d’estudis, etc. 

• Accessibilitat i alfabetització digitals, entesos com les capacitats tant físiques 

de la persona, com econòmiques per a l’adquisició de la tecnologia, com el grau 

d’alfabetització digital que en disposin. 
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I totes aquestes variables de caire més objectiu queden modulades pels factors 

intrapersonals de l’individu, com la personalitat, la identitat, expectatives, estat cognitiu, 

etc.  

 

Figura 7 - Determinants de soledat 

 

5.4 Elements que composen la proposta tecnològica 
 

Ateses les evidències i les aportacions de les persones avaluades tant al formulari com 

a les entrevistes en profunditat, el sentiment de soledat no desitjada és multicausal, amb 

uns patrons d’agregació dels seus determinants en funció del perfil sòcio-demogràfic i 

econòmic i de personalitat, tal i com s’ha presentat a l’apartat anterior. 

Pel que es desprèn de la primera etapa (veure 5.1 Síntesi d’evidències) de la 

metodologia empresa sobre investigació-acció social participativa, veiem que les noves 

tecnologies de la comunicació i la informació poden representar una oportunitat per 

millorar la seva situació, però també una amenaça segons l’ús que en facin. I això darrer 

va molt mediat pel tipus de xarxa social que s’usi i el nombre d’hores dedicades; en 

última instància, aquest comportament és edat-dependent, amb usos menys intensius 

segons avança l’edat i un gradient de risc de soledat creixent de manera directament 

proporcional a la intensitat del seu ús. Així, la proposta tecnològica ha de contenir 

mecanismes que convidin a fer un ús acurat (en intensitat) de manera natural, 

especialment per part dels més joves; és a dir, en el disseny ha de primar un 

COMPROMÍS 
(qualitat de les relacions amb família, ammics, 

veïns...)

ESDEVENIMENTS VITALS
(jubilació, viudetat, dependència, salut...)

XARXA SOCIAL
(freqüència i qualitat dels contactes)

SUPORT SOCIAL
(suport emocional, suport instrumental incloses 
necessitats econòmiques, suport informacional)

ACCESSIBILITAT I ALFABETITZACIÓ DIGITALS
(capacitat per a adquirir tecnologia digital i fer-ne 

ús)

FACTORS INTRAPERSONALS
(personalitat, identitat, 

expectives...)
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desenvolupament humà social dels usuaris sobre el desenvolupament digital, la qual 

cosa ja està definint una proposta tecnològica híbrida (activitats no digitals facilitades 

per la via digital d’una banda i activitats digitals que reforcin el cara a cara previ dels 

usuaris amb contactes coneguts). Segons s’extreu de la síntesi d’evidències, l’èxit de la 

solució tecnològica, a més, haurà de dependre de com de present es tinguin els 

mecanismes d’accessibilitat digital, especialment en gent gran, tant pel grau 

d’alfabetització com la divisòria econòmica que sovint pot limitar el seu accés.   

En la selecció de les xarxes digitals de la proposta tecnològica, el sondeig ens mostra 

un predomini d’Instagram, Facebook i Youtube, per darrera de les aplicacions de 

missatgeria instantània, i superant altres tipus de xarxes basades en el text, coincident 

també amb les xarxes principals analitzades a la síntesi d’evidències. Al començament 

de la popularització d’internet i la web 2.0, el nostre perfil virtual consistia en poc més 

que un nickname, un pseudònim inventat amb el qual participàvem anònimament en 

fòrums i xats. De mica en mica, les xarxes han ampliat i destacat l’espai que oferien al 

perfil, i han reduït l’espai per a la intercomunicació personal relegant-lo a una posició 

secundària o fins i tot semi-oculta en les seves interfícies. Han maximitzat l’espai 

destinat a l’expressió i lluïment de l’individu, especialment a nivell visual. Ara funcionen 

més com a aparadors i passarel·les  que com a espais on relacionar-nos. La cultura dels 

likes, especialment present en aquestes xarxes de predomini visual com Instagram i 

Facebook, fomenta un narcisisme virtual que tal i com s’ha exposat a l’apartat d’estat 

actual del tema, i reflecteixen els informant clau, pot acabar generant sentiments de 

frustració, baixa autoestima i desesperança. Per tant, en el disseny de la proposta 

tecnològica per respondre al repte social de la soledat s’hauria de defugir d’aquests 

sistemes de ratings, limitant (que no desterrant) l’expressió visual. 

Reprenent, doncs, l’argumentari d’elements constitutius de la solució tecnològica, així 

com es detecta un origen multifactorial en la soledat, així també de diversos haurien 

d’ésser els mecanismes i intervencions que es puguin proposar per al seu abordatge 

pal·liatiu. L’eficiència d’una mateixa intervenció variarà segons sigui el tipus de 

sentiment de soledat percebut. Veiem que hi ha qui es pot sentir sol perquè sent aïllat, 

o perquè li falta la parella; o perquè tot i tenir parella no percep l’afecte que necessita; o 

perquè se sent malalt o econòmicament insolvent o bé físicament dependent; perquè 

manquen recursos per gestionar la incertesa o la por davant determinades situacions de 

vulnerabilitat, etc.  

Llavors, per a dissenyar qualsevol proposta d’intervenció en soledat (tant si és facilitada 

per la tecnologia com si no), i davant d’aquests motius diferents, caldria plantejar-se si 
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la companyia és una solució necessària i/o suficient. En el terreny de les intervencions 

per combatre la soledat, hi predominen les que estan centrades en la comunitat. En 

l’àmbit residencial, algunes intervencions han reduït la soledat, encara que inicialment 

aquest no era l’objectiu. Les que resulten més eficaces són les intervencions grupals, 

amb activitats de suport i educatives, dirigides a grups específics, que es basen en els 

recursos comunitaris existents i que inclouen un entrenament i un suport als facilitadors 

(Yanguas, et al., 2020). Tot això apunta a considerar que estar a casa amb la persona 

que se sent sola no seria suficient, o que incloure les persones en algun grup tampoc 

no ho seria. Cal especificar i ajustar les activitats d’intervenció a les necessitats de cada 

persona, coneixent bé les seves circumstàncies. 

És fàcil intuir, doncs, que la solució requerirà un conjunt d’intervencions, més enllà de la 

companyia, també múltiples i variats, on la tecnologia digital de les comunicacions hauria 

de ser un facilitador i no una finalitat intervencionista en si mateixa (la qual cosa ens 

retorna al segon paràgraf d’aquest apartat en què la síntesi d’evidències apuntava a la 

necessitat de dissenyar una proposta tecnològica híbrida). I ateses les limitacions per 

accedir a aquesta tecnologia en alguns col·lectius, la proposta tecnològica hauria 

d’abastar un sentit més ampli del concepte de la tecnologia, seleccionant mitjans digitals 

que permetin la integració de tecnologies analògiques com és la línia telefònica 

convencional. 

Tal com Marshall McLuhan va observar, el mitjà és el missatge (McLuhan, 1996) 

(Roncallo-Dow, 2014). Amb això es referia que el mitjà de comunicació ens condiciona 

molt més que no pas el contingut d’aquesta comunicació. O dit d’una altra manera: uns 

mateixos continguts no són equivalents en diferents mitjans: llegir una notícia en un diari 

no equival a llegir una notícia en un tuit, un somriure en el món real no equival a un like 

o un emoji somrient. Cada mitjà condiciona què diem, com ho diem, com pensem i com 

ens sentim. De la mateixa manera que mitjans com la impremta o la televisió, és 

necessari comprendre com la comunicació a través de les xarxes socials pot afectar als 

paradigmes comunicatius.  

Per tant, el que s’està propugnant aquí és que la tecnologia digital de la comunicació 

que s’hauria d’emprar per a abordar la soledat no desitjada, hauria de tenir present com 

de condicionada queda la comunicació en aquest nou mitjà, i per tant, la solució 

pal·liativa no hauria de considerar únicament la tecnologia com a finalista en si mateixa 

(com a mitjà-missatge). Sembla evident que la solució necessita d’un actiu humà: en 

realitat parlaríem d’una solució essencialment humana que utilitzi la tecnologia al servei 

de les persones en situació de soledat no desitjada. No en va, un dels reclams més 



47 

 

coincidents en els informants claus és el de saber l’existència d’una persona al darrera 

de qualsevol acte d’escolta activa. 

I aquest fet, sumat al desig expressat també pels informants sobre la necessitat de 

sentir-se útil per defugir de la soledat, juntament amb les circumstàncies econòmiques 

compromeses d’algunes persones en situació de soledat, justificaria una proposta 

d’intervenció basada d’una banda en el voluntariat (en un sentit bidireccional: tant de la 

persona en soledat que realitza tasques de voluntariat per sentir-se millor -és a dir, el 

compromís de què parlàvem a l’apartat anterior-, com del voluntari que no pateix soledat 

no desitjada, però que vol dedicar el seu temps a pal·liar la soledat de tercers), i d’una 

altra, accessible de manera gratuïta. 

Fetes aquestes consideracions, els elements que componen la proposta d’intervenció 

es podrien classificar en el conjunt d’accions pròpiament dits que defineixen la 

intervenció i els elements tècnics que faciliten aquestes accions. 

Pel que fa als components de la intervenció, la intenció i les capacitats de l’autora en 

l’elaboració d’aquest TFG defugen d’una anàlisi exhaustiva de possibilitats 

terapèutiques psicosocials, però si més no, s’identifiquen els següents àmbits d’acció: 

• Facilitar l’auto-diagnòstic de soledat no desitjada per superar l’infra-diagnòstic 

que existeix d’aquest problema, donat la sensació de vergonya i estigma social 

associat al mateix i que dificulta i retarda el contacte amb els professionals bio-

psico-socials. 

• Accedir a recursos i eines informatives per a la millora de la salut social i 

emocional de les persones, així com rebre indicacions i consells sobre allò que 

es recomana fer en cada situació. 

• Facilitar el contacte dels usuaris amb professionals de la salut i entitats bio-psico-

socials. 

• Facilitar el contacte social entre els usuaris a través d’activitats que fomentin la 

participació activa. 

• Facilitar l’accés a activitats culturals, esportives i de lleure. 

Pel que fa als elements tècnics que mediatitzen els components de la intervenció 

haurien de contenir els necessaris per a l’articulació d’una comunitat híbrida, virtual i 

física, amb capacitat per a integrar tant tecnologies digitals de la comunicació com 

analògiques en un projecte convergent transmèdia, i cuidant alhora en la seva selecció 

la facilitat per a l’accessibilitat (tenint present diferents graus d’alfabetització digital i 

diversitats funcionals, així com també, disponibilitat de recursos econòmics). Els 
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components tècnics haurien de ser un potenciador que facilitessin la creació de vincles 

humans, desitjablement amb el seu corresponent en real, en persones les 

circumstàncies de les quals no els haguessin permès de crear-los (o els hagués dificultat 

molt) en absència d’aquest projecte. Ha de tenir cabuda tant la comunicació síncrona, 

com l’asíncrona, ja sigui mitjançant l’escriptura, l’àudio o el vídeo, defugint de les 

interaccions mitjançat sistemes de rating o likes. Les possibilitats que ofereixen els 

sistemes de missatgeria instantània, individuals com grupals, els sistemes de 

transmissió en streaming, la interacció que permeten els xatbots, el mecanismes de veu 

sobre IP, els sistemes de comunicació asíncrona tipus foros digitals, com la mateixa 

estructura de les xarxes socials sense oblidar la línia telefònica convencional, haurien 

de ser tingudes en compte en la construcció d’una comunitat transmèdia. 

 

5.5 Exemple d’un prototip tecnològic: RedMaze 
 

Exposades les consideracions anteriors, es presenta un prototip tecnològic semi-

funcional, paradigmàtic, fruit de la recerca duta al llarg d’aquest treball de final de grau i 

desenvolupat per l’autora en col·laboració, sincrònicament a la convocatòria del Premi 

Rector Gabriel Ferraté, organitzat per la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat 

Politècnica de Catalunya per donar resposta a reptes socials (Universitat Oberta de 

Catalunya i Universitat Politècnica de Catalunya, 2021). Es tracta del projecte RedMaze 

(laberint vermell), una solució humana que utilitza les tecnologies de la informació i la 

comunicació al servei de la prevenció, el diagnòstic i el tractament de la soledat no 

desitjada. 

RedMaze pretén contribuir a identificar i atenuar la soledat no desitjada mitjançant una 

plataforma de relació intergeneracional a la qual es fomenta: 

• L’ajuda mútua i la col·laboració entre els participants. 

• L’ajuda oferida per mediadors o facilitadors tecnològics, professionals socials i 

sanitaris i voluntaris. 

• La col·laboració entre entitats amb objectius similars per a aconseguir una major 

difusió i repercussió. 

Amb la visió de desenvolupar una societat sensibilitzada i implicada a la identificació i 

prevenció de situacions de soledat no desitjada, dotada de recursos per a 

l’acompanyament adequat de les persones afectades, es promouen els següents valors: 

solidaritat, empatia, altruisme, confiança, respecte i humanització de la tecnologia. 
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Figura 8 - Vista de la plataforma web RedMaze 

Navegable en català, espanyol, euskera i gallec, s’hi pot accedir des de: 

https://prototiporedmaze.wpcomstaging.com 

Per a explorar la versió completa del prototip, es faciliten les següents credencials de 

demo corresponents a un usuari fictici registrat, amb un perfil de convidat: 

Usuari: demoredmaze 

Clau: GabrielFerrate21 

S’hi pot accedir a través de https://prototiporedmaze.wpcomstaging.com/activar/ o bé 

fent clic sobre el botó ‘Entrada’ del menú superior de la pàgina principal. 

L’usuari registrat trobarà un nou ítem de menú ‘MI REDMAZE’ on s’hi apleguen tots els 

accessos directes relacionats amb el seu perfil social a la xarxa. 

 

Figura 9 - Vista de la plataforma web RedMaze per a usuaris registrats 

https://prototiporedmaze.wpcomstaging.com/
https://prototiporedmaze.wpcomstaging.com/activar/
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A través del menú de participació (‘PARTICIPA’), hom troba les diferents formes 

d’interacció amb la plataforma i les activitats que s’hi realitzen, tant per a usuaris actius 

beneficiaris com per a voluntaris i entitats del tercer sector, així com també l’accés a 

l’aplicació per a tauletes i dispositius mòbils.  

Un dels aspectes més innovadors de la solució és el consultori virtual, disponible també 

al menú superior. L’objectiu d’aquesta secció és proveir els usuaris amb eines per a 

l’avaluació i millora de la soledat no desitjada, així com oferir l’accés a recursos per a la 

gestió emocional per part de professionals. L’aplicació web del consultori de salut 

(WebApp) permet: 

• Fer un control i seguiment de l’estat emocional i de la simptomatologia vinculada 

a la situació de soledat no desitjada a través d’un test d’avaluació. 

• Accedir a recursos i eines per a la millora de la salut social i emocional 

• Rebre indicacions i consell sobre allò que és necessari en determinades 

circumstàncies de soledat no desitjada.  

El contingut d’aquesta WebApp ofereix recomanacions que en cap cas han de ser 

utilitzades per a realitzar auto-diagnòstics, establir auto-tractaments mèdics o qualsevol 

altra actuació sanitària a títol personal per l’usuari, ja que no substitueix l’atenció 

personalitzada dels professionals de la salut i socials. No obstant i així, aquesta WebApp 

es monitoritza per part de professionals clínics i en cas que l’usuari hagi donat el seu 

consentiment específic, els professionals que la gestionen poden contactar directament 

amb els usuaris quan el cribratge dels tests realitzats és positiu per soledat no desitjada 

o es detecti algun altre patró allunyat de la normalitat en les seves respostes. 

Tant les necessitats de participació activa com les d’alfabetització digital poden ser 

cobertes mitjançant diferents activitats proposades a través de la plataforma, ja sigui 

adequades a canals digitals (acompanyament per streaming, videotrucades, etc.) o bé 

proposant-les en format presencial. La mateixa alfabetització digital és alhora també una 

activitat que es pot adquirir a través de la plataforma. L’accessibilitat, donada la seva 

gratuïtat i la convergència tecnològica que la fa accessible també des de la línia 

telefònica convencional, obre les possibilitats de participació a més usuaris. 

RedMaze dóna resposta a les necessitats identificades a l’apartat 5.3 següents: suport 

social (suport emocional, suport instrumental incloses les necessitats econòmiques i 

suport informacional), compromís i participació activa, i atenció a l’alfabetització digital. 

Els esdeveniments vitals són quelcom intrínsec a les persones, no sempre evitables o 

modificables mitjançant intervencions (processos de jubilació, viudetats, malalties o 

dependències), així com també els factors intrapersonals. No obstant i així, donant 
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resposta a les necessitats de suport social, RedMaze també pot connectar les persones 

que ho desitgin amb professionals de la salut i serveis socials, o bé en què es detecti 

des de la gestió de la plataforma, una situació de vulnerabilitat especial. 

El projecte de RedMaze s’inscriu en el marc del tercer sector, recolzant-se en el 

voluntariat, tant de persones individuals, com d’entitats socials i sanitàries interessades. 

És des d’aquestes entitats que s’ofereixen els recursos del consultori, adreçats a donar 

resposta al suport social, i a difondre l’existència de la solució tant de manera online com 

offline, sostenint alhora la centraleta del telèfon vermell de la soledat.  

A nivell dels components tècnics, més enllà del telèfon, la plataforma ofereix una 

interfície multidispositiu, amb la seva versió també com a aplicació per a dispositius 

mòbils, estructura de xarxa social no centrada en la imatge, sense ratings, per a 

missatgeria, xats (accessibles també per veu) i foros temàtics asíncrons. Les activitats 

en línia se suporten mitjançant sistemes de podcasting i streaming basat en tecnologia 

jit.si. 
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VII. CONCLUSIONS 
 

La soledat no desitjada és un fenomen multifactorial que afecta qualsevol edat, si bé la 

gent gran i els joves i els adolescents són els col·lectius més vulnerables. La pandèmia 

de la COVID-19 ha incrementat els casos de soledat no desitjada. És important conèixer 

els determinants socials de la soledat no desitjada per a incidir adequadament sobre ells 

en qualsevol estratègia adreçada a pal·liar el problema. Així, les vivències varien en 

funció del perfil sòcio-demogràfic i econòmic de la persona, amb uns detonadors 

clarament identificables i relativament homogenis en el cas de les persones d’edat 

avançada: divorci, independència dels fills, viudetat, i jubilació. 

En quant a les estratègies i recursos al seu abast utilitzats per a pal·liar la sensació de 

soledat, destaca la televisió, la línia telefònica convencional, alguns hobbies i rutines 

apreses de benestar corporal i l’ús de la tecnologia facilitada per internet amb graus de 

satisfacció variables en funció de l’experiència d’usuari, molt determinada per l’edat: 

paradoxalment, les persones d’edat avançada que se senten soles disminueixen la seva 

sensació de soledat amb la tecnologia, a diferència de les persones més joves, en qui 

s’incrementa. 

Pel que fa a les xarxes socials digitals més utilitzades, destaquen Instagram, Facebook 

i Youtube. No obstant i així, les aplicacions basades en missatgeria instantània superen 

la freqüència d’ús de les xarxes socials digitals. 

Les tecnologies digitals de la comunicació juguen un paper paradoxal en tant que 

determinant social (l’ús intensiu de determinades eines que prioritzen la comunicació 

visual i la cultura del like és un factor predisposant per a la soledat no desitjada, així com 

també l’existència de divisòria digital per alguns col·lectius determinats que dificulten el 

seu accés), però també poden ser una eina pal·liativa. 

Per a què una estratègia d’abordatge de soledat no desitjada que es basa en les 

tecnologies digitals de la comunicació sigui beneficiosa, cal tenir present les següents 

consideracions: 

• Els components tècnics haurien de ser un potenciador que facilitessin la creació 

de vincles humans, desitjablement amb el seu corresponent en real, en persones 

les circumstàncies de les quals no els haguessin permès de crear-los (o els 

hagués dificultat molt) en absència d’aquest projecte. 
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• La dimensió de l’estratègia ha de ser transmèdia, considerant mitjans offline i 

online. 

• Ha de tenir cabuda tant la comunicació síncrona, com l’asíncrona, ja sigui 

mitjançant l’escriptura, l’àudio o el vídeo, defugint de les interaccions mitjançat 

sistemes de rating o likes. 

• Ha de contemplar l’accessibilitat entesa en el seu sentit més ampli per tancar la 

divisòria digital, tant en qüestions d’infraestructura i economia per a grups 

vulnerables, com en diversitats funcionals i graus d’alfabetització digital 

variables. 

• Ha de poder connectar persones en situació de soledat no desitjada amb societat 

civil i recursos i entitats bio-psico-socials, ja que l’estigma social que encara pesa 

sobre les malalties de la salut mental, l’aïllament social i la soledat no desitjada, 

dificultant la consulta espontània dels afectats amb el sistema social i de salut. 

• Ha de fomentar la participació activa i l’ajuda mútua entre els usuaris de la solució 

tecnològica. 

En definitiva, el factor d’èxit clau és el de la humanització de la tecnologia. 

Tot i així, per mesurar l’èxit i poder-lo comparar amb el d’altres iniciatives cal disposar 

de protocols estandarditzats, a més d’una mostra d’usuaris representativa de les 

persones que viuen en una situació de soledat no desitjada, i amb potència estadística 

suficient per tal que els resultats siguin significatius. A dia d’avui, com s’ha vist a la síntesi 

d’evidències, les veus que conviden a tenir present aquests protocols i a mesurar 

l’impacte global d’intervencions tecnològiques específiques sobre soledat no desitjada 

són encara tímides. 

A més, disposar d’una mostra representativa i potent és una assignatura pendent i ho 

continuarà essent fins que l’estigma social que marca la situació de soledat no desitjada 

desaparegui. Tal i com s’ha indicat en presentar els resultats de les entrevistes en 

profunditat, aquest estigma produeix rebuig a participar en iniciatives i esbiaixa la mostra 

a favor de les persones menys afectades per l’estigma, però sovint ja en circuits 

d’atenció professional per altres causes (com ha estat el cas dels participants reclutats 

a la Unitat de Promoció de la Salut de l’Hospital Universitari Sagrat Cor), que poden 

representar els perfils amb un grau de patologia prou limitant com per a què hagin 

demanat ajuda. D’aquesta manera, el perfil de població estudiat més freqüentment a la 

literatura és el de la gent gran (dona majoritàriament), sovint institucionalitzada, degut a 

una major facilitat d’accés pel seu reclutament. Aquest grup de població és també qui 

sembla més beneficiat de les intervencions tecnològiques per a pal·liar la soledat no 
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desitjada ja que intrínsecament, per les característiques freqüents de la divisòria digital 

(tecnològica i econòmica), no utilitzen les xarxes socials de manera compulsiva (sabem 

que l’abús de les mateixes empitjora la salut mental i la situació de soledat). 

A futurs, doncs, és important fer una crida a l’avaluació de l’impacte estandarditzada 

amb mostres representatives de l’estratificació social a la població general, parant 

especial atenció al comportament de joves i adolescents on el problema de la soledat 

no desitjada és més ocult, però no per això menys potent ni menys greu; i és precisament 

en aquest grup on la tecnologia mal entesa, amb ús intensiu de les xarxes socials, 

agreuja la situació de soledat basal. 

Finalment, una recerca de caire sanitària i social com aquesta no podia concloure’s 

sense una reflexió sobre la responsabilitat de la societat en la dimensió pública de la 

cura de les persones que conformen la mateixa societat. Tenir cura d’algú significa donar 

compliment a dos objectius: detectar necessitats i repartir responsabilitats. Per això, 

l’obligació de tenir cura de les persones que se senten soles hauria d’estendre’s més 

enllà de l’àmbit privat (personal i/o altruista, tant a iniciativa particular com del tercer 

sector) i adquirir una dimensió pública. També les organitzacions i institucions públiques 

-totes, no només les sanitàries i socials-, haurien d’ésser ‘cuidadores’. Així com s’han 

professionalitzat les cures a moltes dimensions (físiques, sobre tot), l’atenció a la salut 

psico-social des de l’àmbit de les institucions públiques té encara avui moltes 

oportunitats de millora: des d’incrementar la ràtio de psicòlegs clínics als centres de salut 

mental de la xarxa de salut d’ús públic, així com també la de treballadors socials 

vinculats, fins a la incorporació dels plans d’acció per a problemes de salut pública, com 

és aquest mateix de la soledat no desitjada, a les polítiques municipals i d’àmbit superior. 

Una solució tecnològica com la proposada en aquest treball veuria incrementat el seu 

potencial benefici essent participada per recursos públics, donant servei als usuaris de 

la mateixa manera que ho fa la malla de voluntaris que la suporta. I igualment que 

demana el suport del domini públic, pot ser també un instrument al servei de les 

estratègies municipals d’abordatge de soledat no desitjada.  
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Annex I. Formulari per a l’avaluació quantitativa 
 

 A. Variables sòcio-demogràfiques 
 

• Sexe (Dona / Home / M’estimo més no dir-ho) 

• Nacionalitat (Espanyola / Altres) 

• Viu sol? (Sí/No) 

• Edat (Menys de 60 anys / 60 anys o més) 

 

B. Soledat en persones 60 o més anys 
 

• Edat (en anys) 

 

En quin grau... Sempre A vegades Mai 

Se sent vostè sol    

Té algú amb qui pugui parlar dels 

seus problemes quotidians 

   

Utilitza internet    

Li és fàcil fer amics    

Li truquen els altres per sortir al 

carrer o proposar-li activitats de 

lleure 

   

 

B. Soledat en persones menors de 60 anys 
 

• Edat (en anys) 

 Sí No 

Sempre hi ha algú amb qui pugui parlar dels seus problemes diaris   

Hi ha suficients persones a qui pugui recórrer en cas de necessitat   

Troba a faltar tenir un bon amic de veritat   

Troba a faltar la companyia d’altres persones   

 

C. Activitats de lleure i ús de la tecnologia 
 

Preguntes adreçades a tots els participants, independentment de l’edat: 
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• És usuari de xarxes socials? (Sí / No) 

• Marqui les aplicacions de les quals sigui usuari: 

o WhatsApp i/o Telegram 

o Facebook 

o Twitter 

o Instagram 

o Youtube 

o Xats 

o Aplicacions de cites (Meetic, Tinder, etc.) 

o Blocs i foros socials (no acadèmics ni professionals) 

o Xarxes socials professionals 

o Altres aplicacions de missatgeria social 

• En cas de ser usuari de xarxes socials, quant de temps de mitjana inverteix 

diàriament navegant per les xarxes? (Menys d’una hora / Entre 1 i 2 hores / Més 

de 2 hores) 

• Indiqui la freqüència amb què abans de l’inici de la pandèmia de la COVID-19 

realitzava les següents activitats, considerant una setmana completa en període 

no vocacional (Mai / 1 o 2 cops a la setmana / Entre 3 i 6 cops a la setmana / 

Diària) 

o Navegar per xarxes socials i aplicacions de lleure a internet 

o Fer esport 

o Activitats socials presencials (inclosos els contactes familiars) 

o Activitats de lleure individual 

o Voluntariat 

D. Opinió 
 

Preguntes adreçades a tots els participants, independentment de l’edat: 

• Si se sent sol, indiqui si ho desitja què creu que necessitaria per a millorar la 

seva situació. 

 


