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1

Introducció

Com a entitat que des de fa dècades lluita contra l’aïllament i la soledat no
desitjada de les persones grans, hem estat al seu costat des del primer
moment en aquest periple que encara prossegueix. La irrupció de la
pandèmia generada per la COVID-19 ens va fer posar en marxa tot un seguit
de mesures per a adaptar els nostres programes socials a l’excepcional
situació. L’adaptació dels acompanyaments presencials a partir de la
campanya “Trucades contra el Silenci” (que ha derivat en el programa
d’acompanyament telefònic que duem a terme actualment), amb el gran
compromís del voluntariat, va fer possible detectar situacions d’emergència
i tractar de reduir la distància social que afavoria l’aïllament. Per tal de
facilitar eines a les persones voluntàries, vam generar instruments amb
l’objectiu de guiar la seva acció davant la complicada situació. En el mateix
sentit, vam potenciar el suport emocional del voluntariat amb sessions
virtuals grupals conduïdes per professionals de la psicologia, i vam obrir
debats i espais de reflexió per a identificar prioritats i elements de denúncia
amb la celebració de l’Escola d’Estiu d’Amics de la Gent Gran “Converses
contra la soledat en temps de COVID-19”. Com tantes entitats, xarxes
veïnals i organismes, hem reconfigurat sobre la marxa la nostra tasca per tal
de respondre a la situació de la millor forma possible.

El confinament va implicar experimentar, per a gran part de la societat,
algunes condicions que tenen molta relació, segons l’evidència acadèmica,
amb el fet de sentir soledat. Estar en situació d’aïllament, viure sol/a, reduir
o eliminar els contactes socials o la percepció de baixa salut són alguns
fenòmens que han succeït durant la pandèmia i que tenen influència en
el fet de sentir soledat. La situació, per tant, obria moltes preguntes. Les
persones grans que ja se sentien soles, se sentirien més soles? Tindrien
potser més recursos per a afrontar la soledat que persones d’altres franges
d’edat? La percepció de vulnerabilitat viscuda durant la pandèmia agreujaria
els seu sentiment de soledat? Consideren les persones grans que les
mesures de restricció han estat discriminatòries? Al començament, des de
l’Observatori de la Soledat apuntàvem algunes advertències generades pel
coneixement previ sobre el fenomen i que es van anar agreujant i confirmant
amb la successió dels mesos1.

Amb la voluntat d’indagar en com han viscut la pandèmia les persones grans
que ja sentien soledat, vam impulsar, des de l’Observatori de la Soledat,
l’ENQUESTA SOBRE L’IMPACTE DE LA COVID-19 EN EL SENTIMENT
DE SOLEDAT NO DESITJADA DE LES PERSONES GRANS, de la qual
presentem els resultats en el present informe.

1 Consultar específicament al document enllaçat l’apartat 4.3. La soledat i l’aïllament de les persones
grans durant la COVID-19: anàlisi i aprenentatges, pàg 28.
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Dissenyada per l’Observatori de la Soledat, l’enquesta es va realitzar entre
els mesos de juny i juliol de 2020 a 210 persones grans vinculades als
programes socials de l’entitat (veure fitxa tècnica i enquesta original als
Annexos).

L’enquesta va ser realitzada telefònicament gràcies al suport voluntari de
nou estudiants de la Universitat de Barcelona en el marc de les assignatures
del Màster de Psicogerontologia i de l’optativa “Intervenció psicològica
amb persones grans” de 4rt Grau de Psicologia, coordinats per Montserrat
Celdrán, doctora i professora de la UB i membre de la Comissió de
l’Observatori de la Soledat. En referència a l’anàlisi de les dades, juntament
a la Dra. Celdrán, s’ha comptat amb l’assessorament expert de Clara Riba,
doctora en Ciència Política i membre de la Comissió de l’Observatori de
la Soledat. Totes dues han participat en el disseny, anàlisi i supervisió
del procés, juntament amb l’equip tècnic de l’Observatori de la Soledat,
conformat per Regina Martinez Pasqual i Elisa Sala Mozos.

L’informe es divideix en 6 seccions principals, a més d’un apartat
introductori inicial i un de final de conclusions. La primera aprofundeix sobre
el sentiment de soledat de les persones grans, la segona analitza el grau de
participació social de la gent gran abans de la pandèmia i el canvi de rutines
al qual s’han vist abocades. En la següent secció s’observa la percepció del
suport social rebut per part de la població més gran, i el seu impacte en el
sentiment de soledat. També s’ha dedicat un apartat a identificar les seves
necessitats i suggeriments especifics per, finalment, analitzar l’ús de les
noves tecnologies i la tasca realitzada per Amics de la Gent Gran.
Esperem que els resultats que es presenten en aquest informe ajudin a
donar veu i visibilitat a les persones grans amb sentiment de soledat no
desitjada, i que les conclusions ofertes contribueixin a dissenyar i repensar
estratègies d’intervenció adreçades a combatre la soledat, que ha estat
present i, en masses ocasions, ha eixamplat la pandèmia.
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2
El sentiment de soledat
no desitjada durant
el confinament

2.1
Impacte de la situació
provocada per la COVID-19
en el sentiment de soledat
de les persones grans
En analitzar l’impacte que ha tingut la situació provocada per la COVID-19
en el sentiment de soledat no desitjada de les persones grans, tal com
podem veure al gràfic següent, gairebé la meitat (49%) afirma que el
seu sentiment no ha sofert cap variació i segueix igual, un 41% de les
persones grans diu que el seu sentiment de soledat ha augmentat durant
l’estat d’alarma, i un 3% diu que ha disminuït. Finalment, un 7% manifesta
no haver tingut mai sentiment de soledat, ni abans ni durant el confinament.
Cal fer un incís, atès que el sentiment de soledat no desitjada és molt
complex, plural i divers. Alhora, reconèixer-lo, sovint implica sentiments de
culpa i/o vergonya, degut a que pot portar implícit que, tot i tenir relacions
(per exemple, filles/es, parella etc.), aquestes no responen a les expectatives
personals. De fet, un dels aspectes en els quals l’Observatori de la Soledat
està treballant és justament en la detecció del fenomen, per tal d’aportar
elements que, malgrat els possibles sentiments de culpa o vergonya, ajudin
a que el sentiment emergeixi.
Gràfic 1
Ha experimentat canvis en el sentiment de soledat?
(% durant el confinament)
No n'he tingut mai
Ha disminuït
Segueix igual
Ha augmentat
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En aprofundir sobre les raons per les quals 85 persones afirmen que el
sentiment de soledat ha augmentat, hem pogut observar com gairebé la
meitat (el 43%) associa aquest creixement amb la disminució, limitació o
absència dels contactes socials i personals, abastant un ventall molt ampli
d’opcions que inclouen des de la importància que pot tenir el fet de veure
persones al carrer, fins la necessitat del contacte més físic i/o presencial.

No veure a través de la finestra persones al carrer.
(Dona, 87 anys)

Perquè no venen les persones que m’acompanyen,
ni de l’ajuntament ni d’Amics de la Gent Gran.
(Dona, 84 anys)
Perquè abans estava amb gent.
(Dona, 80 anys)

Perquè hi ha contactes per telèfon i per missatges,
però no és el mateix que presencial.
(Dona, 72 anys)
Però la soledat no desitjada, tot i tenir un fort component relacional, no
només té a veure amb les relacions, sinó que a vegades també hi ha
persones que expressen aquest sentiment que el lliguen amb a un buit
interior, que es pot vincular amb la soledat existencial. Segons J. Yangüas
(2018), aquest tipus de soledat es caracteritza, entre d’altres, per la
percepció del nostre propi ésser com a incomplet, i amb l’advertència de
sentiments d’alienació i buit. Així, un 21% relaciona l’augment del seu
sentiment de soledat amb els sentiments d’angoixa, buidor, tristesa,
desesperança o desmotivació que els hi ha provocat la situació
propiciada per la COVID-19.
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Em trobava molt trista i molt sola i pensava molt. (Dona, 82 anys)
Tenia un sentiment recurrent de desesperança. (Dona, 85 anys)
Em sento rara i m’he posat una motxilla a l’esquena.
(Dona, 77 anys)

Tinc voluntat però estic més trista, cada cop puc menys i em
sento una càrrega. (Dona, 84 anys)

En tercer lloc, un 16% de les persones atribueixen l’augment del seu
sentiment de soledat a l’aïllament físic causat per les mesures de
confinament aplicades durant l’estat d’alarma, que, en molts casos, s’ha vist
agreujat per les condicions de l’habitatge.
Perquè he estat tancada sola. (Dona, 82 anys)

Estic completament sola, aquí no ve ningú, aquí no truca ningú.
(Dona, 88 anys)
M’ha fet sentir més sola la pluja, i viure en un pis petit.
(Dona, 69 anys)

El 8% de les persones han associat l’augment del sentiment de soledat amb
la por i la preocupació general per la situació.
El fet de no poder veure a la meva família i el que donaven per les
notícies va augmentar la soledat. (Dona, 86 anys)
Penso en la situació de les persones que venen darrere, algunes
van perdre la feina. (Dona, 82 anys)

Finalment, en menor mesura, hi ha algunes persones que indiquen que han
sentit més soledat des del confinament per haver aturat la seva activitat
habitual (un 6%) i, en un altre sentit, per haver tingut pèrdues personals (un
5%, d’éssers estimats o de salut).
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2.2
La xarxa comunitària
i altres factors amb
influència en el sentiment
de soledat de les persones
grans
Amb la finalitat d’aprofundir sobre els factors que poden tenir una incidència
directa en el sentiment de soledat no desitjada de les persones grans, i
desgranar encara més el fenomen, hem considerat oportú realitzar una
anàlisi bivariant2. D’aquesta manera, hem pogut veure, tal com es mostra
a continuació, com el fet d’enyorar alguna cosa pel que fa a la rutina i al
modus de vida de les persones, que de forma sobtada es veuen obligades
a canviar-les i/o suprimir-les, té una incidència directa i significativa en el
sentiment de soledat.
Taula 1
Incidència de trobar a faltar alguna cosa durant el confinament, en el
sentiment de soledat de les persones grans
Ha trobat a faltar alguna cosa
No n'he tingut mai
Canvis en el sentiment de soledat

Total

Ha disminuït

Segueix igual

Ha augmentat

Nombre de casos

Si

No

3,6

2,8

50,4

22,5

5,1

40,9
100

137

11,3

63,4
100
71

2 Implica l’anàlisi de dues variables amb el propòsit de determinar la relació empírica entre elles.
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Dit d’una altra manera, durant el confinament, entre aquells que han trobat a
faltar alguna cosa, el sentiment de soledat ha augmentat en un 50% dels
casos. En canvi, entre aquells que no han trobat a faltar res, la majoria (un
63%) considera que el seu sentiment de soledat segueix igual. Així mateix,
la proporció de les persones que diuen que mai han patit soledat (ni abans, ni
durant el confinament) és major en el grup de les persones que diuen que no
han trobat res a faltar que en la resta de grups.

Un altre aspecte a considerar quan parlem de soledat no desitjada és la
xarxa comunitària de les persones, no només com a part de l’aspecte més
estructural de les relacions socials, sinó també com a element generador de
capital social3. Per aquest motiu, s’ha volgut comprovar si en el context de crisi
realment ha augmentat el contacte amb la xarxa comunitària més propera, i
si aquest augment del contacte ha tingut una influència en el sentiment de
soledat no desitjada de les persones grans. Tal com es pot veure en el gràfic
contigu, només en un 9% dels casos ha augmentat el contacte amb la xarxa
comunitària més propera, i ha disminuït en un 38% dels casos. Així mateix, el
39% de les persones consideren que segueix igual, i un 14% diu que no hi tenia
cap contacte abans, ni tampoc n’ha tingut durant el confinament.
Gràfic 2
Variació en el contacte amb amics i veïns
durant el confinament (%)
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No n'he tingut mai

3 Segons Robert Putnam, podem entendre el capital social com “les característiques de l’organització
social, com ara les xarxes, les normes i la confiança, que faciliten la coordinació i cooperació per a un
benefici mutu”. (Putnam, 1995:67). El paper que han tingut les xarxes veïnals i de barri en el context
de crisi propiciat per la COVID-19, es pot considerar cabdal en molts territoris, i segons molts autors,
quan major és el capital social d’una comunitat, barri o territori, menys soles se senten les persones.
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S’ha pogut comprovar com hi ha una relació significativa entre els que
han tingut una variació en la seva relació amb la xarxa comunitària
durant el confinament i el sentiment de soledat que han experimentat:
un 17% de les persones que han augmentat el contacte amb amistats i
veïnat durant el confinament han observat una disminució del seu sentiment
de soledat. No obstant, en un 39% dels casos, tot i haver augmentat el
contacte amb la xarxa comunitària, el sentiment de soledat ha augmentat
durant el confinament. Però la soledat no desitjada és una percepció
subjectiva i, per tant, és un sentiment plural, divers i conseqüència de
la interacció de molts factors. És per això que més enllà del paper de la
xarxa comunitària, caldria tenir altres elements en compte en el moment
d’analitzar aquest augment.
Taula 2
Incidència del contacte social en la soledat durant el confinament (%)
Contacte amb amics i veïns
Ha disminuït

Ha augmentat

No n’he
tingut mai

6,2

22,2

Ha disminuït

5,0

16,7

Segueix igual

46,3

22,2

Ha augmentat

42,5

38,9

Total

100

100

Nombre de casos

80

18

Canvis en el sentiment de
soledat

Altrament, entre aquells que han disminuït la seva xarxa de contactes amb
amics i coneguts, un 42,5% dels casos han percebut un augment en el seu
sentiment de soledat, mentre que només un 5,0% han sentit una disminució.
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3
La participació social de
la població enquestada
abans del confinament
i l’impacte dels canvis
de rutina durant la
pandèmia

El sentiment de soledat no desitjada, des d’un punt de vista relacional, està
directament connectat amb les relacions socials (entre altres) i, segons
Holt-Lunstad et al. (2010), la participació social és un dels tres conceptes
essencials a través dels quals es descriuen les relacions socials4. Així, amb
la voluntat d’apropar-nos a la comprensió de l’impacte de la COVID-19 en
el sentiment de soledat de la població enquestada, hem volgut aprofundir
sobre aquest aspecte preguntant sobre el grau de participació social
(entesa en un sentit ampli i vinculada a la participació social) i la realització
d’activitats en la comunitat abans de la pandèmia.
Tal com es pot veure al gràfic que es mostra a continuació, el 72% de
la població enquestada acostumava a anar a comprar al mercat o a les
botigues del barri abans de la declaració de l’estat d’alarma. El 60% de
les persones enquestades realitzava activitats d’oci de tipus informal (per
exemple, sortint al carrer amb amics i amigues o a passejar) i el 41% feia
activitats socials de tipus formal, com ara, anar a la parròquia o al casal de
barri.
Gràfic 3

Activitats de relació social abans de la pandèmia
(% de persones que les realitzava)

Realitzava activitats socials al barri

Sortia a fer activitats d'oci

Sortia per anar a comprar
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4 Els tres conceptes són: les xarxes socials, enteses com l’element estructural de les relacions socials; el suport social, entès com el procés de transacció a través del qual les nostres relacions ens
proporcionen un espai per l’intercanvi, i la participació social, relacionada amb la freqüència i qualitat
de les activitats que realitzem.
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Tenint aquestes dades en compte, no és d’estranyar que un 52% de les
persones enquestades expressi haver hagut de canviar les seves rutines
durant el confinament, i que dos terços de les persones enquestades
manifestin haver trobat a faltar alguna cosa de la seva vida diària durant
la declaració de l’estat d’alarma.
Gràfic 4
Ha trobat a faltar alguna cosa durant el confinament?

34%
66%

Sí

No

De fet, per tal d’aprofundir sobre aquest sentiment d’enyorança, s’ha
demanat a les persones que han expressat trobar alguna cosa a faltar, que
ens indiquin entre una i tres d’aquestes. Així, hi ha persones que ens han
indicat més d’una única cosa i hem pogut veure com gairebé la meitat de les
persones que diuen que han trobat alguna cosa a faltar (47,4%), han enyorat
justament sortir i fer activitats al barri. Cal ressaltar que entre aquestes,
al voltant de dos terços associen el fet de sortir amb fer alguna activitat
(formal o informal), és a dir, comprar, anar al casal, anar al gimnàs etc. mentre
que la resta només enyora el fet de sortir al carrer sense relacionar-ho amb
cap altra activitat.
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Tenia una vida molt maca, feia moltes coses, anava a la piscina,
sortia a caminar, etc. El confinament m’ha prohibit fer-ho tot, però
ara poc a poc estic tornant a la normalitat. (Dona, 92 anys)
Poder sortir, tenir llibertat per a poder fer les coses del dia a dia.
(Dona, 90 anys)
Sortir i airejar-me perquè em vaig quedar vídua al novembre.
(Dona, 84 anys)

Un 18% manifesta trobar a faltar la companyia i el contacte personal, fent
èmfasi sobre el contacte presencial i sobre tot físic, i un 13,5% fa referència
a la impossibilitat de mantenir les relacions familiars.

Les carícies als meus fills, les abraçades, els petons…
no veure’ns com abans. (Home, 90 anys)

Compartir temps físicament amb la meva filla i els nets.
(Dona, 69 anys)

No poder veure els fills i els nets, sobretot. Només els podia
veure de lluny. No poder donar la mà, donar un petó. Tot això
m’ha costat molt. (Dona, 91 anys)
La resta, lluny de la necessitat de contacte físic, ha fet referència a la
limitació de la llibertat i per decidir (7,2%). La lliure elecció té a veure amb
l’autonomia i l’exercici de drets en igualtat d’oportunitats, i en la mesura
que es limita, més enllà de l’impacte en la vulneració de drets i llibertats
fonamentals, hi ha un efecte “desempoderador” en les persones, que pot
tenir una influència directa en el propi “sentit vital” també relacionat de
forma directa amb el sentiment de soledat.
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Un volum molt petit de les persones, en una línia semblant, ha fet referència
a la sensació de seguretat i normalitat (5,2%).

La llibertat de poder sortir, fer vida normal.
(Home, 83 anys)

He sentit malestar per l’augment de la incertesa.
(Dona, 89 anys)
He trobat a faltar poder fer vida normal.
(Dona, 88 anys)

Finalment, i en menor mesura, un 5% manifesta haver trobat a faltar l’accés
a serveis socials o de salut.

He trobat a faltat assistir a les cites mèdiques.
(Dona, 88 anys)

Va deixar d’assistir-me la treballadora social de l’ajuntament.
(Dona, 82 anys)

23

24

4
El suport rebut durant
el confinament

4.1
El suport social rebut
durant la pandèmia
Un altre aspecte cabdal en el moment d’explorar i entendre el sentiment de
soledat no desitjada és el suport social que reben les persones. Aquest pot
ser de caràcter formal (com el suport de serveis socials), informal (com el
suport provinent de la xarxa de barri), de tipus instrumental (per exemple, pel
desenvolupament de les Activitats Instrumentals Bàsiques de la Vida Diària)
o de tipus emocional (com el que es dóna a través de l’acompanyament
d’Amics de la Gent Gran). Per aquest motiu, hem preguntat a les persones
grans si durant el confinament hi ha hagut algun canvi en el suport/ajuda
rebuda.
Gràfic 5

Ajuda rebuda durant el confinament (%)
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Segueix igual

Ha disminuït

Tal com es pot veure, un 24% diu que l’ajuda que rep ha augmentat i un
11% diu que ha disminuït, mentre que la majoria (65%) no ha percebut cap
canvi i opina que el suport rebut durant la pandèmia ha estat el mateix
que abans.
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Per tal d’esbrinar si l’augment de l’ajuda rebuda està relacionat amb les
variacions del suport provinent de la xarxa formal o si, pel contrari, és
conseqüència de variacions i canvis en les xarxes més primàries (familiar,
comunitària) s’ha realitzat una anàlisi adreçada a tal efecte.

Tal com es pot veure a continuació, hi ha una relació significativa i
directa entre els canvis en el suport formal que rep la gent gran durant el
confinament, i els canvis en l’ajuda que ha rebut. En altres paraules, quant
major és el suport formal, major és també l’ajuda rebuda. Aquesta relació
tan directa pot ser conseqüència de molts factors i s’ha de considerar
que, en part, per a moltes de les persones enquestades, pot haver estat
difícil distingir entre suport formal i l’ajuda o suport rebut en general.
Taula 3
Relació entre suport formal i ajuda rebuda durant el confinament (%)
Suport formal rebut en el confinament
Ha
augmentat

Segueix
igual

Ha
disminuït

Ha augmentat

72,2

11,7

22,7

Segueix igual

22,2

78,1

59,1

Ha disminuït

5,6

10,2

18,2

Total

100

100

100

Nombre de casos

36

129

22

Canvis en l’ajuda
rebuda amb la
COVID

En relacionar el suport o ajuda rebuda amb la xarxa familiar, la relació
existent és menys significativa que l’anterior, però es dona en el mateix
sentit: a major contacte amb la xarxa familiar, major és l’ajuda rebuda.
Concretament, un 37,5% de les persones que diuen haver augmentat el
contacte amb familiars manifesten que l’ajuda també ha augmentat, mentre
que aquest percentatge en els altres dos grups ha estat tan sols del 19,3%
i del 20,0%, respectivament. Paral·lelament, un 20% de les persones que
diu haver disminuït el contacte amb la xarxa famliar declaren que també ha
disminuït l’ajuda rebuda, mentre que aquest percentatge en els altres dos
grups ha estat només del 7,5% i del 9,2%, respectivament.
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Taula 4
Relació entre el contacte amb familiars i ajuda rebuda durant el
confinament (%)
Contacte amb familiars

Canvis en l’ajuda rebuda
amb la COVID

Total

Ha
augmentat
Segueix
igual

Ha
disminuït

Nombre de casos

Ha
augmentat

Segueix
igual

Ha
disminuït

37,5

19,3

20,0

55,0

71,5

60,0

7,5

9,2

20,0

100

100

100

40

110
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En associar l’augment de l’ajuda rebuda amb la xarxa comunitària, es pot
observar la mateixa relació estadística que en el cas de la xarxa familiar, però
encara més significativa i més forta. Així, un 61,1% d’aquells que diuen
que el contacte amb amics i veïns ha augmentat, consideren que l’ajuda
rebuda durant el confinament també ha augmentat, mentre que aquest
percentatge és només d’un 23,4% i un 15%, respectivament, entre els
que no han tingut variació en els seus contactes comunitaris i entre els
que els han disminuït. De la mateixa manera, veiem com un 16,3% dels que
consideren que els seus contactes d’amistat i veïnals han disminuït, també
opinen que l’ajuda rebuda ha disminuït, mentre que aquest percentatge és
tant sols d’un 11,1% i d’un 6,2% respectivament, entre aquells que opinen
que els contactes han augmentat i s’han mantingut igual.
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Taula 5
Relació entre el contacte amb amics i veïns i ajuda rebuda durant el
confinament (%)
Contacte amb veïns i amics

Canvis en l’ajuda rebuda
amb la COVID

Total

Nombre de casos

Ha
augmentat
Segueix
igual

Ha
disminuït

Ha
augmentat

Segueix
igual

Ha
disminuït

61,1

23,4

15,0

27,8

70,4

68,7

11,1

6,2

16,3

100

100

100

18

29

81

80

4.2.
El capital social i el
sentiment de soledat de
les persones grans
Segons Robert Putman (1995), hi ha dos grans dominis de capital social.
D’una banda, tindríem el capital social estructural (inclou aspectes objectius
com ara la participació social, els contactes etc.) i, de l’altra, hi ha el capital
social subjectiu, que inclou “el suport social percebut” i “la confiança en
els altres” o la “seguretat ciutadana percebuda a escala comunitària”.
Normalment, a mesura que els indicadors de seguretat comunitària pugen,
el sentiment de soledat baixa. Dit d’una altra manera, si una persona viu sola
i té la percepció què els veïns l’ajudaran si necessita alguna cosa, és molt
probable que aquella persona se senti menys sola que si, per contra, sent
que és millor no obrir la porta a ningú perquè li faran mal. Amb l’objectiu de
treballar sobre aquesta hipòtesi, s’ha considerat oportú analitzar la relació
entre la variació del contacte amb la xarxa veïnal i el sentiment de seguretat.
Taula 6
Incidència del contacte amb amics i veïns en el sentiment de seguretat (%)
Contacte amb veïns i amics
Ha
augmentat

Segueix
igual

Ha
disminuït

Sí

64,7

40,9

26,2

No

35,3

59,1

73,8

Total

100

100

100

Nombre de casos

18

81

80

Ara se sent més segura
que abans

30

Tal com es pot deduir de les dades que es mostren a la taula, hi ha una
relació directa i molt significativa entre l’augment del contacte amb amics
i veïns i la millora del sentiment de seguretat. Gairebé en el 65% de les
persones que han declarat un augment de contactes amb la xarxa
d’amics i veïns, també expressen un sentiment major de seguretat, i el
74% dels casos d’aquells que han reduït el contacte amb veïns i amics
manifesten sentir-se menys segurs que abans.

Seguint amb aquesta anàlisi, s’ha volgut comprovar si veritablement la
sensació de seguretat té una incidència en el sentiment de soledat de les
persones grans. Tal com es pot veure en observar les dades que es mostren
a la taula següent, existeix una relació significativa entre el fet de sentirse més segur durant el confinament que abans, i el sentiment de soledat.
Efectivament, entre els que ara se senten més segurs, un 10% diu que
el sentiment de soledat ha disminuït, mentre que aquest percentatge és
tan sols de l’1% entre els que no se senten ara més segurs que abans.
Taula 7
Incidència del sentiment de seguretat en la soledat (%)
Ara se sent més segura
que abans
Sí

No

Ha disminuït

10,0

1,0

Segueix igual

44,0

53,5

Ha augmentat

46,0

45,5

Total

100

100

Nombre de casos

57

108

Canvis en el sentiment de soledat
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5
La discriminació i
l’edatisme durant la
pandèmia i l’impacte
en el benestar de les
persones grans

5.1
La discriminació de les
persones grans durant la
pandèmia
Les persones grans han estat les més vulnerables davant la malaltia
produïda pel virus SARS-CoV-2 perquè, derivat de situacions que es poden
donar durant la vellesa, presenten un pronòstic pitjor com, per exemple, la
fragilitat i/o la comorbiditat. Encara que aquesta vulnerabilitat no esdevé
de l’edat cronològica de la persona, sinó de l’edat biològica vinculada
a la inmunosenescencia5 i a la inflamació crònica que es dóna durant
l’envelliment (Pinazo Hernandis, 2020), per diverses raons, les persones
grans han estat en el centre de l’atenció durant la crisi. Aquest fet, però,
no ha tingut un impacte positiu: tant en el plantejament de moltes de les
accions en el marc de la crisi, així com en la comunicació duta a terme, ha
hagut una tendència edatista. Per aquest motiu, hem volgut saber quina ha
estat la percepció de les persones grans al respecte.

En ser preguntades si creuen que s’ha discriminat a la gent gran durant el
confinament, gairebé la quarta part de les persones, o bé no han donat
resposta, o bé no ho saben (50 persones, un 24%). Entre aquells que sí
responen, l’opinió està dividida: un 53% creu que sí se’ls ha discriminat i
la resta creu que no.

5 La inmunosenescencia es refereix als canvis que es produeixen en el sistema immunitari a causa
de l'envelliment i que afecten la immunitat innata i adaptativa. Aquests canvis predisposen a patir
malalties infeccioses, càncer, autoimmunitat i respostes escasses després de l'administració de
vacunes (Barrera Sala M. et al s/d).
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Gràfic 6
S'ha discriminat a la gent gran durant el confinament?

47%

53%

Sí

No

Amb la finalitat d’aprofundir sobre els motius pels quals les persones grans
creuen que se’ls ha discriminat, es va realitzar una pregunta oberta a la
qual 79 persones han donat resposta. Gairebé un terç d’aquestes han fet
referència a un sentiment general d’abandó, o parlen d’aquest sentiment
com quelcom que ja era present en les seves vides abans de la crisi de la
COVID-19.

En general, a totes les persones grans per l’aïllament total. No és
afavoridor ja que ha generat desconfiança per tot el que t’envolta.
(Home, 77 anys)
Sí. Posaven a la tele que molta gent gran havia mort com si res.
(Dona, 87 anys)
Es van oblidar de les persones grans. (Dona, 89 anys)

Ha continuat la mateixa indiferència de sempre vers les persones
grans. (Home, 80 anys)
En segon lloc, hi ha un 26% de les persones que ha donat resposta que fan
referència a que no han rebut l’atenció que creuen que necessiten, ja sigui
per part dels serveis sanitaris, o bé per part de la família.
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Perquè he tingut necessitat d’anar al metge o al dentista i no
m’han pogut visitar, no podia venir el metge de capçalera.
(Dona, 84 anys)

Els familiars no han atès a les seves persones grans. La gent jove
no adopta les mesures i exposa innecessàriament a les persones
grans. (Dona, 68 anys)

Els metges no atenen a les persones grans pel coronavirus, s’han
oblidat dels altres malalts. (Dona, 91 anys)
En tercer lloc, hi ha persones grans (16% de les persones que han donat
resposta) que fan referència a la discriminació directa i indirecta que han
patit durant la gestió de la crisi i l’estat d’alarma, esmentant les franges
horàries o la reducció/suspensió d’actitivats, entre d’altres.

Perquè tothom ha tornat a la normalitat, menys les coses de la
gent gran, em sento com un zero a l'esquerra. (Dona, 69 anys)

Tant recalcar la gent gran, i que mor molta gent, i els horaris per a
nosaltres han estat diferents. (Dona, 70 anys)

Gairebé un 16% de les persones que han donat resposta, han fet èmfasi
sobre la situació que s’ha viscut a les residències.
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Sobretot en el sector de les residències, se’ls ha deixat morir.
(Dona, 88 anys)

Molt, molt, molt... se les va deixar morir i això no es fa amb les
persones que hem treballat i fet créixer Catalunya. Mai voldria anar
a una residència. (Dona, 87 anys)

Les residències no s’han tingut suficientment en compte. Tanquen
allà a la gent gran i no els consideren. Tampoc a les persones que
necessiten atenció i cura al domicili com jo. Ens han deixat una mica
en l’oblit. (Dona, 84 anys)

Finalment, tot i que amb un percentatge molt petit, algunes persones
han fet referència a la manca de solidaritat, fonamentalment per part de
generacions més joves.

Perquè hi ha hagut molta inconsciència i irresponsabilitat, sobretot
per part dels joves. Em posava molt trista veure totes les persones
grans que han mort soles i en aquestes condicions, mentre els
joves seguien fent el que volien (Dona, 84 anys)
No se’ls va donar l’assistència que necessitaven, i la manca de
consciència amb l’ús de la mascareta per part dels joves.
(Dona, 91 anys)
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5.2
La por i el sentiment
de vulnerabilitat de les
persones grans durant la
pandèmia
El fet que les persones grans hagin estat al centre de totes les
comunicacions, conjuntament amb l’excés d’informació i el tipus de notícies
que han tingut presència en els mitjans, ha pogut tenir un impacte en
la por i el sentiment de vulnerabilitat de les persones grans. Per aquest
motiu, també se’ls ha preguntat al respecte. El 59% de les persones grans
enquestades s’ha sentit més vulnerable, però hi ha hagut 25 persones (un
12%) que no s’han manifestat.
Gràfic 7

S'ha sentit més vulnerable (%)

41%
59%

Sí

No

Tanmateix, en preguntar-los sobre l’augment de la por, un 48% de les
persones enquestades diuen que, efectivament, hi ha coses que abans no
els hi feien por i ara sí.
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Gràfic 8
Hi ha coses que abans no li feien por i ara sí?

48%

52%

Sí

No

A fi de poder esbrinar elements que puguin ajudar a afinar més la
intervenció, s’ha volgut aprofundir sobre quines són les coses que abans no
els hi feien por i ara sí. 94 persones han donat resposta a la pregunta oberta
que se’ls ha fet al respecte. S’ha pogut comprovar que a un 40% de les
persones que han donat resposta els ha generat por el possible contagi
i a la possibilitat de morir com a conseqüència de la COVID-19, fent
èmfasi, algunes d’elles, a la por de morir en soledat.
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El contagi, perquè tinc problemes de pulmó, la multa perquè no
puc portar la mascareta pels meus problemes respiratoris. Així
que no surto al carrer (Dona, 88 anys)
La mort no em fa por però sí el fet de morir-me i que la meva
família no hi pugui ser degut al confinament i a les mesures de
seguretat. (Dona, 91 anys)
Agafar el virus i morir-me, tot i que estic molt malament no
vull això i quedar-me sola, morir sola a casa sense que ningú
s’assabenti. (Dona, 78 anys)

Gairebé una quarta de les persones que han donat resposta, han
manifestat tenir por a sortir al carrer.

Sortir al carrer pels contagis. (Dona, 86 anys)

Em fa por sortir al carrer, desconfiança. (Home, 75 anys)

Ja poc sortia al carrer per la meva mobilitat i ara em fa més por
que abans. (Dona, 75 anys)
Algunes persones (set en total, un 7% de les respostes) han fet referència al
comportament de la resta de persones i la falta de responsabilitat per part
de la ciutadania.

El risc de contagi per la irresponsabilitat de les persones que no
adopten les mesures de seguretat. (Home, 80 anys)

Tinc por quan veig que tanta gent s’ajunta. No només per mi, sinó
que em preocupo per tothom en general. (Dona, 91 anys)
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Finalment, molt poques persones han fet referència a la soledat en sí.

La soledat m’espanta molt. Em fa por que em passi alguna cosa
quan estigui sola. (Dona, 90 anys)
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La vulnerabilitat i la por són emocions que sovint es relacionen amb el
sentiment de soledat. Per aquest motiu, en el decurs de l’anàlisi, hem volgut
aprofundir sobre aquests sentiments. Amb aquesta intenció s’ha volgut
comprovar si el fet d’haver percebut discriminació vers les persones grans,
ha tingut una influència el seu sentiment de vulnerabilitat.
Taula 8
Relació entre edatisme i vulnerabilitat (%)
S’ha discriminat a la gent
gran durant el confinament
Sí

No

Sí

64,5

50,0

No

35,5

50,0

Total

100

100

Nombre de casos

85

75

Ara se sent més vulnerable
que abans

Hi ha una relació significativa entre ambdues variables. Tal com es pot
veure a la taula de dalt, entre aquelles persones que manifesten que
veritablement s’ha discriminat a les persones grans, el sentiment de
vulnerabilitat és més alt6.

Així mateix, tal com es pot veure a continuació, l’augment de la por també
està relacionat amb el sentiment de vulnerabilitat. Entre les persones
que han manifestat que hi ha coses que abans no els hi feia por i ara sí, el
sentiment de vulnerabilitat ha augmentat: un 68% de les persones que ara
tenen més por se senten més vulnerables que abans.

6 Aquesta afirmació es fa amb un nivell de confiança del 92%, inferior a l’habitual del 95% que
s’utilitza en l’anàlisi de les relacions en la resta de l’estudi.
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Taula 9
Relació entre por i vulnerabilitat (%)
Hi ha coses que abans no li feien
por i ara sí
Sí

No

Sí

67,9

47,8

No

32,1

52,2

Total

100

100

Nombre de casos

94

101

Ara se sent més vulnerable
que abans
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6
L’ús de les eines de
comunicació i noves
tecnologies durant la
COVID-19

Durant la pandèmia, la tecnologia i la comunicació virtual han estat els únics
mitjans que han contribuït al manteniment de les relacions, tant d’amistat
com familiars. S’ha volgut conèixer quins han estat els mitjans utilitzats per
les persones grans i entre la població enquestada, i el telèfon ha estat la
principal eina de comunicació durant el confinament: un 74% l’ha utilitzat
de manera exclusiva. Un 6% ha combinat el telèfon amb videotrucades de
Whatsapp; un 10% ha fet trucades telefòniques, videotrucades i missatges
de Whatsapp; un 7% ha combinat trucades telefòniques amb missatges de
Whatsapp; i tan sols un 2% ha combinat el telèfon amb el correu electrònic.
Gràfic 9

Eines de comunicació utilitzades (%)

Telèfon (només parlar)
Telèfon, videotrucades i missatges de whatsapp
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En preguntar a les persones grans si les eines de comunicació que han
utilitzat durant la pandèmia són eines amb les que ja estaven familiaritzades
i les utilitzaven anteriorment s’ha pogut comprovar que un 92% de les
persones ja feia servir aquestes eines de comunicació anteriorment.
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7
Necessitats i
suggeriments de
les persones grans

En el procés de recerca s’ha considerat essencial poder comptar amb la veu
de les persones grans que hi participen per poder identificar necessitats i
expectatives front a possibles nous confinaments i/o situacions similars. Per
aquest motiu, se’ls ha preguntat què necessitarien en cas de tornar a viure
una crisi com l’actual7.
Gràfic 10
Què necessitaries en cas de tornar a viure una crisi com l'actual?

2%

7%

18%

11%
35%
7%

20%

No ho sap
Millora general en l'atenció i serveis
Més llibertat d'elecció i poder sortir
Res, suficient amb el que ha tingut
Més contacte/acompanyament per part de familiars, amics, voluntariat
Més consciència per part de la població
Altres

7 La totalitat dels enquestats ha donat resposta a aquesta pregunta
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Tal com es pot veure al gràfic, aproximadament un terç de la població
enquestada ha destacat la necessitat de més contacte i/o companyia o
acompanyament per part de familiars, amics i/o voluntariat.

Més companyia. (Dona,79 anys)

Tenir una persona al costat, si pot ser el company d’Amics de la
Gent Gran. (Home, 71 anys)

Tenir més companyia per part de la meva filla... no la podia veure i
em sentia molt sola. (Dona, 90 anys)
Altrament, un 20% de la població enquestada ha manifestat no
necessitar res, fent èmfasi en què durant el primer confinament
domiciliari han tingut tot el que necessitaven i manifestant que justament
no necessiten res, perquè han estat acompanyats/des, o bé per algun
familiar, o bé per la xarxa de proximitat.

Mantenir la xarxa que tinc. (Home, 71 anys)

Res, m’he sentit molt “arropada” pels meus veïns. (Dona, 89 anys)
Estar com estic ara, amb el suport de la família i els veïns.
(Dona,79 anys)

El mateix que he tingut durant aquesta crisi: xarxa de suport
familiar i social. (Dona, 88anys)
Finalment, en tercer lloc, hi ha un grup de persones que ha manifestat no
saber què necessitaria.
D’altra banda, amb l’objectiu d’adequar l’acció social de l’entitat a les
necessitats reals de les persones grans, també se’ls ha suggerit la
formulació de propostes per a Amics de la Gent Gran8.

8 38 persones del total de la mostra han donat resposta a aquesta pregunta.
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Gràfic 11
Propostes per a Amics de la Gent Gran

6%
11%

39%
14%

8%

22%

Augment del suport i la regularitat en les accions d'acompanyament
Mantenir les relacions i l'acompanyament tal i com fins ara
Augment de les relacions amb altres persones grans de l'entitat
Recuperar les activitats de socialització
Comentaris relacionats amb els processos interns de l'entitat
Altres

Tal com es pot veure al gràfic, més d’un terç de les persones que han donat
resposta a aquesta qüestió han suggerit augmentar el suport i regularitat
en les accions que es realitzen des de l’entitat, fent èmfasi, en alguns dels
casos, en la necessitat de la presència física.
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Que es faci acompanyament recurrent a persones com jo, que no
tenim a ningú. (Home, 71)
Que augmentin les visites amb la voluntària, sempre amb les
mesures de seguretat necessàries, perquè m’he sentit molt sola.
(Dona, 86 anys)
Més acompanyament. (Dona, 86 anys)

D’altra banda, un 20% de les persones que han donat resposta, han volgut
fer èmfasi en la necessitat de mantenir les relacions d’acompanyament com
fins ara.
Que segueixin tenint molta comunicació amb tothom perquè el
diàleg és importantíssim. (Dona, 81 anys)

Que segueixin amb la tasca de l’acompanyament. (Dona, 84 anys)
Que se’n recordin de mi i em visitin. (Dona, 65 anys)
Que l’amistat amb les persones grans mai es perdi.
(Dona, 77 anys)

En tercer lloc, un 14% de la població que ha donat resposta voldria mantenir
les activitats de socialització.

Que es torni a fer el taller de punt. (Dona, 71 anys)

Més activitats, més trobades, més acollida. (Dona, 69 anys)

Trobo a faltar les activitats d’oci que es feien com la de Sant Joan.
(Dona, 88 anys)
Finalment, també s’ha volgut donar un espai obert per a què les persones
grans facin suggeriments o aportin algun comentari.
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Gràfic 12
Suggeriments

7%
10%

7%

44%

22%

10%

Satisfacció amb la tasca d'Amics de la Gent Gran
Sentiments de por, tristesa i soledat
Augment del suport per part de l'entitat i de les institucions públiques
Millora del paper de l'entitat i l'acompanyament
Paper actiu de la persones grans per a col·laborar i remarcar
la necessitat de posar-se en valor
Altres
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Tal com es pot veure al gràfic, gairebé la meitat de les persones que han
donat resposta han manifestat satisfacció amb la tasca d’Amics de la Gent
Gran posant èmfasi en la tasca del voluntariat.

Estic molt contenta amb la tasca d’Amics de la Gent Gran.
Es porten molt bé amb mi. (Dona, 92 anys)

M’agrada molt la tasca del voluntariat d’Amics de la Gent Gran
(Dona, 92 anys)
Amics de la Gent Gran és gent molt col·laboradora però
l’Alejandra (voluntària) és com la meva germana. (Dona, s/d)

Un 22% de les persones que han donat resposta han indicat que és
necessari augmentar el suport o acció, tant per part de l’entitat com per part
d’altres institucions públiques.
Amics de la Gent Gran és molt maca però falten activitats.
(Dona, 69 anys)

M’hagués agradat tenir més contacte telefònic de forma
directa amb Amics de la Gent Gran o Teleassistència amb més
freqüència. (Home, 77 anys)
En menor mesura, les persones grans han manifestat la seva voluntat de
tenir un paper més actiu i de que se’ls tingui en compte, apuntant elements
edatistes, i en la mateixa proporció, també han expressat sentiments de por
i tristesa.
La gent gran d’ara no som “avis senils” tenim inquietuds i no
volem que se’ns tracti com si fóssim “tontos”. (Dona, 73 anys)

Em sento molt deprimida, necessito companyia. (Dona, 82 anys)
Trobo a faltar a les persones grans. (Dona, 89 anys)
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8
La tasca d’amics de
la gent gran durant la
pandèmia

Durant la pandèmia, Amics de la Gent Gran ha seguit lluitant contra la
soledat de les persones grans i ha volgut garantir un acompanyament
emocional per poder fer front a la situació. A tal efecte, s’ha hagut de
reformular el model d’intervenció, i tota l’acció social que es desenvolupava
de forma presencial ha passat a ser telefònica i/o virtual. Per aquest motiu,
el programa d’acompanyament telefònic “Trucades contra el Silenci”,
s’ha hagut de redissenyar, ampliar i potenciar, tot plegat amb l’objectiu
d’acompanyar a les persones grans durant la pandèmia.
Per tal d’anar adaptant l’acció social a l’evolució de la situació, s’ha cregut
convenient conèixer l’opinió de les persones grans al respecte. Un 80% de
les persones enquestades s’han sentit acompanyades per Amics de la
Gent Gran.
Gràfic 13
S'ha sentit acompanyat per Amics de la gent Gran

20%

80%

Sí
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Un 78% valora les trucades d’Amics de la Gent Gran com a satisfactòries
i un 6% les ha trobat insatisfactòries, mentre que un 16% manifesta no
haver rebut cap trucada d’Amics de la Gent Gran9.
9 La major part de les persones que no han rebut cap trucada pertanyen a una delegació en la qual
el programa no s’ha implantat, perquè han fet ús d’altres recursos del territori.
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Gràfic 14
Valoració de les trucades d'Amics de la Gent Gran
durant el confinament
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Pel que fa a les persones que han considerat que les trucades han estat
satisfactòries, un 44% de les persones ha manifestat haver tingut un
sentiment general de suport, destacant l’acompanyament i seguiment
com a elements positius que els ha fet sentir acompanyats/des.

M’he sentit més acompanyada. (Dona, 89 anys)

M’he sentit més acompanyada durant els difícils moments
que s'han viscut. (Dona, 92 anys)

M’han trucat molt i m’he sentit molt acompanyada, tant jo com
el meu cunyat, el qual també està a l'entitat. (Dona, 80 anys)

M’han fet un seguiment i m’he sentit molt acompanyada. M’han
ajudat molt a no sentir-me tan sola. (Dona, 76 anys)
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Un 27% de les persones que han respost han destacat el paper clau de la
persona voluntària en l’acompanyament.

M’he sentit molt acompanyat pel meu voluntari. (Home, 69 anys)

Li feia molta companyia, li portava activitats cognitives per a què
fes durant el confinament. (Dona, 82 anys)
Hem connectat molt amb la Maria José i hem xerrat de moltes
coses. (Dona, 84 anys)
La voluntària m’ha fet sentir molt còmoda i m’ha donat molta
companyia. (Dona, 91 anys)

Un 23% de les persones que han donat resposta han expressat que les
trucades han estat un acompanyament emocional positiu.

Perquè es preocupaven per mi en tot moment, em trucaven cada
dia per parlar i em venien a veure per a passejar. (Dona, 85 anys)
Estic content amb les trucades, em donaven sempre una alegria.
(Home, 83 anys)
M’han trucat força. Estic molt contenta i agraïda. Tinc moltes
ganes de què tornin a obrir el casal per a poder tornar a veure a
tothom. (Dona, 91 anys)

Cal apuntar que hi ha persones (un 5% de les que han respost) que, tot i
haver indicat que veritablement les trucades han estat satisfactòries, han fet
referència a algun aspecte negatiu com ara el sentiment d’abandonament
i/o la falta de regularitat en l’acompanyament.
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Finalment, s’ha volgut aprofundir en els motius pels quals algunes persones
han considerat les trucades no satisfactòries. En ser preguntades, de les
dotze persones que les han trobat insatisfactòries, nou han fet referència
a la falta d’acompanyament presencial o a la manca de regularitat en
l’acompanyament i en les trucades, i les altres tres han manifestat sentirse abandonades en general, tant per l’entitat com per la societat. Com a
exemple, destaquem la frase d’una dona de 98 anys: “m’hagués agradat
tenir el que tenia abans o que el que tinc ara fos més regular”
En ser preguntats sobre si les trucades d’Amics de la Gent Gran han servit
per a tenir més informació sobre la COVID-19, hi ha més d’una quarta part
dels consultats que no contesten (55 persones). Entre els que sí que ho
fan, poc més de la meitat (un 55%) opina que sí que li han proporcionat més
informació sobre la pandèmia.
Gràfic 15

Les trucades d'Amics de la Gent Gran han servit per tenir
més informació sobre el COVID

45%
55%

Sí

No

Encara que la informació que s’ha donat, ha estat amb l’objectiu de reduir
l’impacte que hagin pogut tenir els mitjans de comunicació i l’excés
d’informació relacionada amb la COVID-19, s’ha comprovat que, (tot i
haver-hi una clara relació significativa entre la informació proporcionada
per les trucades d’Amics de la Gent Gran i el fet de sentir-se vulnerable),
les trucades no han reduït el sentiment de vulnerabilitat. De fet, segons
l’anàlisi realitzada, es pot veure com aquelles persones que diuen que les
trucades d’AGG els han proporcionat més informació sobre la COVID-19,
probablement el fet de tenir-la també les ha fet sentir-se més vulnerables.
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Taula 10
Informació proporcionada per Amics de la Gent Gran i vulnerabilitat (%)
Les trucades d’Amics de la Gent Gran
li han donat més informació sobre la
COVID-19
Sí

No

Sí

67,1

37,7

No

32,9

62,3

Total

100

100

Nombre de casos

86

69

Ara se sent més vulnerable
que abans

Altrament, cal esmentar que tampoc s’ha detectat una relació significativa
entre l’acompanyament telefònic i el sentiment de soledat no desitjada
de les persones grans; de fet, les trucades no han tingut un impacte en
el sentiment de soledat de les persones grans enquestades. Podem dir
que, tot i que la major part de les persones grans han valorat positivament
les trucades rebudes i han agraït l’acompanyament i la informació
proporcionada per Amics de la Gent Gran, sembla clar que el contacte
telefònic no és suficient per a suplir l’efecte que les visites presencials tenen
en la mitigació del sentiment de soledat. A continuació destaquem una cita
d’un home de 76 anys per a reflectir aquest fet: “m’han anat trucant però
m’hagués agradat que algú em fes una visita. No crec que les trucades
siguin suficient. Moltes persones tenen una soledat complerta i unes
trucades no són suficients”.
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9
Conclusions
generals

El context propiciat per la declaració del primer estat d’alarma com a
conseqüència de la COVID-19 ens ha ofert un escenari en el qual poder
aprofundir sobre diferents aspectes i factors, que poden tenir una influència
directa en el sentiment de soledat no desitjada de les persones grans.

Hem pogut comprovar com la població gran amb sentiment de soledat
previ a la situació provocada per la COVID-19 està dividia en dos grans
grups: gairebé la meitat de les persones no han vist afectat el seu sentiment
de soledat durant la pandèmia (49%), mentre que també gairebé la meitat de
la població (41%) manifesta un augment del seu sentiment de soledat.

En tant que fenomen plural i divers, en analitzar els motius pels quals s’ha
percebut un augment del sentiment de soledat s’ha detectat una diversitat
de causes entre les quals cal destacar-ne tres principals:
•
•

•

En primer lloc, destaca la dimensió més relacional de la soledat, vist
que gairebé la meitat de la població que ha percebut aquest augment
l’associa amb la disminució, limitació o absència dels contactes socials.

En segon lloc, l’augment del sentiment de soledat s’associa a la dimensió
més existencial de la mateixa, vinculada per bona part de la població
enquestada a sentiments d’angoixa, buidor, tristesa, desesperança
o desmotivació que els hi ha provocat la situació propiciada per la
COVID-19.

En tercer lloc, cal fer referència a l’aïllament físic. Hi ha persones que
atribueixen l’augment del sentiment de soledat a l’aïllament causat per
les mesures de confinament dutes a terme durant l’estat d’alarma que, en
molts casos, s’ha vist agreujat per les condicions de l’habitatge.

Dos terços de les persones enquestades han trobat a faltar alguna cosa
de la seva vida diària durant la pandèmia i, per tant, han patit pèrdues. Cal
anotar en aquest sentit que la gestió de les pèrdues pot tenir un impacte
en el sentiment de soledat no desitjada, incloent les pèrdues de caràcter
“excepcional” com les viscudes durant la pandèmia. Cal destacar que en
aprofundir sobre les qüestions que més han trobat a faltar ressalta, un cop
més, la dimensió més relacional de la soledat, degut al fet que indiquen, en la
seva majoria, que han perdut la possibilitat de realitzar activitats al barri.
Dos dels dominis a partir dels quals entendre les relacions socials de les
persones grans, i en conseqüència, el sentiment de soledat no desitjada
des d’una lògica relacional, són: la participació social (entesa com el
desenvolupament d’activitats, formals i/o informals, que una persona realitza
en context social i/o comunitari amb membres de la seva xarxa social) i
el suport social (entès com el procés de transacció a través del qual es
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proporciona un espai d’intercanvi emocional i/o instrumental que també pot
tenir un caire formal o informal).

En analitzar el grau de participació social de les persones grans vinculades
a l’entitat s’ha pogut comprovar com era bastant alta abans de la pandèmia.
Moltes d’elles (el 72%) eren persones que realitzaven activitats formals
i/o informals abans de la COVID-19. Per tant, eren persones que, en major
o menor grau, participaven de la seva comunitat (anaven a comprar,
realitzaven activitats d’oci informal i, en menor mesura, activitats de caire
formal).
En aprofundir sobre el suport social s’ha pogut observar com la majoria
no ha percebut un augment en el suport rebut durant el confinament. Cal
ressaltar que en els casos en els quals s’ha percebut augment, aquest
s’ha associat, d’una banda, a un augment del suport formal i, de l’altra, a un
augment del contacte amb la xarxa comunitària. El suport rebut per part de
la xarxa familiar es relaciona amb aquest augment en menor mesura.

Segons Robert Putnam, podem entendre el capital social com “les
característiques de l’organització social, com ara les xarxes, les normes
i la confiança, que faciliten la coordinació i cooperació per a un benefici
mutu” (Putnam, 1995:67). El capital social subjectiu inclou la seguretat
ciutadana percebuda a escala comunitària, i en la mesura que els indicadors
de seguretat ciutadana pugen, la prevalença del sentiment de soledat no
desitjada baixa. Els resultats obtinguts ens mostren com, efectivament,
en la mesura que el contacte amb la xarxa social més propera augmenta,
també ho fa la sensació de seguretat entre la població gran; i en la
mesura que aquesta sensació de seguretat augmenta, la prevalença
de soledat no desitjada baixa. Per tant, resulta cabdal la intervenció en
la generació de capital social i relacional per tal de combatre la soledat no
desitjada i l’aïllament social de les persones grans. La idea central rau en
la importància de les xarxes comunitàries i de proximitat com a factor de
protecció clau davant d’ambdós fenòmens.
Pel que fa a la tasca de suport realitzada pel voluntariat de l’entitat, cal
ressaltar que la gran majoria de la població enquestada (80%) s’ha sentit
acompanyada per Amics de la Gent Gran, i valora l’acompanyament
telefònic com a satisfactori, fent èmfasi en l’acompanyament emocional
positiu i destacant el paper clau que ha tingut el voluntariat en
l’acompanyament emocional.
És important esmentar que, tot i que les persones grans s’han sentit
acompanyades per l’entitat i han valorat com a satisfactòries les trucades,
sembla clar que l’acompanyament virtual ajuda però no és suficient
per lluitar contra la soledat no desitjada i pal·liar el seu impacte. S’ha fet
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palesa la importància de la presència física en la lluita contra la soledat
no desitjada. Fet que ens pot fer reflexionar sobre les diferents eines per
a combatre la soledat no desitjada de les persones grans, i el paper que
pot tenir l’acompanyament com a una eina de contacte directe en la lluita
contra la soledat no desitjada, que necessàriament cal complementar amb
altres tipus d’accions. Amics de la Gent Gran està treballant en l’anàlisi i
desenvolupament de propostes a tal efecte.

La soledat no desitjada és un sentiment i, per tant, és subjectiu. Hi ha tantes
soledats com a persones que la pateixen. No obstant això, és conseqüència
de la interacció de molts factors, entre els quals podem diferenciar els
interns i els externs. Entre els factors externs hi ha tots aquells estructurals
en els quals s’inclouen els valors d’una societat cada cop més individualista i
edatista que invisibilitza la vellesa. Cal ressaltar que encara que la percepció
de discriminació vers les persones grans entre la població enquestada no
destaca especialment, gairebé dos terços de la població enquestada s’ha
sentit més vulnerable durant la pandèmia, i gairebé la meitat de la mostra
ara té un seguit de pors que abans no tenia, sobretot relacionades amb
la mort com a conseqüència de la COVID-19 i la soledat en la mort. Cal
destacar que l’augment de la por, així com la percepció de discriminació
vers la població gran, ha tingut un impacte en el sentiment de vulnerabilitat
de les persones grans, provocant un augment d’aquesta sensació. En
aprofundir sobre les raons per les quals creuen que s’ha discriminat a les
persones grans en destaquen quatre:
•
•
•
•

En primer lloc, la major part de les persones han fet referència a un
sentiment general d’abandó.
En segon lloc, destaca la percepció de no haver rebut l’atenció
necessària ni per part dels serveis ni per part de la família.

En tercer lloc, han fet referència a les situacions de discriminació directa
i indirecta viscudes.
Finalment, i en menor mesura, s’ha fet referència a la situació que s’ha
viscut a les residències.

Un altre punt a destacar és l’ús de les noves tecnologies com a eines de
comunicació que han permès mantenir un contacte més enllà del domicili.
La immensa majoria de les persones (92%) ha utilitzat les mateixes eines
de comunicació de les quals feien ús abans de la pandèmia, destacant
el telèfon molt per sobre de la resta. L’escletxa digital existent pot ser el
principal factor explicatiu d’aquest fet. Segons les dades de “l’Enquesta
sobre equipaments i ús de les tecnologies d’informació i comunicació en
les llars” (INE 2018), el salt generacional és notable en l’ús de les noves
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tecnologies: el 85% dels joves utilitza internet de forma habitual, mentre que
només el 48,5% de les persones més grans de 65 anys ho fan. L’informe
anual “La societat en Xarxa” de l’Observatori Nacional de Telecomunicacions
de la Societat (ONTSI) en l’edició del 2018, confirma aquesta tendència;
nou de cada deu llars amb persones joves tenen connexió, mentre que en
el cas de les persones grans aquesta proporció queda en cinc de cada deu.
Pel que fa a la freqüència d’ús del telèfon mòbil, el 93,1% dels joves que el
tenen l’utilitzen diàriament, mentre que només el 36,6% de les persones
grans l’utilitzen diàriament. Cal anotar en aquest context que les dones
grans han tingut més impediments per socialitzar-se en les tecnologies de
la informació i de la comunicació (TIC), a conseqüència de les desigualtats
que han configurat les seves biografies. (Del Valle G. 2020).
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Annex 1
Fitxa tècnica de l’enquesta
Univers

Persones grans vinculades a Amics de la Gent Gran

Mida de la mostra

210 entrevistes

Tipus de mostreig

Estratificat per àmbits territorials, proporcional a l'univers
de cada àmbit, amb selecció aleatòria de les unitats
mostrals dins de cada estrat.

Tipus d’enquesta

Entrevistes telefòniques

Error mostral

Error màxim de 0,05 en l'estimació de proporcions per a
un nivell de confiança del 90% i en el supòsit de màxima
variabilitat (p = q = 0,5).

Data de realització

Del 29 de juny al 19 de juliol de 2020.
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Annex 2
Característiques
sociodemogràfiques
de la mostra
Distribució territorial i anys de pertinença a l’entitat

Per a la realització de l’estudi s’ha treballat amb les persones grans
vinculades a l’entitat que viuen en el seu domicili. S’ha seleccionat
una mostra de 210 persones. La distribució territorial de les persones
enquestades s’ha realitzat de forma proporcional.
Àmbit territorial

Nombre de casos

Badalona

7

Cambrils

3

Barcelona

86

Cubelles

1

Cunit

1

Girona

6

Granollers

3

Hospitalet
Catalunya

6

Móra la Nova

1

Osona

1

Reus

4

Roquetes

1

Sabadell

Sant Adrià del Besòs
Sant Cugat

Santa Coloma
Tarragona
Vic

Total

2
3
5
2
1

Vilanova

Resta d'Espanya

5

7

Madrid

3

València

60

Saragossa

2

210
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Pel que fa al temps de vinculació a Amics de la Gent Gran de la població
enquestada, més de la meitat, això és, un 57%, fa més de dos anys que té
relació; un 26% fa entre un i dos anys; un 11% fa entre set mesos i un any i
un 6% fa sis mesos o menys.
Gràfic 16
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60
50
40
30
20
10
0

Inferior o igual
a sis mesos

Entre sis mesos
i un any

Entre un i
dos anys

Edat i sexe

Més de
dos anys

L’edat de la població enquestada oscil·la entre els 62 anys (la persona més
jove) i els 97 anys (les dues persones més grans). Tal com es pot veure al
gràfic, el gruix important de participants té entre 81 i 90 anys.
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Gràfic 17
Edat de les persones enquestades
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La mitjana d’edat és de 83,6 anys, un any per sota de la mitjana global de la
població gran vinculada a l’entitat, que se situa en 84,4 anys.

Coincidint amb la proporció global de dones grans vinculades a l’entitat, un
85% de les persones consultades són dones.
Gràfic 18
Sexe de les persones enquestades

15%

85%

Home
81

Dona

Estat civil i estructura de llars

Pel que fa a l’estat civil, tot coincidint amb l’alt volum de persones vídues
que formen part de l’entitat (el 64% de les dones i el 36% dels homes), un
74% de les persones enquestades són vídues. Del 26% restant, un 10% són
persones separades o divorciades, un 8% són persones solteres i un 8%,
casades.
Gràfic 19
Estat civil de les persones enquestades %
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Coincidint amb el global de l’entitat, el 77% de les persones consultades
viuen soles. De les que viuen acompanyades, un 7% viuen en parella; un
8%, amb els fills; un 3% conviu amb altres familiars, i l’altre 5% conviu amb
persones que no són de la família.
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Gràfic 20
Mode de convivència (%)
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Tan sols un 7% ha canviat amb qui conviu durant el confinament i de les 14
persones que han experimentat canvis, en 8 casos ha estat un familiar que
ha anat a viure amb ella.
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Annex 3
Enquesta Amics de la Gent
Gran 2020 (Català)
Q1 Des d’Amics de la Gent Gran i l’Observatori de la Soledat volem conèixer
com està vivint la situació de confinament i les seves noves necessitats
en aquesta situació social. La seva participació és voluntària i les seves
respostes no inclouen cap dada que la pugui identificar.
Q2 Del que era la seva vida diària abans del confinament, ha trobat a faltar o
enyorar alguna cosa?
□ Sí (1)
□ No (2)
□ No sap/No contesta (3)

Q3 Què és el que més ha trobat a faltar? (indicar entre una i tres coses)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Q4 Han canviat les seves rutines des que va començar el confinament?
□ Sí (1)
□ No (2)
□ No sap/No contesta (3)

Q5 Com han canviat?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Q6 Abans del confinament, acostumava anar a comprar al mercat o a les
botigues del barri?
□ Sí (1)
□ No (2)
□ No sap/No contesta (3)

Q7 Abans del confinament, tenia activitats d’oci que realitzava sortint al
carrer com, per exemple, anar a berenar amb amics i amigues o sortir a
passejar?
□ Sí (1)
□ No (2)
□ No sap/no contesta (3)

Q8 Abans del confinament, realitzava activitats socials en el barri com, per
exemple, anar al casal de barri, a la parròquia o al centre cívic?
□ Sí (1)
□ No (2)
□ No sap/no contesta (3)

Q9 Diria que, des del confinament, el seu sentiment de soledat:
□
□
□
□

Ha augmentat (1)
Segueix igual que abans (2)
Ha disminuït (3)
No he tingut sentiment de soledat, ni abans ni durant el confinament (4)

Q10 Em pot explicar per què?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

86

Q11 Creu que arran d’aquesta crisi ha aprés alguna cosa?
□ Sí (1)
□ No (2)
□ No sap/no contesta (3)

Q12 Em pot dir què ha aprés?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Q13 En general, creu que l'ajuda que ha rebut des del confinament:
□ Ha augmentat (1)
□ Segueix igual que abans (2)
□ Ha disminuït (3)

Q14 Pot explicar què és el que ha canviat?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Q15 Diria que el suport formal que rep, ja sigui públic o privat (com, per
exemple, Servei d’Ajuda al Domicili o Servei de Teleassistència), des del
confinament:
□
□
□
□

Ha augmentat (1)
Segueix igual que abans (2)
Ha disminuït (3)
No tenia cap servei abans del confinament i durant el confinament 		
tampoc (4)
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Q16 Diria que el contacte amb els familiars amb els que no conviu, des del
confinament:
□
□
□
□

Ha augmentat (1)
Segueix igual (2)
Ha disminuït (3)
No tenia cap contacte amb familiars abans ni tampoc n’he tingut durant
el confinament (4)

Q17 Diria que el contacte amb altres persones amigues, conegudes o
veïnes, des del confinament:
□
□
□
□

Ha augmentat (1)
Segueix igual (2)
Ha disminuït (3)
No hi tenia cap contacte abans ni tampoc n’he tingut
durant el confinament (4)

Q18 S'ha sentit acompanyat/da per Amics de la Gent Gran durant el
confinament?
□ Sí (1)
□ No (2)
□ No sap/No contesta (3)

Q19 Els Amics de la Gent Gran hem hagut d’adaptar la forma en què
acompanyem a les persones grans, diria que les trucades que ha rebut
durant el confinament han estat:
□
□
□
□

Satisfactòries (1)
No satisfactòries (2)
No he rebut cap trucada d'Amics de la Gent Gran (3)
No sap/No contesta (4)
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Q20 Em pot explicar per què?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Q21 Les trucades per part del voluntariat d’Amics de la Gent Gran li han
servit per a entendre millor la situació (p.e. l'han donat consells, etc.)?
□ Sí (1)
□ No (2)
□ No sap/No contesta (3)

Q22 Quines han estat les eines de comunicació que ha utilitzat durant
el confinament? (pot escollir vàries)
□
□
□
□
□
□
□

Trucada telefònica (1)
Videotrucada de Whatsapp (2)
Altres programes de videotrucada (com, per exemple, Skype o Zoom) (3)
Videotrucades en grup (4)
Missatges de Whatsapp (5)
Missatges de correu electrònic (6)
Altres (7)

Q23 Són eines que utilitzava abans del confinament?
□ Sí (1)
□ No (2)
□ No sap/No contesta (3)

Q24 En general, creu que s’ha discriminat a la gent gran durant el
confinament?
□ Sí (1)
□ No (2)
□ No sap/No contesta (3)
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Q25 Per què creu que se l’ha discriminat?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Q26 Durant el confinament, les persones grans han estat en el centre de
totes les informacions i mitjans de comunicació. Aquest fet ha provocat que
se sentís més vulnerable?
□ Sí (1)
□ No (2)
□ No sap/No contesta (3)

Q27 Hi ha coses que abans no li feien por i ara sí que li fan?
□ Sí (1)
□ No (2)
□ No sap/No contesta (3)

Q28 Em pot indicar quines?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Q29 El fet que hi hagi hagut solidaritat i resposta ciutadana durant el
confinament, l’ha fet sentir més segur o segura que abans?
□ Sí (1)
□ No (2)
□ No sap/No contesta (3)
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Q30 Em pot dir per què?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
Q31 Si es tornés a viure una crisi com aquesta novament, què necessitaria
per viure millor un nou confinament?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Q32 Té alguna proposta o suggeriment per a fer a Amics de la Gent Gran?
□ Sí (1)
□ No (2)
□ No sap/No contesta (3)

Q33 Pot indicar-me quines?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Q34 Per acabar, li demanem que ens doni algunes dades
sociodemogràfiques que ens seran molt útils en la realització d’aquest
estudi.
Q35 En quin poble o ciutat viu? (Només en cas de ciutats grans, com ara
Barcelona, Madrid, Saragossa o València. En quin districte?)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Q36 Sexe de la persona (no preguntar simplement indicar-ho vosaltres)
□ Home (1)
□ Dona (2)

Q37 Quants anys té?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Q38 Quin és el seu estat civil?
□
□
□
□

Casat/da (1)
Vidu/Vídua (2)
Solter/a (3)
Separat/da o divorciat/da (4)

Q39 Amb qui viu habitualment? (Opció multiresposta)
□
□
□
□
□
□

Sol/a (1)
Parella (2)
Fills/es (3)
Nets/es (4)
Altres familiars (5)
Altres persones no familiars (6)

Q40 Durant el confinament, han canviat les persones amb qui conviu?
□ Sí (1)
□ No (2)
□ No sap/No contesta (3)

92

Q41 Pot dir-me quin ha estat el canvi?
□
□
□
□
□

He passat a viure sola (1)
Un familiar ha vingut a viure amb mi (2)
Una persona contractada ha vingut a viure amb mi (3)
Un altra persona ha vingut a viure amb mi (4)
Jo m’he traslladat a una altra llar (5)

Q42 Quant temps fa que té relació amb Amics de la Gent Gran?
□
□
□
□

0 a 6 mesos (1)
7 mesos fins a 1 any (2)
d'un a dos anys (3)
Més de dos anys (4)

Q43 Ens pot indicar quina ajuda necessita per a fer les tasques
habituals al domicili? (Opció multiresposta)
□
□
□
□
□
□
□

Cap (1)
Un bastó (2)
Unes crosses (3)
Un caminador (4)
Una cadira de rodes (5)
Una persona que m’ajudi (6)
No sap/No contesta (7)

Q44 I quina ajuda necessites per a sortir fora del domicili?
(Opció multiresposta)
□
□
□
□
□
□
□

Cap (1)
Un bastó (2)
Unes crosses (3)
Un caminador (4)
Una cadira de rodes (5)
Una persona que m'ajudi (6)
No sap/No contesta (7)
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Q45 Doncs ja hem acabat. Moltes gràcies per les seves respostes. Hi ha
alguna observació o comentari que voldria afegir?
□ Sí (1)
□ No (2)
□ No sap/No contesta (3)

Q46 Quin comentari?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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