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El repte de la soledat
en la gent gran

Presentació
La soledat és un dels reptes socials i sanitaris d’importància creixent als quals s’enfronten
les societats occidentals d’aquest segle xxi. L’augment de l’esperança de vida, les noves
formes de convivència, una organització diferent de l’ús del temps i els canvis en els
models de família i de societat ens ofereixen una realitat cada vegada més complexa,
de la qual emergeixen nous reptes, entre aquests, el de la soledat.
El Programa de Gent Gran de la Fundació ”la Caixa”, amb més de cent anys d’història,
té com a objectiu estratègic abordar els nous desafiaments que es presenten en la
vellesa per contribuir a generar reflexió, coneixement i programes d’intervenció que
afrontin aquests reptes.
D’aquesta voluntat va néixer, l’any 2013, el programa «Sempre acompanyats», amb
la finalitat de plantejar un model innovador per intervenir en les situacions de soledat
en les persones grans, entenent que aquesta realitat complexa i canviant exigeix rigor en
la intervenció. Per això, des del primer moment s’hi van incorporar el coneixement i
l’evidència científica com a motors en el plantejament de les actuacions del programa.
La publicació que teniu a les mans consta de dos volums. El primer, El repte de la
soledat en les persones grans, vol ser una aportació per avançar en el coneixement
de la soledat en aquest col·lectiu i recull diferents mirades sobre el tema en l’àmbit
acadèmic (des de la salut, la demografia, la gerontologia…). El segon, Manual del
programa «Sempre acompanyats», proposa una metodologia d’intervenció avaluada i
sustentada per aquest coneixement.
Volem agrair la predisposició i la cooperació de tots els autors en l’elaboració d’aquest
manual, que ens ajuda a comprendre, aprendre i millorar la intervenció que fem, i
també la col·laboració de la Creu Roja a Catalunya, per haver-nos acompanyat en tot
el procés de creació i implementació del programa «Sempre acompanyats» al llarg
d’aquest període.
Que aquestes paraules serveixin també de reconeixement i agraïment a la figura de
Marco Marchioni, que ens va acompanyar amb afecte en aquest procés, aportant-hi el
seu coneixement i contribuint així a assentar les bases metodològiques del programa
«Sempre acompanyats».
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Pròleg
Dra. Mercè Pérez-Salanova

«Si us plau, tanca els ulls.
»Vius en un apartament. Estàs sola. Pel que fa
als teus sentiments, estàs completament sola.
No tens a ningú a qui trucar, a ningú amb qui
parlar. Ningú no comparteix la vida amb tu,
ningú en absolut. Així és com estan les coses, i
així és com seguiran. Si sortissis, continuaries
estant sola.
»Si us plau, pren nota mental de com et sents.
»Ara obre els ulls i anota quins són els teus
sentiments.»
EXERCICI D’INDUCCIÓ A LA SOLEDAT
DEL PROFESSOR ROBERT WEISS
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Acostar-nos a la soledat de les persones grans ens demana pensar en l’envelliment en aquesta segona dècada del segle xxi, quan la soledat apareix sovint
en l’escena pública.
Si hi ha res d’intrínsec en l’ésser humà i universal, és la soledat. Tots, independentment de l’edat, el gènere o la posició social, ens podem sentir sols,
probablement ens hem sentit sols i ens sentirem sols.
Preguntar-nos per la soledat de les persones grans i interrogar-nos sobre
l’aïllament social que en alguns casos pateixen ens condueix ràpidament a
pensar en les relacions i la comunicació, en les emocions i els afectes. Tots
aquests aspectes són inherents a l’ésser humà, i això ens podria fer pensar
que es tracta de característiques o components naturals i, per aquest motiu,
gairebé inalterables.
Certament, la soledat forma part de la història de la humanitat, però, com a
fenomen social, la seva configuració varia d’acord amb el context en què es
produeix, el qual contribueix a modelar-ne el sentit.
Les relacions entre les persones, el que sentim, allò que ens satisfà o allò que
ens preocupa o ens dol en la nostra relació amb els altres, no és aliè al context
en què vivim. Es fonamenta i arrela en idees i valors que tracen les referències
per a cada època. L’individualisme o la independència tenen aquesta funció
en l’època actual, i vertebren aspiracions i maneres de fer que cada subjecte
desenvolupa en unes condicions socials i econòmiques determinades. Igual
que la felicitat com a mandat o la inseguretat derivada de les incerteses o de la
precarització en espais diversos de la quotidianitat, la soledat també impacta
en la forma en què les persones es plantegen la seva vida. Seria impossible
comprendre un enfocament de la soledat sense considerar-ne el context i
l’època. I alhora només podem entendre-la i captar-ne els matisos quan considerem el que cadascú té de singular, la seva manera de ser, les seves maneres
de fer i els seus recursos, tant en el present com en la seva biografia, en la seva
construcció com a subjecte.
Sovint la soledat en la seva visió pública se’ns presenta associada a l’aïllament
social, com si es tractés del mateix fenomen. Tanmateix, la investigació ens
indica que no és així. La soledat que fa mal i l’aïllament que es pateix, si bé
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comparteixen característiques, no són ni experiències ni fenòmens idèntics.
Tots dos mereixen que hi centrem la nostra atenció i que en reconeguem l’especificitat, com també la nostra implicació com a ciutadans.
El gener del 2018, segons l’Institut Nacional d’Estadística (Enquesta contínua de llars), vivien soles a Espanya gairebé 5 milions de persones, una de
cada deu. D’aquestes, una de cada dues tenia 65 o més anys, i una de cada
tres era dona.
Sovint sentim o veiem que aquesta xifra s’esmenta acompanyada d’una explicació que presenta aquesta longevitat més gran en termes de catàstrofe
demogràfica. Cal dir clar i net que viure sol no és sinònim de sentir-se sol, i que
més anys de vida són una expressió de progrés compartit.
La soledat no desitjada, es tracti de soledat emocional o de soledat social,
no és una qüestió de la vellesa. S’experimenta al llarg de la vida, tot i que ho
fa amb intensitats diferents, com es posa de manifest en aquest volum i en
els resultats de l’enquesta duta a terme en el marc del programa «Sempre
acompanyats». En la vellesa, i especialment en la vellesa avançada, s’esdevenen canvis amb un impacte en les persones que pot ser un detonant de
sentiments de soledat: canvis en els rols socials, en la mobilitat o en altres
aspectes de la capacitat funcional, en les relacions o en les condicions de vida.
Quan ens acostem a les experiències de la soledat en la seva quotidianitat,
podem advertir la presència de canvis més enllà de les pèrdues. Algunes pèrdues presenten característiques tangibles que en faciliten la descripció, per bé
que, de vegades, la persona no entra en detall o ni tan sols les esmenta. Altres pèrdues revesteixen fonamentalment un caràcter simbòlic, i per això són
menys accessibles o intangibles i més complexes a l’hora de ser explicades.
Tota pèrdua reclama una tasca adaptativa que constitueix el treball de dol. Si
bé comunament la idea de dol evoca la mort d’una persona, el treball de dol
no es restringeix a aquesta condició. Aquesta tasca adaptativa requereix la
mobilització de capacitats personals i aprenentatges, de recursos subjectius
i de recursos de l’entorn; una mobilització emocional, reflexiva i d’acció que
implica capacitats i recursos que també es necessiten per afrontar el sentiment
de buidor o la falta de sentit de la vida propis de la soledat existencial.
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La cultura de la soledat, especialment la relativa a la vellesa, ens presenta principalment imatges i idees negatives de la soledat, en què la posició més habitual de les persones grans és la passivitat. Poques vegades la soledat es mostra
com una oportunitat de connexió amb la interioritat a través de la qual podem
accedir a les nostres experiències vitals i on podem retrobar vivències, plantejar-nos antigues o noves preguntes, i elaborar camins per continuar vinculats;
és a dir, una oportunitat de desenvolupament i, per tant, d’aprenentatges.
Probablement reconèixer aquesta oportunitat contribuiria a reduir estereotips
sobre la soledat, i potser ens ajudaria a pensar com la podem afrontar, com
podem preparar els nostres recursos subjectius i com podem coproduir els
recursos col·lectius adequats a societats longeves.
Aquest llibre, primer manual de la soledat a Espanya, presenta la base conceptual del programa «Sempre acompanyats», creat per la Fundació ”la Caixa”.
El text projecta la idea de comprendre i actuar que es reflecteix en aquest
programa, combinant diferents angles d’exploració i estudi de les relacions
socials i les persones grans, angles que comparteixen com a vèrtex la soledat
i l’aïllament social.
Els autors ens ofereixen les seves aportacions sobre la soledat i l’aïllament
social, i, sobre la base d’un treball sistemàtic de revisió i anàlisi de la bibliografia, construeixen un abordatge rigorós en el qual s’integren la interpretació
de les dades i els criteris d’acció. Des de disciplines i pràctiques professionals
diverses, tracen un recorregut en què presenten marcs teòrics i línies explicatives no sols per analitzar la incidència, les variables i els perfils de la soledat,
sinó també per pensar sobre què és el que passa en aquesta situació i establir
d’aquesta manera diagnòstics que permetin sostenir la concepció i el disseny
de les intervencions.
En aquest recorregut, els autors ens plantegen una mirada oberta que preconitza una comprensió de la soledat lliure d’estereotips i que evidencia
algunes visions errònies, de vegades àmpliament difoses, que nodreixen una
visió homogeneïtzadora. La mirada que ens ofereixen fonamenta i estimula
reconèixer l’heterogeneïtat en l’envelliment i també les múltiples soledats
amb les quals convivim.
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Al capítol 1, «La importància de les relacions socials en l’envelliment», Javier
Yanguas aborda el funcionament social en la vellesa explorant les xarxes i el
suport social, el paper que aquest té en la configuració de la salut i en quines
condicions és més beneficiós. Pluralitat i multiplicitat es formulen com dues
característiques definitòries del suport social, generadores de la complexitat
de la seva comprensió i avaluació.

Hi ha algunes qüestions que cal destacar:
· Tenir xarxes és el mateix que disposar de suport social? La investigació posa
de manifest que aquests dos aspectes poden ser independents. Les persones
poden estar envoltades de molts «proveïdors» de suport social, però continuar estant «socialment desconnectades».
· Per què algunes relacions són percebudes com a suport i d’altres no? Les
dimensions i la densitat de les relacions socials, juntament amb la pertinència del suport ofert per afrontar la situació que produeix malestar, són dues
característiques a favor d’aquesta percepció que acostumem a prendre en
consideració en la pràctica. En canvi, que el suport s’adeqüi a allò que s’espera en funció del tipus de relació és un tercer factor identificat que solem
deixar de banda.
· Hi ha diferències de gènere a l’hora de donar i rebre suport? Les dones
proporcionen més suport social als altres, recorren a xarxes de suport social
de manera més consistent en temps d’estrès i es poden beneficiar més del
suport social, tot i que també són més vulnerables a l’estrès psicològic resultant d’esdeveniments estressants de la xarxa. Al llarg del cicle vital, les dones
tenen més probabilitats de mobilitzar suport social, especialment d’altres dones, en moments de necessitat.
La complexitat anteriorment esmentada es reflecteix en l’anàlisi de l’efectivitat del suport. Per a algunes persones el més efectiu, a vegades, és el suport
del qual no són conscients que es produeix, mentre que, altres vegades,
passa tot el contrari. Com també es pot donar el cas que hi hagi persones
amb alts nivells de connexió i suport que se sentin soles. Les mesures que
reflecteixen les experiències constatables i les percepcions no sempre són
unívoques.
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Al capítol 2, «Demografia de la soledat», Dolores Puga ens endinsa en un
panorama compost per les persones que viuen soles —soledat residencial—,
les persones que estan soles —soledat social— i les persones que se senten
soles —soledat emocional. En destaquen alguns aspectes. La soledat residencial té com a protagonistes majoritàries les dones, i entre aquestes, són majoria les que viuen soles per primera vegada en la seva vida. Aquesta novetat és
expressiva de trajectòries vitals d’una generació. Les dones disposen de més
xarxes de proximitat que els homes, i ells centren el seu suport emocional principalment en la parella. Què passa amb els recursos? Els recursos educatius es
presenten estretament lligats amb la soledat emocional. Per exemple, el fet de
tenir estudis superiors redueix en gairebé un 40 % la probabilitat de patir un
soledat emocional moderada.
Generació rere generació, es va retardant el moment de la pèrdua de l’autonomia residencial. Cada generació manté la seva independència residencial
una mica més que l’anterior. D’aquesta manera, es retarda la incidència que té
la pèrdua de l’habitatge sobre la soledat emocional. Una població més gran, i
potencialment més fràgil, que viu sola comporta reptes a les polítiques públiques i als diferents actors implicats.
El canvi demogràfic condueix a una soledat més gran? La resposta es traça
en dos angles: més temps de vida amb parents i amics d’altres generacions, en
una xarxa de més durada temporal; i el desafiament que més coexistència
es tradueix en temps realment compartit. Com hem vist al primer capítol,
disposar de suport no és sinònim de tenir relacions satisfactòries, relacions
amb sentit.
Al capítol 3, «Aproximació conceptual a la soledat», Javier Yanguas ens aproxima a la soledat com a concepte polièdric. Des del sentiment de buidor o
d’abandonament fins a la discrepància cognitiva o la falta de vinculació comunitària, la concepció de la soledat ofereix múltiples trets. L’autor assenyala l’evolució des de diferents teories que diferenciaven què és i com es pot
comprendre la soledat, fins a teories de tall més empíric, que defineixen dos
components bàsics, l’afectiu i el cognitiu, amb un èmfasi especial en el seu
mesurament.
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L’aclariment de conceptes és fonamental en la comprensió dels fenòmens. En
aquest sentit, és important diferenciar el sentiment de soledat de l’aïllament
social. Aquella pot ser una conseqüència de l’aïllament, però cal considerar
que, tenint pocs contactes socials, algunes persones arriben a sentir-se molt
soles i d’altres no tenen aquest sentiment. El que passa amb els seus desitjos
i les seves expectatives respecte de les relacions socials és clau. Com també
resulta clau reconèixer que hi ha persones en situació de soledat que tenen
bones habilitats socials, tal com mostra l’evidència empírica.
L’autor presenta la perspectiva de la soledat com a experiència: visions oposades entre les persones que la pateixen i les que no l’experimenten La recerca
mostra que aquestes últimes solen atribuir la culpa de la soledat a les persones
que se senten soles, mentre que les primeres ho atribueixen a factors externs.
La potència dels estereotips nocius, entre els quals hi ha la soledat vista com
una debilitat que les persones han de ser capaces d’eliminar, fonamenta profecies autocomplertes entre les persones grans i comportaments més freds i
distants vers les persones suposadament solitàries.
Les diferències entre gèneres i la vivència de la soledat no estan encara ben
establertes. Quins aspectes en podem destacar? Els homes experimenten més
soledat social que les dones. Podria semblar que els resulta més fàcil admetre la falta de contactes socials que no pas les emocions negatives pel fet de
no tenir aquests contactes. Així mateix, són més reticents que les dones a
reconèixer el que està socialment estigmatitzat. Els problemes de salut i les
limitacions de mobilitat són més comunes entre les dones grans que entre els
homes, cosa que pot repercutir en la seva experiència de la soledat, a causa
de la relació entre dependència i soledat.
Al capítol 4, «Què senten els que pateixen soledat? L’experiència de la soledat», en una direcció complementària amb el capítol anterior, Javier Yanguas
ens acosta a l’experiència de la soledat tal com és relatada per les persones
grans a través de resultats obtinguts en investigacions de caràcter qualitatiu i
en els treballs del programa «Sempre acompanyats». Mostra la seva multiplicitat tant en els sentiments que l’acompanyen —la por, el desemparament, la
impotència, la falta d’intimitat— com en la manera, directa o encoberta, que
utilitzen les persones grans quan parlen de soledat.
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Quins aspectes s’hi destaquen?
· En el seu plantejament de la relació entre fragilitat i soledat, un cop presentat
i discutit el concepte de fragilitat, l’autor ofereix tres qüestions presents en
el discurs de les persones grans: la construcció de la vulnerabilitat simultània
a l’adaptació a la fragilitat, amb la disminució de la possibilitat de fer sense
ajuda o de decidir sobre el propi cos, i l’esgotament del projecte vital; les
relacions socials i les pèrdues amb sentiment de desconnexió i de buidor o
el tracte com a generador de soledat; i la pèrdua de sentit, que conjumina
la falta de valoració personal de si mateixos amb la transmesa per altres
persones, com també la desaparició progressiva de projectes que permeten
projectar-se cap al futur.
· Les experiències i el sentiment de persones grans amb demència posen en
relleu els canvis que sorgeixen en la vida quotidiana, en les relacions socials i
la dificultat de mantenir una vida amb sentit. Quins punts s’hi destaquen? La
rellevància de canvis en la quotidianitat que comporten noves exigències que
s’han d’afrontar amb menys capacitats cognitives, juntament amb la vivència
de l’adaptació constant; la distància afectiva i la desconnexió, de vegades
produïda perquè les persones cuidadores no saben com tractar les persones
grans i com comunicar-s’hi; i la importància de «continuar sent» en la relació
amb els altres en la vida quotidiana i de mantenir un projecte vital.
· A la part final del capítol, l’autor presenta la soledat existencial a través de
tres dimensions: com a condició humana, en tant que individus; com a experiència interna caracteritzada per sentiments de buidor —no associats a
relacions interpersonals—, i com a procés de creixement interior en el qual
l’experiència negativa de la soledat intrínseca a l’ésser humà es transforma
en alguna cosa positiva. La tercera de les dimensions, que sol ser poc visible,
proporciona línies de reflexió i d’acció molt suggeridores.
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Al capítol 5, «Soledat i salut», Francisco Tarazona ens aproxima a les relacions
entre el funcionament social i la salut, abordant la influència de la soledat en
la salut, i també la soledat en el marc dels condicionants intrínsecs i extrínsecs
que s’influeixen mútuament.

Què s’hi destaca?
· Són moltes les evidències que mostren la rellevància de la soledat en termes
de salut. Així, com més soledat hi ha, més gran és l’efecte de l’aïllament social sobre la possibilitat de morir i, de la mateixa manera, com més aïllament
social hi ha, més gran és l’efecte que genera la soledat sobre la menor supervivència. L’aparició d’algunes malalties concretes o el risc més alt de patir un
infart agut de miocardi o un accident cerebrovascular s’han vinculat a aquest
increment de mortalitat.
· Les persones amb depressió que perceben un suport social més pobre presentaven pitjors resultats en termes de símptomes, recuperació i funcionament
social, segons els resultats d’una recent revisió sistemàtica que integrava
diversos estudis prospectius.
· Com influeixen els vincles socials en l’estat de salut? La influència es produeix a través de tres vies: les característiques conductuals, les psicosocials
i les fisiològiques. Així, mecanismes psicosocials com el suport social o la
capacitat d’autocontrol influeixen en els processos fisiològics modulant
la immunitat, el metabolisme, la capacitat inflamatòria i, com a conseqüència,
interfereixen en la funció cardiovascular. En la mateixa direcció, disposar de
suport social limitat influeix negativament en la longitud del telòmer en el
grup d’edat del 65 als 84 anys, cosa que reforçaria la idea que l’entorn social
influeix en l’envelliment cel·lular.
Al capítol 6, «Soledat i cura informal», s’aborda la soledat en les persones
cuidadores. Andrés Losada, María Márquez i María del Sequeros Pedroso
Chaparro analitzen la cura com una situació estressant i crònica, i se centren,
principalment, en persones cuidadores de familiars que pateixen demència.
Els autors revisen processos implicats en la cura i factors associats a l’aparició de la soledat, rellevants en clau d’intervenció per prevenir-la o reduir-la.
Com sorgeix la soledat? La investigació amb cuidadors indica la presència
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de dissonància cognitiva entre el suport desitjat per part de les filles i el que
reben de la seva xarxa personal quan comencen les demandes de cura de
pares enviudats. També assenyala la centralitat de l’experiència de la pèrdua
com a causa del sentiment de soledat en el cas de persones cuidadors de
parelles que pateixen demència, davant la desaparició del suport emocional
i del rol de confident.

Quines qüestions s’hi destaquen?
· Els familiars que cuiden experimenten una soledat complexa en la qual es
barreja la soledat associada a la cura, soledat que és dolorosa, i la necessitat
de soledat, que és desitjada, per recuperar-se físicament i emocionalment.
Quan aconsegueixen aquesta soledat desitjada, no és infreqüent que molts
cuidadors se sentin culpables i tornin a l’activitat de cura, que, si bé genera
soledat, podria resultar protectora de la culpa.
· Pel que fa a la díade persona cuidadora - persona cuidada, la investigació
posa de manifest una relació estreta entre les experiències emocionals de
totes dues. Els sentiments de soledat expressats per octogenaris i centenaris
contribuïen significativament a explicar el malestar (càrrega) de les persones que els proporcionaven les cures. Com s’explica aquesta dinàmica? La
percepció que els seus familiars experimenten emocions negatives podria
generar que se sentissin culpables de no ser capaços de proporcionar una
resposta a aquestes emocions negatives, o de protegir-los. A més, la càrrega
de la persona cuidadora sembla que prediu els sentiments de soledat de la
persona cuidada i, al contrari, la satisfacció amb la cura sembla que s’associa
a graus més baixos de soledat de la persona cuidada.
Al capítol 7, «Intervencions en soledat», Sacramento Pinazo aborda les intervencions per reduir la soledat i l’aïllament social. A partir de les evidències
disponibles, analitza els diferents tipus d’intervencions en la comunitat —individuals, grupals, basades en les noves tecnologies— i en l’àmbit residencial.
Així mateix, recull característiques que cal prendre en consideració en la planificació d’activitats: que les persones se sentin útils i reconegudes per la família
i l’entorn, que les activitats tinguin sentit i que es facin servir estratègies que
activin la sensació de control percebut.
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La majoria d’intervencions que es duen a terme per combatre la soledat s’han centrat en l’enfortiment dels vincles socials i d’amistat, però
algunes s’han dirigit a millorar el capital social, principalment a través de la
incorporació en programes de voluntariat. També hi ha experiències basades
en un enfocament intergeneracional, que, a més d’abordar la soledat de
manera específica, ofereixen a les persones grans l’oportunitat de sentir-se
útils pel fet de compartir els seus coneixements, i contribueixen a trencar els
estigmes de l’envelliment.

Quins aspectes s’hi destaquen?
· 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. Hi ha unes intervencions més eficaces que d’altres? A partir de
les avaluacions, es pot establir que 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. 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. L’autora ofereix, també, un conjunt
d’interessants recomanacions relatives als participants, els dinamitzadors i
les activitats grupals.
Són diversos els desafiaments explicitats en el conjunt de capítols, als quals
cal afegir els que es desprenen de l’anàlisi, dels criteris d’acció o de les propostes plantejades pels autors. En relació amb aquests desafiaments, al meu
entendre hi ha dues línies bàsiques. La primera consisteix a considerar la
soledat com a part del nostre trajecte vital, com un component necessari per
consolidar-nos com a subjectes i, des d’aquesta posició, relacionar-nos amb
els altres. La segona línia bàsica és impulsar i enfortir la posició activa de
les persones grans com a actors socials en la definició, l’organització i l’avaluació de les intervencions, com a subjectes adults constructors permanents
del seu projecte vital. Per avançar en aquesta direcció, ens cal revisar visions
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estereotipades i admetre que, sovint, tenim una escassa o nul·la experiència
en unes maneres de fer que siguin empoderadores. I alhora hem de reconèixer que l’envelliment s’expressa de formes diverses i que la soledat també.
La lectura d’aquest llibre es pot fer seguint l’ordre dels capítols o es pot
iniciar per qualsevol, ja que es tracta de textos que permeten una lectura
independent. Tanmateix, la lectura ordenada dels capítols és la que proveeix
una millor comprensió dels textos i, per aquest motiu, em permeto de recomanar-la. També us suggereixo que tingueu a prop un bloc de notes, en
paper o a la pantalla. Anoteu-hi les vostres idees, el que us suggereixen els
textos, el que us inquieta, el que esteu descobrint i, per descomptat, el que
penseu que seria interessant de fer a partir del que hàgiu llegit.
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1
La importància de les
relacions socials en
l’envelliment

Dr. Javier Yanguas

«Però, de les persones que tracto, ben
poques són les que s’interessen per les
meves alegries o els meus sentiments!»
M. FRISCH
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1. INTRODUCCIÓ AL FUNCIONAMENT SOCIAL EN LA VELLESA
Des de fa ja més de cinc dècades, la gerontologia ha estudiat profusament la
transcendència i el significat de les relacions socials en la vellesa, com també
la seva influència en la salut i el benestar (Cumming i Henry, 1961; Kahn i
Antonucci, 1980). Tot i això, cal subratllar que els canvis en el funcionament
social i en les variables que el concreten —xarxa social, suport social i participació social— (Holt-Lunstad et al., 2010) es donen al llarg de tot el cicle vital,
i no exclusivament en la vellesa.
Així, per bé que s’aprofundiran aquests conceptes més endavant, una definició prèvia de les variables essencials a través de les quals s’analitza el funcionament social podria ser la següent:
· Les xarxes socials es conceptualitzen com l’element estructural de les relacions socials, en el qual s’emfatitza l’anàlisi de les seves dimensions i la freqüència dels contactes en aquestes xarxes. S’avaluen també (Lubben, 1988;
Lubben et al., 2016), a més dels aspectes abans esmentats, uns altres atributs fonamentals, com ara l’emocional (la «proximitat afectiva»), la «tangibilitat» (la confiança de rebre suport en cas de necessitar-lo) i les dimensions
(el nombre de persones amb les quals cada individu pot comptar).
· El suport social es defineix com un procés transaccional (donar i rebre suport), a través del qual les nostres relacions ens proporcionen un «espai» per
a l’intercanvi tant d’experiències emocionals (suport emocional) o de suport
en qüestions instrumentals (suport instrumental), com d’informació rellevant
per a la vida quotidiana (suport informacional).
· Finalment, l’engagement es relaciona amb la
freqüència i la qualitat de les activitats formals
(per exemple, activitats religioses, assistència a
reunions, ser voluntari…) i informals (per exemple, 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 «compromesa».

ELS CANVIS EN EL FUNCIONAMENT
SOCIAL I EN LES VARIABLES QUE EL
CONCRETEN ES DONEN AL LLARG
DE TOT EL CICLE VITAL, I NO
EXCLUSIVAMENT EN LA VELLESA
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Quins són els canvis principals en el funcionament
social al llarg de tot el cicle vital?:
· L’evidència empírica existent avala una reducció dels diferents paràmetres
relacionats amb la xarxa social associats al fet d’envellir, que no s’ha de
confondre amb la soledat. L’edat està associada amb xarxes socials més
petites i amb menys freqüència de contactes (Ajrouch et al., 2005),
particularment en el cas dels homes grans (Cornwell et al., 2008). De la
mateixa manera, les relacions socials no familiars són menys comunes, ja
que les persones grans dirigeixen el seu món relacional cap als membres de
la seva família (Pahl i Pevalin, 2005).
· L’evidència sobre si hi ha o no una disminució de la qualitat de les relacions
socials al llarg del procés d’envelliment no és concloent. Alguns autors afirmen
que les persones grans tenen relacions de més qualitat dins d’aquesta xarxa
social més petita i que assoleixen uns nivells més alts d’engagement social en
la seva comunitat que altres persones de menys edat (Carstensen, 1992),
en absència de situacions de dependència. D’altra banda, dels resultats
d’altres treballs, per exemple el que s’exposa a l’«Annex 4», p. 124, del
Manual del programa «Sempre acompanyats», dut a terme en el marc del
Programa de Gent Gran de la Fundació ”la Caixa”, se’n deriva el contrari.
· De la mateixa manera, sembla que les persones grans tenen més contactes
amb veïns que els subjectes més joves, i és més probable que facin accions
de voluntariat (salvaguardada la salut) que altres persones de menys edat
(Cornwell et al., 2008).
· En qualsevol cas, per a les persones grans, la família —en particular el
cònjuge i els fills adults— és la font central de suport (Waite i Gallagher,
2000), i el matrimoni (i el fet de viure en parella) té un efecte protector
tant de la salut física (Waite i Gallagher, 2000) com del benestar psicològic
(Schwarzbach et al., 2014).
· En l’envelliment els amics continuen tenint un paper fonamental. A
través d’estudis longitudinals (Cable et al., 2013), s’ha comprovat que les
dimensions de la xarxa d’amics (tenir més amics) es relaciona amb una
millor salut psicològica. Es pot afirmar que, com més variada és la xarxa
social, més felices i sanes són les persones en la vellesa. En altres paraules,
les amistats són essencials per a la gent gran, especialment en absència de
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TEORIES ESSENCIALS SOBRE
ELS CANVIS EN EL
FUNCIONAMENT SOCIAL:
1. La teoria de la desvinculació de
Cumming i Henry (1961), segons la qual les
persones grans es retiren activament de la
seva xarxa i redueixen el nombre d’amics
com a resultat de la disminució de la seva
salut física, la pèrdua de rols, la preparació
de la pròpia mort…
2. La teoria de la selectivitat
socioemocional (Carstensen, 1992),
que postula que, a mesura que envellim,
ens tornem més selectius i enfortim els
llaços emocionals de més qualitat, dissolem
el que és perifèric i creem (a costa de les
dimensions) un nombre més petit
de relacions, tot i que de qualitat més alta,
perquè el substancial en la vellesa són els
aspectes emocionals de les relacions.
3. La teoria del «comboi social»
(Kahn i Antonucci, 1980), que descriu patrons
de canvi en les relacions socials al llarg de
l’envelliment, a causa de les transicions
que es produeixen tant en l’àmbit personal
(degudes a l’edat, el gènere, l’estat de
salut…), com en el situacional (factors com
ara els rols, els valors, la cultura…). Aquesta
teoria emfatitza que aquestes transformacions
afecten la quantitat i la qualitat de les
relacions, i suggereix que el nostre «comboi»
(de relacions) evoluciona a mesura que
envellim. A més, posa en relleu la importància
creixent de la «qualitat emocional» en les
relacions respecte de la «quantitat» (nombre
de persones) al llarg del procés d’envelliment.

família (qüestió que, vista la demografia, serà
cada vegada més comuna).
A més d’aportar evidència empírica sobre els
canvis en el funcionament social al llarg de
la vida, des de la gerontologia s’ha intentat
explicar el perquè d’aquests canvis, de manera
que actualment hi ha tres teories essencials
en aquest sentit:
1. La teoria de la desvinculació
de Cumming i Henry (1961).
2. La teoria de la selectivitat
socioemocional (Carstensen, 1992)
3. La teoria del «comboi social»
(Kahn i Antonucci, 1980)
A tall de resum, què sembla que passa amb
les relacions socials al llarg del procés d’envelliment? Bàsicament, que hi ha una disminució
de la «quantitat» de tots els paràmetres relacionats amb el funcionament social, en un procés
«natural» (propi del cicle vital) a través del qual
es busca millorar la «qualitat» d’aquests contactes, i d’aquesta manera maximitzar el benestar
(un dels grans objectius dels canvis durant el
cicle vital). Juntament amb aquest procés de
canvi en el funcionament social, en la vellesa
hi ha un conjunt de «situacions» (malalties,
fragilitat, pèrdues, dependència, necessitat de
creació d’un nou projecte vital, jubilació, canvis
en la família…) més comunes (estadísticament
parlant), que fan que sigui més probable que
desapareguin aquestes xarxes de suport i que
augmentin els sentiments de soledat i desvinculació. Així, com que els canvis per maximitzar
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el benestar són «propis» del cicle vital, la soledat és un fenomen «no buscat»,
més probable en les etapes del cicle vital en què l’individu és més vulnerable,
però no «característic» o «idiosincràtic» de les etapes finals de la vida (Yanguas et al., 2018b; Yanguas et al., 2018a).

2. UNA PRIMERA APROXIMACIÓ AL SUPORT SOCIAL
El suport social es defineix com la percepció i/o la vivència (l’experiència, si es
prefereix) que som estimats, volguts, valorats i/o cuidats per altres, com a part
d’una «xarxa social» de suport i obligacions mútues (Taylor, 2011). Habitualment, el suport social el proveeix la parella, la família, parents, amics, companys de feina, persones que coneixem (el del quiosc del diari, els dependents
de la botiga on comprem, la farmacèutica…), persones de la comunitat on
vivim i en què participem, el metge de família…; però també aquella mascota
fidel que algunes persones tenen i que és part nuclear del seu món relacional.
No és que tots els amics, tots els companys de feina… hagin de proveir suport
social, sinó que algunes d’aquestes persones poden oferir aquest tipus especial de relació que ens
EL SUPORT SOCIAL ÉS TANT
proporciona suport i ajuda, cosa que anomenem
L’EXPERIÈNCIA (LA VIVÈNCIA) DE REBRE
suport social.

AQUEST SUPORT QUAN ES NECESSITA,

El suport social és —com veurem més endavant—
COM LA PERCEPCIÓ QUE AQUESTS
tant l’experiència (la vivència) de rebre aquest
RECURSOS ESTAN DISPONIBLES
suport quan es necessita, com la percepció que
aquests recursos estan disponibles quan la persona
els necessita; en altres paraules, el fet de «saber» (la creença) que, si necessito
que em cuidin, tinc la confiança que hi haurà persones que m’ajudaran. Dit
d’una altra manera, la percepció de tenir suport social pot sorgir, per tant,
d’accions concretes (per exemple, pujo la compra a algú a qui li és difícil de
fer-ho, vaig a casa d’algú que està trist per fer-li companyia…) en què una
persona rep l’ajuda d’una altra, com de la percepció que aquesta ajuda està,
per dir-ho d’alguna manera, potencialment «disponible» (Taylor, 2011), encara que no sigui, de fet, «utilitzada».
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En una de les primeres definicions del terme, Caplan (1974) argumentava
que un sistema de suport implica, a més, un «patró durador» (no és una
cosa provisional, ni efímera) de vincles socials que afavoreixen de manera
significativa «el manteniment de la integritat física i psicològica» de la persona
—amb una gran incidència, per tant, en el benestar—, i amb potents efectes
protectors, ja que:
· Promou la seguretat emocional;
· Proporciona orientació i consell davant de situacions d’estrès;
· Proveeix ajuda i recursos materials;
· Proporciona retroacció (feedback) sobre la pròpia identitat i acompliment
(Gracia et al., 1995).
En una definició posterior (Lin et al., 1986; Gracia et al., 1995), es concretava
el suport social com el conjunt de «provisions» (allò que el suport ofereix
i proveeix) tant expressives (allò que es comunica) com instrumentals (una
cosa concreta que s’ofereix o que es duu a terme), percebudes o rebudes,
proporcionades per la comunitat, per les xarxes socials (no Twitter, ni
Instagram, sinó persones que es relacionen) i per les persones de confiança,
tant en situacions quotidianes (en el dia a dia) com de crisi, és a dir, quan ens
passa alguna cosa fora del comú i inesperat (malalties, dependència, pèrdues,
esdeveniments vitals estressants…). Aquesta definició, una mica enrevessada,
parla de quatre qüestions essencials:
· La funció del suport: el conjunt de provisions (allò que una persona dona
a una altra), que poden ser expressives (paraules, mirades, gestos…) o
instrumentals (qüestions concretes).
· La forma d’analitzar-lo o sentir-lo: provisions «percebudes o rebudes».
· L’àmbit en el qual es produeix: provisions proporcionades per la comunitat,
per les xarxes socials i/o les persones de confiança.
· El moment o la situació en què es produeix: «tant en situacions
quotidianes com de crisi».

27

28

Una altra qüestió essencial: existeixen o es poden definir unes formes
específiques de suport, que proveeixen «ajuda» de diferents tipus? La
investigació en suport social s’ha centrat a definir els diferents tipus específics
de suport, que s’han classificat habitualment en dos:
· Suport informacional i instrumental: S’esdevé quan un individu ajuda
una altra persona a comprendre millor un esdeveniment estressant (alguna
cosa que li passa a aquesta persona que li provoca estrès) i a determinar quins
recursos i estratègies d’afrontament pot necessitar per enfrontar-lo de la
millor manera possible. Més concretament, el suport informacional consisteix,
per tant, a oferir consells. D’altra banda, el suport instrumental estaria més
relacionat, per exemple, amb prestar assistència tangible —com ara serveis,
assistència financera i altres ajudes o béns específics— i ajudar en tasques
concretes (per exemple, dur algú amb cotxe, pujar-li la compra, acompanyarlo a fer encàrrecs…).
· Suport emocional: Implica proporcionar afecte, estimació i atenció a una
altra persona, assegurant-li que és una persona valuosa per als que la cuiden.
Té a veure amb «acompanyar» emocionalment, «ser allà», consolar, escoltar…
Altres autors, com Gracia i col·laboradors (1995), hi han aprofundit una mica
més, i parlen de tres funcions clàssiques del suport social:
· Suport emocional: Relacionat amb l’esfera afectiva, és l’experiència de
sentir-se valorat i acceptat per l’altra persona.
· Suport informacional i estratègic: Es correspon amb el pla cognitiu i
proporciona informació sobre la naturalesa d’un problema determinat per
oferir pistes sobre la seva interpretació i estratègies d’afrontament.
· Suport material tangible o instrumental: Generalment, concerneix
conductes concretes i té a veure amb la prestació d’ajuda material directa o
de serveis.
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EL SUPORT SOCIAL, RESUMIDAMENT:
· És l’experiència o la percepció que
una persona és estimada, valorada i/o
cuidada per d’altres, com a part d’una
«xarxa social» de suport i mútues
obligacions.
· Implica un «patró durador» en el temps
de vincles socials, una aposta, un
compromís.

· Afavoreix significativament el benestar,
la seguretat emocional i la identitat
personal.
· Brinda sosteniment a la persona en
diversos plans: afectiu, cognitiu i
«conductual».

Un darrer apunt: en els últims anys, alguns autors (per exemple, Koller i DutraThomé, 2018) consideren Internet i diferents aplicacions (per exemple, blogs,
Facebook, Last.fm, WhatsApp, Instagram) una nova forma de connexió i
suport social. Tot i reconèixer que a través d’aquestes aplicacions hi pot
haver intercanvi emocional, identificació amb altres, foment de relacions
socials, sentiment de pertinença…, aquestes formes de suport estan molt
lluny, en molts casos, de contenir els aspectes essencials que tenen les
relacions socials i el suport social, i que es veuran al llarg d’aquestes pàgines.
No és que no puguin oferir aspectes positius i recomanables a les persones,
que sens dubte ho fan, però és primordial no confondre les aportacions de
cada tipus de relació.
3. DIFERÈNCIA ENTRE XARXA SOCIAL I SUPORT SOCIAL
Hi ha autors (Ashida i Heaney, 2008; House et al., 1988b; Abi-Hashem i
Barbuto, 2013) que —encertadament— han diferenciat entre el fet de tenir
«connexions socials» —és a dir, tenir relacions socials i compromís amb
aquestes, en altres paraules, tenir xarxa social— i tenir «suport social», que
seria com una «qualitat» —potser és millor definir-lo com una «qualitat
funcional»— que algunes relacions (no totes) poden contenir, i que implica
rebre ajuda de membres de la xarxa social que la proveeixen amb la intenció
de ser útils als altres, oferir cures i atenció… (Ashida i Heaney, 2008; House
et al., 1988a i 1988b).
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Tot i que estan indubtablement relacionats, les «connexions socials» —allò
que em proporciona les meves xarxes socials (Suanet i Antonucci, 2017)—
i el «suport social» no són el mateix. Totes les relacions socials no impliquen
necessàriament l’intercanvi de suport (quedar per plaer o oci, per exemple), i,
al contrari, el fet de tenir suport social (per exemple, rebre ajuda per a la neteja de la casa) no inclou necessàriament alts nivells de connexió amb altres
persones (Rook, 1990). És a dir, és possible que les persones grans continuïn
estant socialment «connectades», però que no tinguin fonts disponibles de
suport social (Sorkin et al., 2002); o que es trobin envoltats de múltiples
«proveïdors» de suport social (Suanet i Antonucci, 2017), però que continuïn estant «socialment desconnectats», a causa de l’absència de relacions
personals o d’una menor participació en activitats socials (Ashida i Heaney,
2008). Totes dues qüestions, tenir xarxa i disposar de suport, són necessàries, i no hi ha valoraHI HA AUTORS QUE HAN
ció possible —gairebé «moral», a vegades— de
si és millor el «suport» que les «relacions». Com
DIFERENCIAT ENTRE EL FET
veurem més endavant, tots dos aspectes poden
DE TENIR «CONNEXIONS SOCIALS»
ser relativament independents, i estan íntimament
I TENIR «SUPORT SOCIAL»
relacionats amb la salut i el benestar.
Una part de la confusió generada entre els conceptes de «xarxa» i «suport»
es deu al fet que els estudis sovint han «operacionalitzat» les diferents formes de suport social com una mesura de la connexió social, de tenir xarxa
(Prince et al., 1997); i, a vegades, les connexions socials han estat enteses
com a indicadors de suport social (Ashida i Heaney, 2008; Stephens et al.,
2011). Distingir entre ambdós conceptes —connexió social (és a dir, tenir
xarxa) i suport social (rebre ajuda, afecte, autoafirmació…)— és important,
ja que es tenen en compte diferents aspectes de la vida relacional de les persones, com també dels vincles que han establert amb els membres de la seva
comunitat (Ashida i Heaney, 2008; Rook, 1990). Per concloure aquest punt,
cal un últim aclariment: en la literatura científica, les «connexions socials» (la
xarxa social) se solen entendre, a vegades de manera restrictiva, com una dimensió quantitativa de les pròpies relacions socials, ja que es tenen en compte factors com el nombre de vincles socials i la freqüència de la participació
social; mentre que el «suport social» se sol interpretar com una característica
qualitativa d’aquestes relacions, una característica funcional que normalment
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només s’ofereix i es rep en tipus específics de relacions, les que tenen a veure
amb l’atenció, les cures i el suport. Encara que el suport social ofereix ajuda
de forma específica, les connexions socials també poden obsequiar les persones amb intercanvis de «contingut emocional» si són relacions en què hi ha
confiança i proximitat emocional.

4. LES CONNEXIONS SOCIALS, EL SUPORT
I LA SEVA RELACIÓ AMB LA SALUT
S’han identificat diversos mecanismes (Kim i Thomas, 2019) a través dels quals
les xarxes socials poden influir en la nostra salut:
· Alguns autors (Kim i Thomas, 2019) han proposat que les xarxes socials estan
estructurades al voltant de normes i valors que reflecteixen les expectatives sobre
els comportaments dels seus membres, incloent-hi els comportaments que
tenen conseqüències en la salut (Berkman i Glass, 2000). Per tant, com
que les relacions dins d’una xarxa social determinada exerceixen un cert
grau d’«influència social», les persones grans que participen en aquestes
xarxes caracteritzades, per exemple, per comportaments saludables —com
ara l’exercici, menjar i beure amb moderació…— poden ser més «partidaris»
d’implicar-se en aquests comportaments (Kinney et al., 2005). A més, la
influència que s’estén des de les xarxes (socials) cap a les persones pot facilitar
tant el compliment de comportaments saludables, com el seu abordatge
(Kinney et al., 2005; Thoits, 2011), cosa que pot conduir a millors resultats
de salut entre les persones grans (Kinney et al., 2005; Thoits, 2011). En
qualsevol cas, hi ha també un «revers tenebrós»: pel mateix mecanisme,
gent gran que participa en xarxes socials amb comportaments poc saludables
tindrà més dificultats per comportar-se de manera sana.
· La participació social i les activitats sovint requereixen la utilització de diferents
capacitats físiques, cognitives i «interaccionals», cosa que pot ajudar les
persones grans participants a mantenir uns nivells més alts de funcionament
físic, cognitiu i social, pel fet que els requeriments quotidians de les persones
que participen són superiors als de les que no ho fan (Seeman et al., 2001;
Luo et al., 2012b). Passa el mateix, en termes d’augment de l’estimulació,
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amb les persones que proveeixen suport social. I és que la provisió de suport
en situacions de crisi pot estar acompanyada d’exposició a l’estrès, estrès que
—almenys teòricament— no està irremeiablement associat a la participació
en activitats agradables.
· Des d’altres punts de vista, s’ha plantejat la «mediació»
dels estats psicològics de les persones sobre els
mecanismes a través dels quals el suport social configura,
en certa forma, la salut física (Ashida i Heaney, 2008;
Cacioppo i Hawkley, 2003; Kawachi i Berkman, 2001) i
s’han proposat dues vies alternatives.

VIES ALTERNATIVES:
Una de directa: Rebre suport social
en la vellesa afecta positivament la
salut perquè augmenta el benestar
psicològic a través de sentiments de
seguretat i afecte positiu, cosa que
alhora pot protegir contra emocions
negatives (Kawachi i Berkman, 2001).
Així, s’enforteix la motivació per adaptarse a comportaments saludables (Ashida
i Heaney, 2008) i/o es mantenen uns
nivells més baixos d’hormones associades
a l’augment de l’estrès i a la soledat
(Cacioppo i Hawkley, 2003).

Tornant al punt anterior, referent a les relacions entre el
fet d’estar connectat socialment (tenir xarxa) i el suport
social, alguns estudis (que associen el funcionament social i la salut) han corroborat la necessitat de distingir
—com abans s’anticipava— entre ambdós conceptes,
suggerint que en les persones grans la «connexió social»
i el «suport social» no estan directament relacionats (CorUna altra d’indirecta: El suport social
nell i Waite, 2009a i 2009b; Ryan i Willits, 2007; Sorkin
pot estar relacionat secundàriament
et al., 2002). Així, alguns treballs han demostrat que els
amb una millor salut física pel fet que
amorteix els efectes de l’estrès (Ashida
indicadors de connexió social —com la companyonia, la
i Heaney, 2008; Kawachi i Berkman,
soledat i les dimensions de la xarxa social— només estan
2001), perquè tant el suport social
moderadament correlacionats amb els indicadors de surebut com el percebut faciliten una
port social (Ashida i Heaney, 2008; Russell et al., 2012;
millor adaptació que fa que les persones
Rook, 1990; Sorkin et al., 2002). A més, tot i que tant la
grans no experimentin de manera tan
xarxa social com el suport social han estat àmpliament
intensa les conseqüències dels possibles
examinats com a factors que tenen conseqüències per a
esdeveniments negatius en la seva vida
(Kawachi i Berkman, 2001).
la salut física i mental (Ellwardt et al., 2017), la investigació suggereix que aquestes dues formes d’«integració
social» poden estar associades de manera diferent amb la salut i el benestar
(Ashida i Heaney, 2008). A diferència de la connexió social, que generalment
s’ha relacionat amb resultats beneficiosos per a la salut en edats avançades
(Cornwell i Waite, 2009a i 2009b), les conclusions sobre el suport social
són més dispars (Thomas, 2010; Uchino, 2006; Uchino, 2009). Mentre que
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alguns estudis indiquen que el suport social té un efecte protector sobre la
salut de la gent gran, d’altres suggereixen que l’augment dels nivells de suport social té conseqüències negatives per a la salut física i mental, o no hi
troben cap associació (Everard et al., 2000; Lee et al., 1995; Silverstein et al.,
1996). Aquestes descobertes subratllen el fet que hi pot haver un avantatge
a l’hora de considerar la connexió social i el suport social com a constructes
separats del que podem anomenar integració social, encara que tots dos
estiguin relacionats amb la salut de manera diferent.
També cal discernir entre els aspectes experimentats i subjectius (percebuts)
tant de les connexions socials com del suport social, pel fet que desvelen
característiques fonamentals sobre com les persones grans «gestionen» la
seva «vida social» (Cornwell i Waite, 2009a), i sobre
la manera en què els seus llaços socials modelen la
seva salut i el seu benestar. Els aspectes objectius
CAL DISCERNIR ENTRE ELS ASPECTES
pretenen mesurar els nivells «reals» de connexió
EXPERIMENTATS I SUBJECTIUS
i/o suport (Cornwell i Waite, 2009a; Coyle i Dugan,
(PERCEBUTS) TANT DE LES
2012) a través de variables estructurals i situacionals
CONNEXIONS SOCIALS COM DEL
(Cornwell i Waite, 2009b; Uchino, 2006; Uchino,
2009), com ara les dimensions de la xarxa social i
SUPORT SOCIAL
de la interacció social i el suport social (Cornwell
i Waite, 2009b; Coyle i Dugan, 2012; Steptoe et al.,
2013). Els factors subjectius solen estar relacionats amb la percepció de connexió i suport, i reflecteixen tant les avaluacions que cada persona en fa, com
les seves experiències subjectives (Ashida i Heaney, 2008; Cornwell i Waite,
2009a i 2009b; Coyle i Dugan, 2012; Steptoe et al., 2013), sempre en relació
—com passa amb la soledat— amb la discrepància entre el que es desitja i el
que s’espera (Ashida i Heaney, 2008; Cornwell i Waite, 2009a i 2009b; Uchino, 2006; Uchino, 2009; Utz et al., 2014).
El que passa és que les mesures que reflecteixen les experiències reals i les
percepcions individuals no sempre estan relacionades; és a dir, no hi ha sempre
relació entre «el que és objectiu» (dimensions, estructura…) i la percepció
(Cornwell i Waite, 2009a i 2009b; Uchino, 2009). Així, les persones grans amb
múltiples relacions socials de les quals obtenen suport poden tenir sentiments
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de soledat, mentre que d’altres que potser tenen menys relacions socials que
altres persones de la seva edat (en termes objectius, com per exemple el nombre
de persones amb les quals es relacionen), però que subjectivament tenen el
sentiment d’estar integrades i perceben un suport suficient de la família i
dels amics, es poden sentir «connectades». En altres paraules, persones grans
en diferents circumstàncies poden requerir diversos nivells de suport (Ashida
i Heaney, 2008) i interacció social per sentir-se que
estan connectades (Cornwell i Waite, 2009b) i
que tenen el suport dels altres; i també pot passar
PERSONES GRANS EN DIFERENTS
que hi hagi persones amb alts nivells de connexió o
CIRCUMSTÀNCIES PODEN REQUERIR
suport que se sentin soles.

DIVERSOS NIVELLS DE SUPORT I
INTERACCIÓ SOCIAL PER SENTIR-SE
QUE ESTAN CONNECTADES I QUE
TENEN EL SUPORT DELS ALTRES

En qualsevol cas, és important tenir sempre en
compte tant les experiències com les percepcions,
i comprendre que és probable que aquests aspectes modelin la salut i el benestar de manera personal i diferenciada. La idea anterior, és a dir, la
falta de relació entre els aspectes objectius i subjectius, també apareix en
la investigació. Per exemple, alguns estudis mostren que la soledat —que
es podria considerar una variable subjectiva associada a la disminució de
les relacions socials (Rook, 1990)— només està dèbilment relacionada amb
els components objectius de la «vida social» dels individus, com ara l’estat
civil (Luo et al., 2012a), les dimensions de la xarxa (Cornwell i Waite, 2009a;
Hughes et al., 2004) o la freqüència d’interacció amb els membres de la
xarxa (Cornwell i Waite, 2009a; Coyle i Dugan, 2012; Utz et al., 2014). Passa el mateix amb els nivells de suport social que una persona rep, els quals
estan lleugerament relacionats amb les percepcions del suport social (Lakey
i Scoboria, 2005; Haber et al., 2007). Aquestes descobertes subratllen que,
encara que els aspectes objectius i subjectius de les relacions socials estan associats, són dimensions diferents a través de les quals s’experimenta
conjuntament o indistintament, la connexió social i el suport. Per tant, són
constructes que poden o han de ser conceptualment analitzats per separat
(Coyle i Dugan, 2012; Uchino, 2009). És per això, per exemple, que crida
molt l’atenció que a l’hora de parlar de soledat s’hi relacionin variables objectives, a vegades amb poca confirmació empírica.
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EN GENERAL, L’EVIDÈNCIA DELS ESTUDIS QUE COMPAREN LES MESURES
MÉS OBJECTIVES I SUBJECTIVES DE LA INTEGRACIÓ SOCIAL CONDUEIX A LES
CONSIDERACIONS SEGÜENTS:
· Les percepcions de la gent gran tant d’estar
socialment connectada com de tenir suport social
poden estar més fortament associades als resultats
en salut en persones grans que el que realment es
viu o s’experimenta (Cacioppo i Hawkley, 2003).
· Estudis amb diverses variables que mesuren
la connexió social indiquen que mesuraments
subjectius, com la soledat (Luo et al., 2012a) i la
percepció de tenir una bona qualitat de relacions
socials (Antonucci et al., 1997; Antonucci, 2001;
Ryan i Willits, 2007), són més importants per a la
salut i el benestar de la gent gran que variables més
objectives o «estructurals», com ara les dimensions
de la xarxa i la seva composició (Antonucci et al.,
1997; Antonucci, 2001; Ryan i Willits, 2007), l’estat
civil (Patterson i Veenstra, 2010)…

· Altres estudis conclouen que els sentiments
subjectius de connexió (o desconnexió), com ara
la soledat, són molt importants per a la salut
psicològica, mentre que les mesures objectives de la
connexió social o l’aïllament estan més estretament
relacionades amb la salut física (Coyle i Dugan, 2012;
Cornwell i Waite, 2009b; Steptoe et al., 2013).
· En el cas del suport social, la percepció d’aquest
suport s’ha relacionat més habitualment amb
resultats beneficiosos per a la salut, que no pas
la recepció (real) d’aquest suport (Uchino, 2006;
Uchino, 2009), cosa que demostra la importància,
almenys en gerontologia, de tenir en compte tant el
que s’experimenta com el que es percep. A aquesta
qüestió s’hi ha fet relativament poc cas social,
de manera que s’han oblidat els aspectes menys
objectivables a l’hora d’analitzar les relacions socials
(Cornwell i Waite, 2009a i 2009b; Uchino, 2009).

5. BENEFICIS DEL SUPORT SOCIAL EN LA SALUT
Hi ha un ampli corpus de recerca científica (Nurullah, 2012; Angner et al.,
2013; Bartolini et al., 2013; Nieminen et al., 2013; Ellwardt et al., 2017)
que demostra l’íntima relació entre el suport social i la salut, de la mateixa
manera, com veurem més endavant, que entre la soledat i la mala salut. Així,
el suport social:
· Redueix el sofriment psicològic (depressió, ansietat…) durant moments
d’estrès (Fleming et al., 1982; Lin et al., 1999; Sarason et al., 1997; Bøen et al.,
2012; Wang et al., 2018).
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· Promou l’adaptació psicològica a situacions d’estrès crònic, com ara malalties
coronàries (Holahan et al., 1997), diabetis, HIV-sida (Turner-Cobb et al., 2002),
càncer (Stone et al., 1999), artritis reumatoide (Goodenow et al., 1990),
malaltia renal (Taylor, 2011), hemorràgies cerebrals (Taylor, 2011)…
· Protegeix de malalties neurodegeneratives durant la vellesa (Seeman et al.,
2001).
· Millora la salut física i l’esperança de vida (Rutledge et al., 2004).
· Té un poderós impacte positiu en la salut, el qual està ben estudiat i establert
des de fa molts anys. Alguns autors el consideren un predictor amb més
potència positiva que l’efecte que es produeix en controlar factors clàssics de
risc com el tabaquisme, la pressió arterial, els lípids, l’obesitat, com també
l’activitat física (House et al., 1988a).
· En general, presenta una evidència del seu impacte en la salut més dèbil en
el cas que disminueixi la probabilitat d’emmalaltir i, en canvi, més gran en
la recuperació d’una malaltia, una intervenció quirúrgica… (Seeman, 1996).
Hi ha investigacions que avalen que, com més suport social hi ha, menys
complicacions es presenten durant l’embaràs i el part (Collins et al., 1993),
menys susceptibilitat a infeccions per virus tipus herpes (VanderPlate et al.,
1988), unes taxes més baixes d’infart de miocardi en persones amb diagnòstic
de malaltia cardíaca i una menor probabilitat de mortalitat per infart de
miocardi (Kulik i Mahler, 1993; Wiklund et al., 1988), una recuperació més
ràpida en cirurgia cardíaca relacionada amb malalties arterials (King et al.,
1993; Kulik i Mahler, 1993), un millor compliment del tractament i una millor
qualitat de vida i supervivència en diabetis (Marteau et al., 1987), menys
dolor entre els pacients amb artritis (Brown et al., 2003) i menys incidència
de deteriorament cognitiu (Kuiper et al., 2015; Pillemer i Holtzer, 2016;
Kuiper et al., 2016).
· Es relaciona amb menys mortalitat i menys probabilitat de mort prematura
(Herbst-Damm i Kulik, 2005).
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6. QUAN I PER QUÈ ÉS BENEFICIÓS EL SUPORT SOCIAL
Moltes de les primeres investigacions sobre el suport social van donar per
descomptat que el seu impacte en la salut mental i física provenia dels beneficis directes derivats del suport. És a dir, quan una persona ajuda (cuida) una altra persona, aquesta es beneficia de manera tangible (rep alguna
cosa, com per exemple que li pugin la compra) o emocional (expressions
d’afecte que la fan sentir bé, per descriure una possibilitat) d’aquest suport,
i aquestes «transaccions» comporten beneficis «naturals» —si se’ns permet
l’expressió— i immediats. Diverses investigacions, però, han fet que clínics
i investigadors repensessin si els beneficis principals del suport social provenen del seu ús real o del fet de creure —com hem indicat abans— que
es disposa d’aquest suport. I es que, com ha demostrat la investigació empírica, les creences sobre
la disponibilitat de suport exerceixen efectes més
LA INVESTIGACIÓ EMPÍRICA HA
poderosos sobre la salut mental, a vegades, que la
DEMOSTRAT QUE LES CREENCES
mateixa recepció real del suport (Dunkel-Schetter
SOBRE LA DISPONIBILITAT DE
i Bennet, 1990).

SUPORT EXERCEIXEN EFECTES MÉS
PODEROSOS SOBRE LA SALUT MENTAL,
A VEGADES, QUE LA MATEIXA
RECEPCIÓ REAL DEL SUPORT

Però, a més, i derivat de tot el que s’ha dit fins
ara, cal que fer-se una altra pregunta: pot tenir
un «cost» (emocional) per a la persona destinatària del suport el fet de sol·licitar-lo i/o rebre’l?
És a dir, la persona que rep suport en paga també
un «preu emocional»? Bolger et al. (2000) van documentar que fer un ús
«conscient» de la xarxa de suport social es pot associar a un augment de
l’estrès, en lloc d’una reducció. En els seus treballs amb parelles, ambdós
membres van escriure sengles diaris en què relataven les situacions estressants que experimentaven, quin era el malestar que percebien associat a
aquest estrès i si havien proporcionat o rebut suport de la seva parella. Quan
el suport era descrit per la persona destinatària (la que rebia l’ajuda), l’estrès
de la receptora no millorava, cosa que significava que, quan es reconeixen
els esforços explícits de suport, els que són positius, això pot tenir un cost
«emocional» per a la persona destinatària (necessita aquesta ajuda però,
per múltiples motius, no la vol demanar per les conseqüències en l’altra
persona, se sent malament pel fet de necessitar-la…, se sent malament pel
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fet de demanar-la…). Tot i així, quan el suport
va ser descrit per la persona proveïdora d’aquest
suport, però no va ser percebut com a suport
per la receptora, els efectes van ser protectors
i va disminuir l’estrès (Bolger i Amarel, 2007).
Aquests resultats suggereixen, d’una banda, que
el suport més efectiu pot ser el que és «invisible»
per a la persona receptora, és a dir, que s’esdevé sense que la destinatària en sigui conscient; i
d’altra banda, que la disponibilitat de suport pot
ser que actuï (sense que la persona se n’adoni)
com una mena de xarxa invisible que redueix el
malestar només pel fet de percebre’n l’existència
(Smith et al., 2004).
El que sí que passa és que moltes persones experimenten les dues situacions, i també la contrària: rebre suport i ser-ne conscient pot conduir
al benestar. Aquests exemples, en tot cas, han
de servir per desentranyar —tant com sigui possible— la complexitat de les situacions en què es
dona i es rep suport, que es caracteritzen per la
pluralitat i la multiplicitat.
La investigació també ha abordat la qüestió dels
factors que influeixen en el fet que les relacions
socials es percebin com a suport, i que són, entre altres variables, les següents: les dimensions i
la densitat de les relacions socials, la pertinència
del suport proveït per afrontar l’esdeveniment
que produeix malestar, el suport esperat en funció del tipus de relació…

RESPECTE DE LES
CARACTERÍSTIQUES DE LES
XARXES DE SUPORT S’HAN
INDICAT LES CONSIDERACIONS
SEGÜENTS:
· Les persones implicades en organitzacions i
associacions de voluntariat (centres de gent
gran, església, associacions de barri…) la
participació de les quals proveeix suport a
tercers i, alhora, ajuda els seus membres,
solen gaudir de més bona salut física i mental
pel fet que, entre altres qüestions, sovint
són més hàbils socialment i busquen més
contactes amb altres persones, a més —com
es destacava abans— dels beneficis directes
de la participació social.
· Les xarxes socials que cada individu posseeix
faciliten, a més, l’accés a tipus específics
de suport en moments d’estrès, com ara
els serveis socials i sanitaris, persones
significatives… (Lin i Westcott, 1991).
· El fet de tenir un confident (algú
emocionalment proper en qui es confia, com
ara un amic, un germà, la parella…) pot
ser un suport social més efectiu (Collins i
Feeney, 2000), especialment per als homes
(Broadwell i Light, 1999), que no pas altres
suports més «grupals».
· És important destacar que sembla que els
suports derivats de diferents «proveïdors» no
se sumen; és a dir, els efectes beneficiosos del
suport social no són acumulatius de manera
lineal (Taylor, 2011).
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Els proveïdors de suport (i això funciona relativament igual en qüestions relacionades amb la soledat) han de tenir «encert» a l’hora de proveir el suport,
sigui emocional o instrumental. A més, aquest ha de ser percebut adequadament per la persona receptora, perquè, si no és així, l’efectivitat del suport
desapareix (Bolger et al., 1996). El que s’ha indicat anteriorment passa en
diferents situacions. Si el suport, encara que sigui benintencionat, és percebut
com una cosa no desitjada —per exemple, que la parella «forci» una persona
gran amb una malaltia crònica a fer exercici i dieta (Franks et al., 2006)—,
independentment dels efectes positius que pugui tenir per a la salut, això
pot fer augmentar els conflictes interpersonals i el malestar emocional (Fisher
et al., 1997; Lewis i Rook, 1999).
Cal prestar atenció també a altres qüestions perquè el suport
social funcioni correctament:
· Que el suport no reforci els símptomes o les situacions que produeixen el
malestar (Itkowitz et al., 2003).
· Que hi hagi un equilibri adequat entre les necessitats de la persona receptora
i el que aquesta obté de la seva xarxa social i dels serveis formals de suport
(Cohen i Wills, 1985).
· Que les accions de qui proveeix el suport ajudin a qüestions concretes de la
persona receptora. Per exemple, si algú necessita suport emocional, però en
comptes d’això rep consell, el mal funcionament del suport en realitat pot fer
augmentar el seu malestar (Horowitz et al., 2001).
· Que el suport sigui escollit correctament per la persona proveïdora i valorat
per la receptora. Per exemple, el suport emocional pot ser de gran ajuda si
el proveeixen persones íntimes, i negatiu si el proveeixen altres persones. En
canvi, la informació i l’assessorament poden ser especialment valuosos si són
facilitats per experts, però «inapropiats» si els faciliten persones «íntimes»
(Benson et al., 1991; Dakof i Taylor, 1990).
· Hi ha, a més, altres amenaces que els professionals de l’atenció i la
intervenció coneixen bé: les persones amb un alt malestar que expressen les
seves necessitats de manera contínua poden fer allunyar els seus proveïdors
de suport (Matt i Dean, 1993; McLeod et al., 1992). Podria ser el cas, per
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exemple, de persones deprimides, amb discapacitat o malaltes que expressin
constantment emocions negatives (Alferi et al., 2001; Fyrand et al., 2002;
Gurung et al., 2003). A vegades les persones més necessitades de suport
social tenen, malauradament, menys probabilitats de rebre’l.
Una última idea relacionada amb quan i per què el suport social pot ser beneficiós o perjudicial. George Burns, famós còmic i actor nord-americà, explicava en un dels seus famosos esquetxos que «la felicitat és tenir una família
gran, afectuosa, afectuosa i molt unida, en una altra ciutat». El suport social,
perquè sigui efectiu, no pot «atabalar» o «incomodar» la persona que el rep.
Encara que no apareix als manuals, el fet de mantenir una distància respectuosa és també una manera reeixida de proveir un bon suport. En qualsevol
cas, les relacions socials demanen mutualitat i compromís, i hi estan incloses
tant grans potencialitats positives com situacions de discòrdia i desacord. Són,
per dir-ho d’alguna manera, una arma de doble tall que cal saber gestionar.

7. SUPORT SOCIAL I GÈNERE
Hi ha diferències de gènere a l’hora de donar i rebre
suport? L’evidència empírica suggereix que les dones
proporcionen més suport social als altres, recorren a
xarxes de suport social de manera més consistent en
temps d’estrès i es poden beneficiar més del suport
social (Taylor et al., 2000).

L’EVIDÈNCIA EMPÍRICA SUGGEREIX
QUE LES DONES PROPORCIONEN
MÉS SUPORT SOCIAL ALS ALTRES,
RECORREN A XARXES DE SUPORT
SOCIAL DE MANERA MÉS CONSISTENT
EN TEMPS D’ESTRÈS I ES PODEN
BENEFICIAR MÉS DEL SUPORT SOCIAL

Encara que els homes solen informar sobre xarxes
socials més àmplies que les dones, en part a causa
de la participació històricament més alta dels homes en l’ocupació i en les organitzacions comunitàries, els estudis revelen
que les dones estan més compromeses en les seves relacions, i que aquestes
assoleixen un grau més alt d’intimitat. Aquests descobriments «clàssics» de
la literatura van en la mateixa direcció que els de l’enquesta telefònica del
programa «Sempre acompanyats», que es descriuen més endavant.
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Les dones, a més, participen més que els homes en la prestació i la recepció de
suport social. Al llarg del cicle vital, les dones tenen més probabilitats de mobilitzar suport social, especialment d’altres dones, en moments de necessitat.
De fet, les dones adultes mantenen més relacions properes amb persones del
mateix sexe que els homes, mobilitzen més suport social que els homes, recorren a les amigues més sovint que els homes als seus amics, obtenen més beneficis dels contactes amb les seves amigues i parents (encara que també són
més vulnerables a l’estrès psicològic resultant d’esdeveniments estressants de
la xarxa), i brinden suport social més freqüent i efectiu als altres que els homes
(McDonald i Korabik, 1991; Ogus et al., 1990).
Les dones també inverteixen més en les seves relacions socials, i s’impliquen
i s’involucren més (Wethington et al., 1987) en la cura d’altres persones que
els homes. Respecte dels homes, les dones no sols són les proveïdores més
bones de suport social, sinó que també són més propenses a buscar suport
com a resposta a situacions d’estrès. Dues metaanàlisis (Taylor, 2011; Tamres et al., 2002) van examinar les diferències de gènere a l’hora d’afrontar
l’estrès, i van concloure que les dones eren significativament més propenses
a buscar i utilitzar suport social per enfrontar una àmplia gamma de factors
estressants.
Diverses investigacions han aprofundit sobre les diferències en les capacitats
d’homes i dones a l’hora de proporcionar suport en temps de crisi, i sobre
els efectes «protectors» d’aquests esforços. Un seguit d’evidències suggereixen que les dones poden ser més bones proveïdores de suport social per als
homes que els homes per a les dones. Per exemple, quan es pregunta
als homes d’on prové el seu suport emocional, la majoria esmenten la seva
esposa com la font principal de suport social, i molts diuen que és l’única
persona a qui confien els seus problemes o dificultats personals (Glaser i
Kiecolt-Glaser, 1994). Les dones, en canvi, és més probable que recorrin a
una amiga o parenta femenina, com també al seu cònjuge.
Les diferències esmentades sembla que es tradueixen directament en beneficis per a la salut. Encara que el matrimoni beneficia tant homes com dones,
beneficia més els homes. Així, per exemple, la salut dels homes casats és
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millor que la dels solters, però la salut de les dones està menys influïda per
l’estat civil. Les taxes de mortalitat entre els homes vidus són més altes que
entre les dones vídues, i els homes vidus que es tornen a casar moren més
tard que els que no es tornen a casar. Entre les dones vídues, en canvi, tornar-se a casar no té cap efecte sobre l’edat de la mort (Taylor, 2011). En estudis experimentals amb parelles, els homes tendeixen a amortir millor l’estrès
per la presència d’una parella femenina, que no pas al revés (Kiecolt-Glaser
i Newton, 2001), de manera que els conflictes interpersonals pesen més a
les dones que als homes.

EN RESUM:

Les dones no sols s’impliquen més, sinó que tenen fonts de suport
més diverses i plurals que els homes, aporten més beneficis al
conjunt i sofreixen més intensament les conseqüències negatives de
les males relacions.

8. CONCLUSIONS
En aquest capítol s’han analitzat sumàriament les relacions socials i el suport
social, intentant definir cadascun d’aquests conceptes i determinar-ne les diferències i les complementarietats. Així mateix, s’han aprofundit els mecanismes i els efectes beneficiosos per a la salut física i mental d’unes bones
relacions socials i un suport comprensiu, buscant una mirada complexa, que
ajudi a interpretar les conseqüències que té la falta de suport i de relacions (la
soledat) en les persones.
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Demografia
de la soledat
Dra. María Dolores Puga

«Cuca de llum al vol.
“Mira!”, anava a dir,
però estic sol.»
TAN TAIGI
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1. INTRODUCCIÓ
Quan pensem en la demografia, ens imaginem un recompte de persones.
Per tant, per no decebre, en aquest capítol començarem comptant. Però,
què comptem? Podríem comptar les persones que viuen soles —soledat
residencial—, les persones que estan soles (que tenen pocs vincles socials o
no en tenen) —soledat social— o les persones que se senten soles —soledat
emocional.
Com s’exposa més endavant en altres capítols d’aquesta mateixa obra, la
soledat és un fenomen eminentment negatiu que té més a veure amb el
qualitatiu que amb el quantitatiu. Per tant, en aquesta evolució des del fet
de viure sol fins al de sentir-se sol, com més ens acostem a això últim, més
a prop serem de la realitat de la soledat. Però en aquest trajecte, a mesura
que augmenta la precisió de l’enfocament, augmenta també la dificultat
de l’aproximació, a causa de l’escassetat de dades. Per tant, si és que ens
ho permeten les fonts de dades, en aquest capítol intentarem respondre
les preguntes sobre quantes i quines persones viuen soles, quantes i quines
estan soles, i quantes i quines se senten soles.
Però, en realitat, l’objecte d’estudi de la demografia és el temps —el temps
de vida— o, més ben dit, els temps (cronològic, biogràfic, històric, generacional…). Gairebé tots estem sols en algun moment de la nostra trajectòria vital,
tots ens sentim sols en diferents moments de la nostra vida. La soledat es relaciona amb l’edat i amb la generació, però també amb el temps transcorregut
des de determinats esdeveniments, amb el període de l’any o amb el moment
del dia. Per tant, en un segon pas ens preguntarem per la relació entre el(s)
temps i la soledat, i pel temps de soledat a través del nostre curs de vida.
Finalment, ens preguntarem quina és la relació entre el canvi demogràfic i
la soledat, i si l’augment de la longevitat, la disminució de la fecunditat i la
reducció de les dimensions de les generacions, o els canvis en les trajectòries
conjugals, entre altres dinàmiques, afectaran la presència de la soledat al
llarg de la vida de les generacions successives. El canvi demogràfic condueix
a una soledat més gran?
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2. LES PERSONES QUE VIUEN SOLES
Comencem, per tant, pel que és més senzill de mesurar. Quanta gent viu sola?
Qui són? Segons les últimes dades disponibles per a la població espanyola,1
l’1 de gener de 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 %).

1 Enquesta contínua
de llars 2018, Institut
Nacional d’Estadística.

Figura 1.
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Font: Enquesta contínua de llars 2018
(microdades), Institut Nacional d’Estadística.
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Al llarg de la vida d’homes i dones, la presència de la soledat residencial
—o la seva capacitat per mantenir l’autonomia residencial— és molt diferent. Pràcticament durant tot el curs de vida adult, una mica més del 10 %
dels homes viuen sols (figura 1). L’autonomia residencial masculina tan sols
es veu alterada, fins a duplicar-se, en la vellesa avançada (85-95 anys). Per
contra, la soledat residencial és un fenomen escassament present al llarg del
curs de vida femení (poc més del 5 % de les dones viuen soles durant la seva
vida adulta). A partir dels 60 anys, un nombre creixent de dones s’enfronta
—en la majoria de casos per primera vegada en la seva vida— a una situació nova, una llar en solitari. En les generacions actuals de persones grans,
una mortalitat masculina més primerenca i l’emancipació dels fills expliquen
el notable augment de la soledat residencial a mesura que avança la vellesa
femenina. Entre els 85 i els 90 anys, gairebé una de cada dues dones es
troben amb una autonomia residencial desconeguda fins al moment en el
curs de la seva vida.
La trajectòria descrita no és idèntica en totes les
A PARTIR DELS 60 ANYS,
biografies, i els recursos socioeducatius o el lloc de
UN NOMBRE CREIXENT DE DONES
residència tenen efectes sobre la probabilitat
S’ENFRONTA —EN LA MAJORIA DE
de residir sol. Entre els homes, l’autonomia resiCASOS PER PRIMERA VEGADA EN LA
dencial gairebé no difereix entre els que tenen
SEVA VIDA— A UNA SITUACIÓ NOVA,
més o menys nivell educatiu (figura 2), i són unes
altres les variables determinants que provoquen,
UNA LLAR EN SOLITARI
o permeten, una llar en solitari. Per contra, en les
trajectòries de vida femenines, els recursos educatius —fortament associats als recursos socioeconòmics— resulten determinants pel que fa a la seva situació residencial. L’autonomia residencial és
una situació molt més freqüent entre les dones amb educació secundària o
superior, tant en la vida adulta com en la vellesa. Per tant, entre les dones la
independència residencial s’associa, amb molta més intensitat, a l’existència
de recursos suficients per mantenir-la.
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Figura 2.
TAXES DE SOLEDAT RESIDENCIAL, PER EDAT, GÈNERE,
NIVELL EDUCATIU I HÀBITAT DE RESIDÈNCIA
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L’entorn de residència també facilita o dificulta l’existència de llars solitàries,
i també ho fa de forma notablement diferent entre homes i dones. L’homogeneïtat generacional dels llocs menys poblats —conseqüència de la història
migratòria durant la segona meitat del segle xx— provoca que la soledat
residencial masculina sigui molt més freqüent en hàbitats rurals. Per contra,
són els entorns metropolitans i les ciutats grans —amb una accessibilitat
més gran a serveis de suport, i xarxes socials més intergeneracionals i, per
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tant, menys fràgils— els que propicien una independència residencial femenina més gran a totes les edats. Novament, és la independència residencial
femenina la més vulnerable a la densitat de recursos, no sols propis, sinó
també existents en l’entorn immediat.
L’autonomia residencial varia en funció de l’edat, el gènere, el nivell educatiu i el lloc de residència, però, en la majoria de casos, la desencadenen una
seqüència d’esdeveniments biogràfics: l’emancipació dels fills i la ruptura
de la parella, bé sigui per divorci o per viudetat. La probabilitat de viure sols
dels vidus gairebé duplica la dels casats, i la dels divorciats o no casats (o
no units) mai és encara més gran (taula 1). Les ruptures de parelles primerenques tenen conseqüències a llarg termini sobre la fortalesa dels vincles
intergeneracionals (De Jong Gierveld i Dykstra, 2008), i en el cas dels no
units mai, la inexistència de descendents (en la majoria de casos) explica que
la seva probabilitat de viure sols tripliqui la dels casats.
Taula 1.
RISCS RELATIUS DE RESIDIR SOL O SOLA
TOTAL POBLACIÓ

Home

MODEL 1
N
EXP (ß)
102.143
1,000

MODEL 2
N
EXP (ß)
102.143
1,000

Dona

111.664

111.664

0,781 *

Viudo/a

16.702

1,000

ESTAT Separat/ada o divorciat/ada
CIVIL
Mai casat/ada

13.786
68.172

Casat/ada

SEXE

NIVELL
EDUCATIU

HÀBITAT

* P < 0,05
** P < 0,01

1,188 **

N

DONES
EXP (ß)

13.826

1,000

2,446 **

8.138

3,126 **

32.113

115.147

0,065 **

N

HOMES
EXP (ß)

2.876

1,000

2,505 **

5.648

2,999 **

2,624 **

36.059

4,305 **

57.587

0,069 **

57.560

0,081 **

Sense estudis acabats

40.145

1,000

40.145

1,000

22.882

1,000

17.263

1,000

Primària

69.726

1,744 **

69.726

1,762 **

34.592

1,697 **

35.134

1,883 **

Secundària

59.714

3,163 **

59.714

2,675 **

29.261

2,624 **

30.453

2,840 **
2,834 **

Terciària

44.222

3,614 **

44.222

2,970 **

24.929

3,339 **

19.293

100.001+

84.717

1,000

84.717

1,000

45.365

1,000

39.352

1,000

10.001-100.000

85.927

1,028

85.927

1,138 **

44.615

1,138 **

41.312

1,129 **

2.001-10.000

31.122

1,018

31.122

1,107 **

15.744

1,061 *

15.378

1,146 **

<2.000

12.041

1,006

12.041

0,982

5.940

0,927 *

6.101

1,014

Font: Enquesta contínua de llars 2018 (microdades),
Institut Nacional d’Estadística.
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La probabilitat femenina més alta de viure sola desapareix quan l’estat civil
és igual (taula 1, model 2). És a dir, els vidus tenen més probabilitat de viure
sols que les vídues, els divorciats tenen més probabilitat de viure sols que les
divorciades i els solters tenen més probabilitat de viure sols que les solteres.
La presència més alta de la viudetat entre les dones és el que explica la seva
soledat residencial més alta. Davant d’una situació biogràfica idèntica, per
a elles és més difícil mantenir l’autonomia residencial. Per això, també és
entre la població femenina que la probabilitat de mantenir l’autonomia
residencial es mostra més vulnerable als recursos de l’entorn (les dones que
resideixen en ciutats mitjanes tenen una probabilitat el 22 % superior de
viure soles que les que resideixen en entorns rurals), com també als recursos
personals (les dones amb educació universitària multipliquen per tres les
seves probabilitats de viure soles davant de les que no han acabat els estudis).
En canvi, l’autonomia residencial dels homes es mostra més susceptible a la
seva trajectòria marital (els divorciats tripliquen la probabilitat de viure sols
dels casats, i els solters la quadrupliquen).
Finalment, s’ha de tenir en compte que la soledat residencial no va
necessàriament lligada a l’aïllament social (a l’escassetat de vincles socials), ni
al sentiment de soledat. De fet, la soledat residencial no està correlacionada,
de manera significativa, ni amb la soledat social ni amb l’emocional (taula 2).
Moltes vegades, és precisament la pèrdua de l’autonomia residencial el que

Taula 2.
CORRELACIÓ
DE PEARSON
ENTRE SOLEDAT
RESIDENCIAL,
SOLEDAT SOCIAL
I SOLEDAT
EMOCIONAL

SOLEDAT SOCIAL
SOLEDAT
RESIDENCIAL
SOLEDAT
RESIDENCIAL
SOLEDAT
SOCIAL

* P < 0,05
** P < 0,01

CONTACTES
DIARIS

CONFIDENT

SOLEDAT
EMOCIONAL

0,006

-0,021

-0,006

0,182 **

-0,165 **

Contactes
diaris

0,006

Confident

-0,021

0,182 **

SOLEDAT
EMOCIONAL

0,006

-0,165 **

-0,127 **
-0,127 **

Font: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe: Wave 6 (microdades), 2015
(http://doi.org/10.6103/SHARE.w6.700).
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fa detonar la soledat emocional. Deixar de viure sol és, la majoria de vegades,
també deixar de viure a casa meva, al meu barri, a prop dels meus veïns, i és
això, precisament, el que fa que em senti sol.

3. LES PERSONES QUE ESTAN SOLES
Es pot viure sol i tenir una xarxa d’amics molt àmplia, i viceversa. Mesurar els
suports socials és molt més complex que comptar llars unipersonals. En una
enquesta feta a diversos països europeus a persones de 50 i més anys2 es va
preguntar a les persones entrevistades —en l’onada del 2015— pels vincles
socials, entenent-los com les persones amb les quals parlaven de les coses importants que els passaven, independentment del vincle de parentiu.3 Segons
les dades d’aquesta enquesta, a Espanya l’11 % de la població de 50 i més
anys (1.154.703 individus) no parlen diàriament amb ningú amb qui puguin
compartir coses importants, sigui aquest contacte personal, telefònic o per
qualsevol altre mitjà.4 El 7 % d’aquesta població (725.776 individus) no tenen
cap persona de molta confiança, ningú de qui se sentin emocionalment molt
propers, un confident.
Figura 3.
TAXES DE SOLEDAT SOCIAL
(POBLACIÓ SENSE CONTACTES DIARIS)
SEGONS HÀBITAT
DE RESIDENCIA

SEGONS SALUT
AUTOPERCEBUDA

%

%

12

10,5

10

10,0

8

9,5

6

9,0

4

8,5

2

8,0

0

7,5

Metropolità

Urbà o
intermedi

Rural

Regular
o dolenta

Bona o
molt bona

2 SHARE: Survey of
Health, Ageing and
Retirement in Europe:
Wave 6, 2015 (http://
doi.org.10.6103/
SHARE.w6.700).
3 La formulació de la
pregunta era: «Ara us
faré algunes preguntes sobre les relacions
que teniu amb altres
persones. La majoria
de gent parla amb
altres persones de les
coses bones o dolentes
que els passen, o dels
problemes o les preocupacions important que
poden tenir. Pensant en
els últims dotze mesos,
quines són les persones
amb qui heu parlat més
sovint sobre aquestes
coses importants?
Aquestes persones poden incloure els vostres
familiars, amics, veïns o
altres coneguts».
4 «En els dotze últims
mesos, amb quina
freqüència heu tingut
contacte amb X, bé
en persona o bé per
telèfon, correu postal,
correu electrònic o
qualsevol altre mitjà
electrònic?»

Font: Survey of Health,
Ageing and Retirement in
Europe: Wave 6 (microdades),
2015 (http://doi.org.10.6103/
SHARE.w6.700).
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Al contrari que la soledat residencial, la soledat social no es concentra en
un perfil determinat de població, de manera que és molt més difícilment
predictible. Entre la població observada (50 i més anys), afecta un
percentatge similar de persones de totes les edats, d’ambdós gèneres, de
diferent estat civil o composició de llar, entre altres factors. Les dimensions
que discriminen més l’efecte de la soledat social són el lloc de residència
de l’individu o el seu estat de salut. La falta de contacte diari amb persones
amb qui es té una relació de confiança és més freqüent a les zones més
densament poblades (figura 3). Així mateix, entre l’estat de salut i la
soledat social hi ha una relació bidireccional. Un mal estat de salut dificulta
el contacte social, i l’aïllament social té també conseqüències negatives
sobre l’estat global de salut i la nostra autopercepció d’aquest estat de
salut (Cornwell i Waite, 2009b).
Taula 3.
RISCS RELATIUS DE NO TENIR A NINGÚ
EMOCIONALMENT MOLT PROPER
TOTAL POBLACIÓ

NIVELL Terciària
EDUCATIU Primària o secundària
0

N

EXP (ß)

1.830

0,682 *

5.567

HOMES
N

EXP (ß)

867

0,654

2.655

DONES
N

EXP (ß)

963

0,700

2.912

997

1,627 **

474

1,838 *

523

1,479

NRE. DE FILLS 1-2

4.045

0,717 *

1.911

0,771

2.134

0,673 *

3+

2.355

<20.000

1.004

0,500 **

487

0,438 *

517

0,554 *

20.000-40.000

2.539

0,594 **

1.216

0,515 **

1.323

0,660 *

40.000-60.000

1.426

0,605 **

663

0,585

763

0,617

60.000+

2.428

Metropolità

2.903

No metropolità

4.494

INGRESSOS

HÀBITAT

SALUT Regular o dolenta
PERCEBUDA Bona o molt dolenta
* P < 0,05
** P < 0,01

2.761
4.636

1.137

1.218

1.156
1,433 **

1.355

1.272
1,126

2.167
1,514 **

1.280
2.242

1.548

1,731 **

2.327
1,098

1.481

1,933 **

2.394

Model controlat per: edat, sexe, estat civil, dimensions de la llar, nombre de nets,
nombre de malalties cròniques, limitacions en la vida diària degudes a problemes de salut
(Global Activity Limitations Indicator, GALI)

Font: Survey of Health,
Ageing and Retirement
in Europe: Wave 6 (microdades), 2015 (http://
doi.org.10.6103/SHARE.
w6.700).

51

52

La probabilitat de no tenir ningú de confiança augmenta (60 %) en el cas de la
població sense fills (taula 3). Aquest augment és encara més intens en el cas dels
homes, que sembla que depenen més de les relacions filials. Entre la població
femenina, és l’existència d’una descendència reduïda (un o dos fills) el que
minimitza la probabilitat de soledat social, i sembla que s’estableix un contrapès
entre la proximitat emocional i el nombre de fills. La connectivitat social i la classe
social mostren una relació inversa. La solidaritat social
sembla que vol compensar les dificultats associades
LA PROBABILITAT DE NO TENIR NINGÚ
a menys recursos econòmics, i els vincles socials són
DE CONFIANÇA AUGMENTA EN EL
més intensos entre les classes menys afavorides.
Però davant de la igualtat d’ingressos, els recursos
CAS DE LA POBLACIÓ SENSE FILLS.
socioculturals associats al nivell educatiu exerceixen
AQUEST AUGMENT ÉS ENCARA MÉS
un paper invers. La probabilitat d’aïllament social de
INTENS EN EL CAS DELS HOMES, QUE
la població amb més recursos educatius es redueix
SEMBLA QUE DEPENEN MÉS DE LES
en més del 30 % respecte de la resta de població. Les
RELACIONS FILIALS
grans ciutats augmenten la probabilitat de soledat
social, sobretot per a les dones, que en entorns més
petits —especialment en entorns rurals— es troben inserides en xarxes socials
més denses, si bé, també, més intrageneracionals. Finalment, la salut i la soledat
social mostren també una associació més intensa entre les dones, entre les quals
la probabilitat d’aïllament social es duplica en cas de deteriorament de la salut.
En aquests casos, en què la salut limita l’espai de vida i aquest es va quedant
reduït a la llar, és més probable que es produeixi una interacció entre soledat
residencial i soledat social.

4. LES PERSONES QUE SE SENTEN SOLES
Però, com es comentarà en capítols posteriors, la soledat té més a veure amb
com et sents que amb quants amics tens. Això és difícilment quantificable,
perquè és un fenomen eminentment qualitatiu, i qualsevol intent de
quantificació ha de ser conscient d’aquestes limitacions (Engel, 2017;
Tomás et al., 2017). L’instrument de què disposem per determinar l’abast
de la soledat emocional en la població espanyola de 50 i més anys és una
escala inserida en un ampli qüestionari —com el de l’enquesta anteriorment
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Figura 4.
ESCALA
DE SOLEDAT
EMOCIONAL,
SEGONS
SOLEDAT
SOCIAL

Font: Survey of Health,
Ageing and Retirement
in Europe: Wave 6
(microdades), 2015 (http://
doi.org.10.6103/SHARE.
w6.700).
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esmentada SHARE—,5 a través de la qual emergeix només una part de la
soledat emocional potencialment detectable en l’esmentada població.
Utilitzant aquest instrument, doncs, veiem que a Espanya gairebé 3 milions
de persones més grans de 50 anys pateixen una soledat emocional moderada
(2.943.636 individus, el 23 % de la població) i gairebé 500.000 se senten molt
soles (457.376 individus, el 3,6 % de la població).
El sentiment de soledat està molt més relacionat amb la soledat social que amb
la residencial, amb el fet de tenir escasses (o no tenir) persones de confiança
que no pas amb el fet de viure sol. Igual com l’emocional, la soledat social
és més difícilment predictible que la soledat residencial, perquè no presenta
un patró clar. És un fenomen transversal a diferents edats, gèneres, classes
socials… El factor que discrimina més la intensitat dels sentiments de soledat
és, de fet, la soledat social, l’escassetat de persones de confiança (figura 4).
Les dones tenen una probabilitat més alta de sentir-se soles. Això és degut
sobretot al fet que es troben en circumstàncies que comporten un risc més
gran de soledat emocional (absència de parella, mala salut…). Exposats a les
mateixes circumstàncies, la probabilitat d’homes i dones de sentir-se sols no
és significativament diferent (taula 4).
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5 El qüestionari de l’enquesta SHARE utilitza la
Three-Item Loneliness
Scale (Hughes et al.,
2004), una versió
reduïda de la R-UCLA
Loneliness Scale (Russell
et al., 1980). Es tracta
d’una versió curta que
mesura indirectament
la soledat emocional
preguntant a la persona
entrevistada amb quina
freqüència (sovint, a
vegades, mai o gairebé
mai) sent que li falta
companyia, se sent
exclosa o aïllada. El
valor mínim de l’escala
és 3 (no sol) i el màxim
9 (molt sol).
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Taula 4.
RISCS RELATIUS DE SOLEDAT EMOCIONAL
BIVARIAT

GÈNERE
VIU SOL
CONFIDENT
O VINCLES
DE MOLTA
CONFIANÇA
PARELLA

NRE. DE FILLS

NIVELL
EDUCATIU

HÀBITAT

SALUT

NRE. DE
MALALTIES
CRÒNIQUES
GALI2
* P < 0,05
** P < 0,01

MULTIVARIAT
MODERADA

ALTA

MODERADA

ALTA

N

EXP (ß)

EXP (ß)

EXP (ß)

Dona

4.350

1,120 *

1,093

1,097

Home

3.912

No

6.932

1,011

0,664 *

Sí

1.152

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Sí

7.335

0,383 **

0,275 **

0,407 **

0,363 **

0,446 **

0,299 **

0,293 **

0,312 **

No

2.466

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Total pobl. Homes
EXP (ß)

Dones
EXP (ß)

EXP (ß)

Dones

EXP (ß)

EXP (ß)

0,380 *

0,637

1,131

1,000
1,029

Total pobl. Homes

1,000
0,863

1,138

0,545 *

Sí

5.796

0,942

0,806

0,953

1,064

0,867

0,678 *

0,634 *

0,706

No

2.466

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0

1.128

1,019

1,431

1,039

0,757

1,354 *

1,708 *

1,418

2,106 *

1-2

4.492

1,037

0,994

1,023

0,840

1,205 *

0,999

1,021

0,997

3+

2.642

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Primària
o sense acabar

1.209

1,125

0,822

1,089

0,862

1,320 *

0,826

0,745

0,925

Secundària

5.052

1,244 **

1,061

1,272 **

1,135

1,394 **

1,112

1,368

0,943

Terciària

2.001

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Metropolità

3.077

0,871 *

0,765

0,831 *

0,865

0,788 *

0,889

0,711 *

0,746

Urbà
o intermedi

3.171

0,818 *

0,812

0,828 *

0,749 *

1,097

0,792

0,520

0,962

Rural

1.681

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Bona
o molt bona

5.204

0,458 **

0,177 **

0,628 **

0,605 **

0,643 **

0,348 **

0,532 *

0,224 **

Regular o dolenta

3.050

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0-1

4.411

0,539 **

0,254 **

0,794 **

0,779 **

0,811 *

0,513 **

0,420 **

0,617 *

2+

3.849

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

No

5.087

0,450 **

0,192 **

0,592 **

0,590 **

0,596 **

0,398 **

0,319 **

0,488 **

Sí

3.174

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Model controlat per: edat,
nombre de nets i ingressos de la llar

Font: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe: Wave 6 (microdades), 2015 (http://doi.org.10.6103/SHARE.w6.700).
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Les circumstàncies que fan augmentar més la probabilitat de sentir-se sol, i
fins i tot de sentir-se molt sol, són la baixa connectivitat social —l’absència
de vincles socials de confiança— i la mala salut, tant en el cas dels homes
com en el de les dones (taula 4). El fet de viure sol, o de no tenir parella, com
a detonant del sentiment de soledat, és més rellevant per a ells que per a
elles. Per contra, la presència —i les dimensions— de la descendència té
conseqüències més grans sobre la soledat emocional femenina. El suport
emocional masculí sembla que bascula sobretot sobre la parella, mentre que
el femení és menys dependent de la composició de la llar, però més susceptible
a l’historial reproductiu.
Per als homes, les àrees poc denses sembla que exerceixen un efecte positiu,
ja que es redueixen els sentiments de soledat. A les àrees rurals les xarxes
socials són més àmplies, encara que estan sobretot
conformades per membres de les mateixes generacions,
LES CIRCUMSTÀNCIES QUE
mitjançant vincles horitzontals. Aquestes xarxes mostren
un efecte més positiu sobre els homes, la soledat
FAN AUGMENTAR MÉS LA
emocional dels quals sembla menys relacionada amb
PROBABILITAT DE SENTIR-SE SOL,
els vincles intergeneracionals que la d’elles. Potser la
I FINS I TOT DE SENTIR-SE
supervivència femenina més alta, que fa que siguin elles
MOLT SOL, SÓN LA BAIXA
les que pateixin la ràpida «fragilització» de xarxes molt
homogènies generacionalment, té alguna cosa a veure CONNECTIVITAT SOCIAL I LA MALA
amb aquest aspecte.
SALUT, TANT EN EL CAS DELS
En canvi, els recursos educatius mostren un efecte més HOMES COM EN EL
gran sobre la soledat emocional de les dones, en igualtat
d’ingressos de la llar, entre altres factors. Per exemple, el fet de tenir estudis
superiors redueix en gairebé el 40 % la probabilitat de patir una soledat
emocional moderada. Més enllà de la seva relació amb la classe social, els
recursos educatius deixen empremta sobre la trajectòria de vida, sobre les
xarxes establertes, sobre els recursos socials, culturals, emocionals, i sobre
la nostra mirada sobre el món. Un èmfasi més gran en processos educatius
que ens acompanyin al llarg de la nostra vida podria tenir efectes rellevants
sobre les trajectòries vitals, femenines especialment, i sobre la soledat a través
d’aquests processos educatius.

DE LES DONES
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5. DEMOGRAFIA DE LA SOLEDAT:
UNA QÜESTIÓ DE TEMPS O DELS TEMPS
Sabem que la soledat es relaciona amb l’edat, el gènere o els recursos socials,
econòmics o culturals propis o existents a l’entorn. Però la soledat no és un
estat permanent. Tots ens hem sentit sols en algun moment de la nostra vida,
gairebé tots hem viscut o viurem sols en algun moment. Quins són els temps
de la soledat? Com es relaciona la soledat amb altres temps, a més de l’edat?
Varia entre generacions, en funció del temps transcorregut des de determinats
fets, segons l’època de l’any o el moment del dia?
Diversos estudis han mostrat que el percentatge de població que se sent
gairebé sempre o sempre sola és lleugerament inferior al 10 % (taula 5).
Al cap de deu anys, la població que no s’ha sentit mai sola disminueix en
un percentatge similar, i ingressen, majoritàriament, a les files de la soledat
ocasional. Les persones que s’han sentit soles alguna vegada durant l’última
dècada són prop d’una de cada tres (Víctor i Bowling, 2012; Heikkinen i
Kauppinen, 2011; Jylhä, 2004; Wenger i Burholt, 2004). Però amb el temps
també varia la intensitat de la soledat. Una de cada cinc persones se sent
més sola que deu anys abans i una de cada deu se sent menys sola que en el
passat (taula 6). No obstant això, s’ha de tenir en compte que, en els estudis
de seguiment —que són els que ens permeten observar els canvis al llarg
del temps—, és més probable perdre l’observació sobre la població amb un
estat de salut pitjor i/o un nivell de soledat més alt, cosa que podria esbiaixar
les mostres i fer més probable una subestimació de les trajectòries amb més
empitjorament.

SABEM QUE LA SOLEDAT ES
RELACIONA AMB L’EDAT, EL
GÈNERE O ELS RECURSOS SOCIALS,
ECONÒMICS O CULTURALS PROPIS
O EXISTENTS A L’ENTORN.
PERÒ LA SOLEDAT NO ÉS
UN ESTAT PERMANENT
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Taula 5.
PREVALENÇA DE
SOLEDAT A L’INICI
DE L’OBSERVACIÓ
I DESPRÉS DE
DEU ANYS DE
SEGUIMENT EN
DIVERSOS ESTUDIS
LONGITUDINALS
(%)

Taula 6.
CANVIS EN
EL NIVELL DE
SOLEDAT DESPRÉS
DE DEU ANYS DE
SEGUIMENT
DURANT LA
VELLESA, SEGONS
DIVERSOS ESTUDIS
LONGITUDINALS
(%)

SENTIMENT DE SOLEDAT
Sempre

ESTUDI

Ocasional

Mai

Inici

Després de
10 anys

Inici

Després de
10 anys

Inici

Després de
10 anys

Victor & Bowling, 2012
(Regne Unit)

9

8

32

42

61

50

Jylhä, 2004 (Finlàndia)

8

8

27

23

65

64

Wenger i Burholt,
2004 (Gal·les)

9

6

23

28

64

57

Heikkinen i Kauppinen,
2011 (Finlàndia)

10

11

15

20

75

69

ESTUDI

SENTIMENT DE SOLEDAT
Mai

Permanent

Ha empitjorat

Ha millorat

Victor et al., 2005a i 2005b
(Regne Unit)

55

15

20

10

Victor i Bowling, 2012 (Regne Unit)

44

22

25

12

Jylhä, 2004 (Finlàndia)

51

17

19

13

Holmén i Furukawa, 2002 (Suècia)

31

13

Wenger i Burholt, 2004 (Gal·les)

26

17

L’inici del sentiment de soledat és més probable com menys temps ha
transcorregut des de determinats esdeveniments que suposen pèrdues, com
la viudetat, la pèrdua d’amics o l’empitjorament de la salut. Els successos
que comporten pèrdues poden passar (i passen) en qualsevol moment de
la nostra trajectòria vital. Però, al llarg de la vida, hi ha moments en què
aquests esdeveniments passen més sovint. La vellesa és densa en pèrdues, i
per això la soledat és més freqüent en edats avançades. També la longevitat
femenina més alta comporta més pèrdues, per això la feminitat de la soledat.
La incidència més gran per edat i gènere es produeix a causa d’una incidència
més alta d’esdeveniments detonants de soledat.

18
Font: Elaboración pròpia.
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El que fa que augmenti la probabilitat de soledat no és l’absència (de vincles,
salut…), sinó la pèrdua recent. Per exemple, no és més alta la probabilitat
entre les persones que no tenen parella perquè no l’han tinguda mai o no
la tenen des de fa temps, sinó entre les que l’han perduda recentment. No
és més gran entre les persones que tenen una xarxa social reduïda, sinó
entre les que han vist com es reduïa recentment. I no és més gran entre
les persones que han envellit amb un cert nivell de discapacitat, sinó
entre les que han vist com disminuïa la seva autonomia recentment (Aartsen
i Jylhä, 2011; Schnittger et al., 2012, Dahlberg et al., 2018). De la mateixa
manera, a vegades és precisament la fi de la soledat residencial, la pèrdua
de l’autonomia residencial, de la llar de tota una vida, allò que fa detonar la
soledat emocional.
De vegades les pèrdues no es produeixen per canvis en la trajectòria de vida de
l’individu, sinó per canvis al seu entorn. Per exemple, un procés de gentrificació
al barri produeix la pèrdua de l’espai de vida, dels veïns, dels botiguers, de
molts amics. Els canvis en l’entorn immediat són també el detonant de l’inici
de processos de soledat (Keating et al., 2013). De fet, en la vellesa l’entorn
immediat guanya rellevància davant d’altres entorns de relació (Nyqvist et al.,
2016). Mentre que en altres edats, en la seva relació amb la soledat, són
més rellevants els amics o fins i tot les activitats organitzades, en la vellesa
adquireixen més importància les relacions de proximitat, i són molt rellevants
els veïns (taula 7).
Però durant la vellesa no solament tenen lloc esdeveniments que suposen
pèrdues (de la parella, dels amics, de la salut, de la llar), també n’hi ha
d’altres que comporten guanys: nous membres de la família (nets, besnets…),
recuperacions i millores en la trajectòries de salut… Aquests esdeveniments
s’associen a millores en els nivells de soledat.
La soledat canvia al llarg de la vida —comença, empitjora, millora,
s’acaba…—, però també canvia al llarg d’altres temps. La soledat canvia al
llarg del temps estacional, i empitjora a la primavera i a l’estiu. També canvia
al llarg del temps setmanal, i empitjora durant els caps de setmana. I ho fa
també durant el temps diari, de manera que és més intensa durant la nit
(Victor et al., 2015).
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Taula 7.
RISCS RELATIUS
DE SOLEDAT
EMOCIONAL,
FINLÀNDIA
OCCIDENTAL
(2011)
Font: Nyqvist et al.,
2016.
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Figures 5.1 i 5.2.
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De vegades, és un altre temps més llarg el que permet observar transformacions, amb canvis entre diferents generacions. En aquest sentit, per exemple, es constaten canvis en la soledat residencial. Si s’observen les taxes de
soledat residencial en els dos últims censos de població (2001 i 2011), es
pot comprovar un augment de la soledat en edats adultes, però no sembla
que passi res en la vellesa (figura 5.1). No obstant això, si s’observen les
trajectòries generacionals entre aquestes dues observacions (figura 5.2), es
constata una cosa molt diferent. Durant la vellesa, en concret en la vellesa
avançada, es produeix un canvi molt rellevant.
Entre els 30 i els 60 anys hi ha un augment de la soledat residencial generació
a generació. Entre els 60 i els 80 anys, la situació residencial és molt similar
per a totes les generacions que actualment transiten per aquestes edats.
Però a partir dels 80 anys es va produint un canvi, subtil, però rellevant.
Si s’observa la generació nascuda el 1918, la seva autonomia residencial
era més gran als 85 anys que als 90. Si ens centrem en les persones
nascudes el 1919, només un any després, la seva autonomia residencial
als 85 i als 90 anys és idèntica. Si ara parlem de les persones nascudes
l’any següent, el 1920, la seva autonomia residencial ja és més gran als 90
anys que als 85. Generació a generació es va retardant el moment de la
pèrdua de l’autonomia residencial. Cada generació és capaç de mantenir
la seva independència residencial una mica més que l’anterior, de manera
que es retarda la incidència que té la pèrdua de l’habitatge sobre la soledat
emocional. Però el resultat també és que cada vegada tenim població més
gran, i potencialment més fràgil, que viu sola, amb conseqüències sobre les
polítiques de prevenció, el monitoratge i l’adaptació.

6. CENT ANYS DE SOLEDAT?
La nostra vida és molt diferent de la dels nostres avis. En conseqüència, les
nostres poblacions també són diferents de les del passat. Ara vivim més i,
per tant, necessitem tenir menys fills per reproduir les nostres poblacions.
El resultat és que vivim en poblacions amb menys infants i més persones
de més edat i de més edats. Això, de manera sintètica, és el que coneixem
com a canvi demogràfic. El canvi demogràfic condueix a més soledat?

El repte de la soledat
en la gent gran

L’Enquesta mundial de valors inclou la pregunta següent: «Les cohorts
més joves experimentaran una soledat més gran a causa de canvis en
els patrons familiars (famílies de dimensions més petites, augment de la
divorcialitat…)?».6 I la resposta majoritària és positiva. En un breu repàs a
l’efecte dels canvis demogràfics sobre les nostres famílies i al temps durant
el qual coexistim o coexistirem amb diferents familiars, intentarem contestar
aquesta qüestió.
El motor transformador principal de les nostres poblacions, el que va posar
en marxa el canvi demogràfic, va ser la gran transformació en la longevitat.
Des de l’era dels neandertals fins a mitjan segle xix, l’esperança de vida dels
éssers humans era de 35-40 anys. Des de mitjan segle xix fins avui (sense
que hàgim albirat fins ara cap canvi en aquesta tendència), l’esperança de
vida màxima de l’espècie humana s’ha incrementat en sis hores al dia, tres
mesos a l’any o tres anys cada dècada (Oeppen i Vaupel, 2002). Els infants
nascuts actualment tenen unes probabilitats molt altes d’arribar a centenaris
(Vaupel, 2010). Com està canviant aquesta transformació la nostra vida i
els temps de soledat al llarg d’aquesta? El primer que produeix és un canvi
en els calendaris de pèrdues (detonant principal de la soledat, com ja s’ha
comentat). Les pèrdues de la parella, amics, germans, familiars —quan es
produeixen per mortalitat— es retarden, tenen lloc més tard en les nostres
biografies. En conseqüència, guanyem temps de vida compartit amb aquests
vincles, amb els quals vivim durant més temps (taula 8).

Tabla 8.
TEMPS DE VIDA
COMPARTIT
AMB DIFERENTS
VINCLES FAMILIARS
(DURADA MITJANA).
GENERACIONS
FEMENINES
ESPANYOLES 19351939 I 1965-1969

VINCLE FAMILIAR

GENERACIONS
1935-1939

1965-1969

AMBDÓS PARES

43

53

MARE VÍDUA

15

14

PARELLA

52

52

FILLS EN EDAT
DE CRIANÇA

22

21

FILLS ADULTS

36

41

6 Base de dades:
World Values Survey
(2016). Recuperat de:
http://www.worldvaluessurvey.org/
WVSNewsShowMore.
jsp?evYEAR=2016&evMONTH=-1.
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No passarem més temps sense parella per viudetat, però sí que ho farem sent
més grans. Tampoc no passarem més temps de la nostra vida sense pares,
malgrat la nostra longevitat més alta, sinó molt més temps amb ambdós
(taula 8), i amb un d’ells coexistirem tres quartes parts de la nostra vida. Per
bé que la seva etapa fràgil, en la qual es genera més demanda de cura, tindrà
lloc en una etapa més avançada de la nostra pròpia vida. Tampoc no passarem
més temps sense fills, malgrat que els tenim més tard; ni tan sols sense fills
adults, malgrat l’augment de la durada de la criança i l’escolaritat. Respecte
de generacions anteriors, passarem més temps sense fills abans de tenir-los,
el mateix temps de criança (malgrat el menor nombre de fills), però molt
més temps amb fills adults. Les generacions més joves compartiran més de la
meitat de la seva vida amb fills adults.
Com a conseqüència de la transformació en la longevitat, es redueix la fecunditat
de les poblacions humanes. Ara tenim menys fills que en el passat. Però de
cara als fluxos de suport durant la vellesa, tant instrumentals com emocionals,
el més rellevant és l’existència de fills, no pas el
nombre. Gràcies a l’augment de la supervivència
NO PASSAREM MÉS TEMPS SENSE
infantil, la probabilitat de tenir fills durant la vellesa
no sols no ha disminuït, sinó que ha augmentat.
PARELLA PER VIUDETAT, PERÒ SÍ QUE
La població sense fills s’ha mantingut històricament
HO FAREM SENT MÉS GRANS. TAMPOC
molt estable generació rere generació entre el 15 i
NO PASSAREM MÉS TEMPS DE LA
el 20 %. És per a aquesta població sense fills que la
NOSTRA VIDA SENSE PARES, MALGRAT
reducció de la fecunditat comporta un risc de cara
LA NOSTRA LONGEVITAT MÉS ALTA
als seus vincles i suports familiars. La seva xarxa de
suport estava formada sobre vincles horitzontals
i els seus descendents: germans, nebots, cosins.
I aquesta xarxa de coetanis i descendents de les persones que no tenen fills sí
que es veurà reduïda com a conseqüència del canvi demogràfic. La població
sense descendents directes pot tenir un risc més alt de soledat a causa del
canvi de les dinàmiques demogràfiques.
Malgrat que la probabilitat de tenir algun fill en la vellesa no disminueix, la
distància entre generacions pot canviar l’escenari. Una menor descendència,
en interacció amb els patrons migratoris, pot influir sobre la disponibilitat de
parents i la soledat. Les generacions nascudes recentment al nostre país són
menys mòbils del que ho van ser les dels seus avis. Però fins i tot una menor
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mobilitat, en interacció amb un menor nombre de fills, pot fer augmentar
la distància entre generacions, i afectar la disponibilitat de suport tant
instrumental com emocional.
Un canvi no relacionat amb la primera transició demogràfica (la descrita fins
ara), sinó amb la segona (van de Kaa, 1987), és l’augment de la inestabilitat
conjugal. Una de les pèrdues més estretament lligades a l’inici de la soledat
emocional, la pèrdua de la parella, és la que sofrirà una transformació més
complexa. Les parelles que perduren fins a la defunció d’un dels cònjuges
tindran una durada no coneguda per generacions anteriors, i la viudetat es
produirà en una edat molt avançada del cònjuge supervivent. Però en bona
part de les trajectòries conjugals de les generacions que en el futur transiten
la vellesa, la pèrdua de la parella s’haurà produït per una ruptura voluntària
a edats primerenques. Si es mantenen les dinàmiques actuals, això podria
tenir efectes amortidors sobre la soledat en la vellesa, ja que és coneguda la
rellevància que té la durada des de la pèrdua en aquest sentit. D’altra banda,
és molt més gran la probabilitat d’establir noves relaciones després d’una
separació que no pas després d’una viudetat.
Per tant, el canvi demogràfic relacionat amb la primera transició demogràfica
(transformació en la longevitat i la fecunditat) ens deixa poblacions més
verticals. Al llarg de la seva trajectòria vital, les generacions més joves tindran
més parents d’altres generacions i menys de la seva mateixa generació. La
segona transició demogràfica ens deixa trajectòries menys estandarditzades,
amb més ruptures, nous inicis i diversitat de recorreguts.

7. CONSIDERACIONS FINALS
La soledat es relaciona amb les pèrdues i amb el temps transcorregut després
d’aquestes pèrdues. La vellesa és densa en pèrdues, i és més llarga en femení.
És per això que la soledat és, al més sovint, femenina i anciana. I a mesura que
les pèrdues es van retardant en les nostres trajectòries vitals, és més anciana.
I ho és especialment la soledat residencial que, a més, per a la majoria dels
seus protagonistes és una situació nova. És la primera vegada en la seva vida
que viuen sols. I generació rere generació ho fan fins a edats més avançades.
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A més, per a aquestes persones, la capacitat de mantenir l’autonomia
residencial depèn més de la densitat de recursos (propis i de l’entorn). Per això,
la intersecció entre edat, gènere i recursos hauria de merèixer una atenció
especial en el disseny de qualsevol intervenció.
Més enllà de la seva relació amb els recursos econòmics, els recursos educatius
estan estretament lligats amb la soledat emocional. La trajectòria formativa
deixa empremta en les xarxes establertes, en els recursos culturals i socials i en
la nostra mirada sobre el món. Entendre la formació com un procés que ens
acompanya durant tota la nostra vida podria tenir efectes sobre la soledat en
la vellesa, especialment sobre la soledat femenina.
El factor que prediu millor la soledat emocional és la soledat social, la falta o
l’escassetat de persones de confiança. El suport emocional masculí bascula
sobretot sobre la parella (amb la qual majoritàriament els homes compten), i
el femení, sobre la descendència. No obstant això, l’aïllament social masculí
és el més vinculat a l’existència de fills. Elles disposen de més xarxes de
proximitat. Les dones de generacions que transiten actualment per edats
avançades, després d’un trajectòria vital dedicada a cuidar la família i la llar,
tenen xarxes socials denses en vincles pròxims, al veïnat. Les dels homes,
una vegada falta la parella, depenen més de la seva trajectòria reproductiva.
Les conseqüències dels canvis demogràfics en la composició de les famílies,
amb menys vincles horitzontals i menys descendents d’aquests vincles, podria
agreujar l’aïllament social de la població sense descendència. I això podria deixar una empremta més profunda en la soledat emocional masculina,
a falta d’altres canvis en les trajectòries vitals.
El canvi demogràfic ens durà més temps de vida amb parents i amics d’altres
generacions; aquests que fan la xarxa social menys fràgil, ja que les seves
pèrdues no són coetànies a les nostres. En la mesura en què convertim aquesta
coexistència més gran en temps realment compartit, pot ser que trobem la
resposta al temps de soledat durant la nostra trajectòria de vida.
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3
Aproximació
conceptual
a la soledat

Dr. Javier Yanguas

«Podria estar més sola
sense la meva soledat.»
EMILY DICKINSON
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1. INTRODUCCIÓ
Estar sol, sentir-se sol, percebre que no som estimats, advertir que no
som importants per a ningú, que ningú no ens valora, adonar-nos que
no ens cuidaria ningú en cas de necessitat, descobrir que la nostra
vida no té sentit, que és buida… són qüestions essencials en allò que
anomenem soledat.
La soledat és aquesta experiència d’aïllament, d’absència, de separació,
de repudi, de no pertinença, de desconnexió, que podem sentir de
grans o que ens pot «acompanyar» des de la infància, al llarg de tota
la nostra vida, i amb la qual és difícil conviure.
La soledat es tolera malament, pren una part de l’atractiu de la vida
quan no es desitja. Però és també una experiència humana fonamental,
compartida per totes les persones (universal), encara que cadascú
—a causa del seu caràcter essencialment subjectiu— la visqui d’una
manera diferent, i sempre influïda per variables personals, situacionals
i contextuals.
El present capítol té com a objectiu principal aproximar-nos a la soledat
i intentar comprendre-la des d’una mirada oberta i complexa.

2. DE LA SOLEDAT
La soledat sembla que compleix tots els requisits d’allò que es coneix
com a concepte polièdric. En coexisteixen tantes definicions com «mirades» diverses, i, malgrat tot, tenim l’íntima sensació que no som capaços d’atrapar el que batega dins seu, perquè fa l’efecte que totes
les definicions són banals comparades amb la complexitat del que s’intenta aprehendre. Sembla que la soledat s’escapoleix, que s’evapora,
com si no volgués ser ni precisada ni delimitada. Vista la situació, una
forma molt recorreguda de començar aquest capítol, que té com a
objectiu principal desentranyar el que batega dins del que conceptualitzem com a soledat, és recórrer al manual publicat el 1982 i titulat
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APROXIMACIONS
TEÓRIQUES A LA
SOLEDAT, SEGONS EL
MANUAL LONELINESS:
A SOURCEBOOK OF
CURRENT THEORY,
RESEARCH AND THERAPY:
· La perspectiva cognitiva
(hipòtesi de la discrepància
cognitiva), en la qual la soledat
s’entén com una dissonància
—una avaluació que el subjecte
fa— entre les relacions socials que
una persona desitja i les que té.
· L’interaccionisme, que
conceptualitza la soledat no des
del fet d’estar sol, sinó des de la
falta de relacions tant significatives
com íntimes, i també la falta de
vinculació comunitària.
· La perspectiva psicodinàmica,
que concep la soledat com les
conseqüències negatives derivades
de la necessitat d’intimitat, de
relacions interpersonals per viure.
· L’existencialisme, per al
qual la soledat és una realitat
consubstancial a l’ésser humà que,
d’una banda, pot causar sofriment
i dolor, i de l’altra, suposa la
possibilitat de crear coses noves,
reflexionar i comprendre’s a si
mateix…

Loneliness: A Sourcebook of Current Theory, Research and Therapy, en el qual es distingeixen vuit
aproximacions teòriques diferents de la soledat
(p. 130), que es poden resumir en quatre perspectives clàssiques (Yanguas et al., 2018a i 2018b).
Entre aquest manual i el de Hojat i Crandall (2009),
titulat Loneliness: Theory, Research and Applications, es pot determinar —amb l’objectiu de definir
la soledat— que l’interès d’acadèmics i investigadors
ha basculat des de les diferents teories que diferenciaven què és i com es pot comprendre la soledat
(una mirada més rica sobre aquesta), fins a teories
de tall més empíric que emfatitzen la importància de
mesurar-la, i en les quals s’assumeix bàsicament que
inclou:
· Un component afectiu, lligat a les emocions
negatives (i sustentat per una aproximació teòrica
de tall psicodinàmic que emfatitza la importància de
la necessitat social de relació).
· Un component cognitiu (que és el que en realitat
adquireix importància en la visió de la soledat),
relacionat amb la discrepància entre expectatives i
realitat pròpia de les visions cognitivistes.
En realitat, l’existència de dos factors ha marcat en
certa manera l’esdevenir del concepte, perquè ja
Weiss (1973) —potser en el primer manual existent
sobre soledat— distingia en la seva anàlisi també
dues dimensions bàsiques del sentiment de soledat
que, com ja aclaria fa més de quaranta anys, es
poden donar en paral·lel:
· La soledat emocional, derivada de l’absència d’una
figura íntima o confident en la vida de les persones,
com la parella o una amistat estreta.
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· La soledat social, causada per la falta d’una xarxa àmplia i efectiva de familiars,
amics o veïns, cosa que condueix a una integració social deficient (Dahlberg i
McKee, 2014; Dykstra i De Jong Gierveld, 2005; van Baarsen, 2002).
Davant la complexitat de la definició de la soledat i de les variables que la
indueixen, la prediuen o s’hi relacionen, i per tal de no fer un plantejament
reduccionista, s’ha optat per definir la soledat des de punts de vista complementaris molt diversos. Així mateix s’ha dut a terme una revisió de les variables
principals que la situen en un context més ampli, de manera que el lector se’n
pugui fer una idea pròpia basada en l’evidència empírica existent actualment.
2.1. La soledat com a concepte
La soledat es pot entendre i caracteritzar a través dels trets següents:
· La soledat es caracteritza per un sentiment d’aïllament, que pot ser
objectiu o subjectiu, metafísic o comunicatiu, existencial, social…, que hi és
sempre present i que és part nuclear de l’experiència personal i intransferible
del que anomenem soledat (Stein i Tuval-Mashiach, 2015).
· La soledat emocional, derivada de l’absència d’una figura íntima o confident
en la vida de les persones, com la parella o una estreta amistat.
· La soledat es pot definir com la mancança o privació referida a sentiments
de buidor o d’abandonament associats a l’absència de relacions d’intimitat
(De Jong Gierveld, 1987). En altres paraules, en la gènesi de la soledat hi ha
un fort component relacional.
· Altres autors entenen la soledat com la discrepància cognitiva entre
les relacions que una persona té i les que esperava tenir. L’aparició i/o el
manteniment d’aquesta discrepància depenen de l’avaluació subjectiva de la
mateixa persona sobre la qualitat i la quantitat de les seves relacions socials
(Peplau i Perlman, 1982; Yanguas et al., 2018b).
· L’experiència de la soledat (almenys, la no desitjada) inclou habitualment
un conjunt d’emocions negatives que l’acompanyen, com ara tristesa,
melancolia, frustració, vergonya o desesperació (De Jong Gierveld, 1987;
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De Jong Gierveld et al., 2015b; Yanguas et al., 2018a i 2018b; PinazoHernandis i Donio Bellegarde, 2018).
· La soledat, a més de poder ser provocada per una falta de relació amb
altres persones, també pot tenir un component de falta de vinculació
comunitària. La comunitat on viu un individu el proveeix de sentiments
de pertinença, identificació amb els altres, seguretat emocional, influència
recíproca, percepció de compartir valors i recursos, i connexió emocional, a
més de satisfacció de necessitats… (Dalton et al., 2001). L’absència de tot
això pot provocar sentiments de soledat. En aquest sentit, autors rellevants
com Cacioppo i Patrick (2008) defineixen la soledat com un «dolor social»
comparable al dolor físic, i la doten d’una funció específica: si el dolor
físic sorgeix per protegir-nos dels perills físics, la soledat,
com a «dolor social», es manifestaria com una forma
de protegir-nos del perill de quedar aïllats (relacionat,
PER A DE JONG GIERVELD,
òbviament, amb la importància de les connexions socials).
KEATING I FAST, EL SENTIMENT
· Per a De Jong Gierveld, Keating i Fast (2015), el sentiment DE SOLEDAT ÉS UNA EXPERIÈNCIA
SUBJECTIVA I NEGATIVA,
de soledat és una experiència subjectiva i negativa,
resultat d’una avaluació cognitiva en la qual hi ha
RESULTAT D’UNA AVALUACIÓ
discrepàncies entre les relacions socials que desitgen
COGNITIVA EN LA QUAL HI
les persones i les que realment tenen. Com bé afirmen
HA DISCREPÀNCIES ENTRE
López-Doblas i Díaz (2018), aquesta definició és hereva
LES RELACIONS SOCIALS QUE
d’una teoria formulada fa bastant temps per Perlman i
DESITGEN LES PERSONES I LES
Peplau (1981:31) en l’àmbit de la psicologia social, però
QUE REALMENT TENEN
que continua sent molt acceptada per la comunitat
científica internacional: la soledat és «una experiència
desagradable que s’esdevé quan la xarxa de relacions socials d’una
persona és deficient en algun sentit important, sigui quantitativament o
qualitativament». Aquesta definició, d’altra banda, inclou elements de la
que proposa De Jong Gierveld (1987), abans enunciada, en concebre
la soledat com un sentiment que arriben a patir les persones quan
perceben una falta de relacions socials, insatisfactòria o inadmissible, bé
perquè el nombre de relacions és inferior al que desitgen o bé perquè no
aporten la intimitat esperada.
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· Altres definicions complementàries a les idees anteriors, que situen la soledat
en un context més ampli, són les següents:
Taula 9.
ALTRES DEFINICIONS DE SOLEDAT
AUTOR
SULLIVAN
(1953:290)
WEISS
(1973:17)

LEIDERMAN
(1980:380)

DEFINICIÓ

La soledat és l’experiència summament desagradable relacionada amb la necessitat
d’intimitat en les relacions interpersonals.
La soledat no és causada pel fet d’estar
sol, sinó pel fet d’estar sense una relació o
un conjunt de relacions necessàries… La
soledat sempre apareix com una resposta
a l’absència d’algun tipus particular de
relació o, més exactament, una resposta a
l’absència d’alguna relació particular.
La soledat es refereix a un estat afectiu en
el qual l’individu és conscient del sentiment
d’estar separat dels altres, juntament amb
l’experiència de la necessitat d’altres
persones.

PERLMAN
I PEPLAU
(1981:31)

La soledat és l’experiència desagradable
que té lloc quan la xarxa de relacions socials
d’una persona és deficient tant quantitativament com qualitativament.

ROOK
(1984:1391)

La soledat és una condició duradora de sofriment emocional que sorgeix quan una
persona se sent separada, incompresa o
rebutjada pels altres i/o no té persones
apropiades per dur a terme les activitats que
desitja, en particular, les que proporcionen
un sentit d’integració social i ofereixen
oportunitats per a la confiança (intimitat)
emocional.

AUTOR

DEFINICIÓ

ROKACH
(1990:41)

La soledat és una cosa natural i una part
integrant de l’ésser humà, com ara la felicitat, la
fam i l’autorealització. Els éssers humans naixem
sols i experimentem el terror de la soledat en la
mort, i sovint molta soledat en el transcurs de
la nostra vida.

YOUNGER
(1995:59)

La soledat és el sentiment d’estar sol malgrat
desitjar estar amb els altres. Els solitaris
experimenten una sensació de soledat absoluta,
com també de falta de sentit i avorriment.

ANDERSSON
(1998:282)

La soledat és la falta generalitzada de relacions
satisfactòries tant personals, socials com
comunitàries.

DE JONG
GIERVELD
(1998:120)

La soledat és una experiència individual
desagradable o inadmissible de falta de qualitat en determinades relacions. Això inclou
situacions en les quals el nombre de relacions
existents és menor del que es considera desitjable o admissible, com també situacions en
què la intimitat que un desitja no és assolida.
Així, la soledat s’entén com la manera en què
la persona percep, experimenta i avalua el
seu aïllament i la falta de comunicació amb
altres persones.

KILLEEN
(1998:764)

La soledat és una condició que descriu els sentiments de distrès, depressió, deshumanització
i desaferrament que una persona sofreix quan
s’experimenta una sensació de buidor a causa
d’una vida social i/o emocional insatisfeta.
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2.2. La soledat com a experiència
Si hi ha alguna cosa que defineix la soledat, és la complexitat de la seva
vivència i els innumerables factors que hi intervenen (Cohen-Mansfield
et al., 2016). Alguns dels més rellevants són:
· La soledat es pot definir com la falta o privació referida a sentiments de
buidor o abandonament associats a l’absència de relacions d’intimitat (De
Jong Gierveld, 1987). En altres paraules, en la gènesi de la soledat hi ha un
fort component relacional.
· La soledat és una vivència experimentada en forma de múltiples
realitats (Victor et al., 2009; Victor i Sullivan, 2015) que són úniques,
diferents i canviants, i que l’individu construeix i reconstrueix en el context
de la seva vida i de la seva història de vida. Així doncs, la soledat és dinàmica,
amb matisos que canvien al llarg del temps.
· Hi ha, a més, tantes soledats com «perquès» generadors dels diferents
sentiments d’aïllament, buidor, exclusió… que experimenta una persona en
situació de soledat (Yanguas, 2018).
· La soledat depèn de la interacció mútua de diverses variables (Victor
et al., 2009; Victor i Sullivan, 2015), algunes de les quals pròpies de la persona
i d’altres externes a l’individu (algunes sota la seva influència i d’altres que no
depenen en absolut de la seva voluntat), en mútua interacció:
Factors intrapersonals: personalitat i «estils» cognitius (expectatives,
avaluació de la situació per part de la persona…).
Factors extrapersonals: «engagement interpersonal» (funcionament
social de la persona al llarg de tot el seu cicle vital); esdeveniments vitals
que experimenten les persones tant relatius a la seva salut (malalties…)
com socials (jubilació, viudetat, pèrdues, marxa dels fills a altres països…);
factors socioeconòmics (renda, existència o no de serveis d’atenció; ambient
social en el qual la persona viu (habitatge, barreres arquitectòniques,
equipaments, tipus de comunitat més individualista o col·lectiva, àmbit
rural versus urbà…); estils de vida (ús del temps lliure, aficions…); factors
culturals, estereotips socials (edatisme)…
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ENGAGEMENT
INTERPERSONAL

ESDEVENIMENTS
VITALS

(qualitat de les relacions
amb família, amics, veïns…)

(jubilació, viudetat,
dependència, salut…)

VARIABLES
SOCIALS
(pobresa, qualitat
dels serveis de salut i serveis
socials, edatisme…)

FACTORS
INTRAPERSONALS
(personalitat, identitat,
variables cognitives,
expectatives…)

AMBIENT
SOCIAL
(habitatge, comunitat,
relacions, temps lliure,
cotxe, estació de l’any…)

Adaptat de Victor et al., 2009; Victor i Sullivan, 2015.

· La soledat és vista habitualment de manera oposada entre els qui
la pateixen i els que no l’experimenten (Hauge i Kirkevold, 2010;
Donio Bellegarde, 2017): d’una banda, els «no sols» sovint opinen que
la culpa de la soledat és de la mateixa persona solitària, i que és causada,
per exemple, perquè té una personalitat crítica, una actitud passiva i
negativa…, de manera que fan una atribució causal interna; d’altra banda,
els «sols» consideren generalment que respon més a factors externs
—per exemple, a la falta d’oportunitats de mantenir el contacte social amb
persones rellevants— i no a alguna cosa provocada per ells mateixos, de
manera que fan una atribució causal externa.
· Weiss (1973), un dels pioners en l’estudi de la soledat, avisava fa més de
trenta anys de la importància dels estereotips nocius sobre la soledat:
la soledat és vista sovint, deia Weiss, com a debilitat, com a flaquesa o com
a autocomplaença, ja que se suposa que tot individu hauria de ser capaç
d’eliminar-la, perquè no es tracta de cap mal de tipus físic. Com passa
amb la tristesa o la depressió, continuava Weiss, es podria pensar que el
sentiment de soledat s’hauria de poder eliminar exclusivament a través
de la voluntat, de manera que, en darrer terme, l’individu és el culpable
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LA COMPLEXITAT DE LA SOLEDAT:
MOTIUS DIVERSOS, SENTIMENTS
DIFERENTS, RESPOSTES VARIADES
(DE RUBENSTEIN I SHAVER):

a. Els diferents sentiments de soledat
Dins dels diferents sentiments, argumentaven que
hi ha un tipus de soledat lligat als sentiments de
desesperació (que inclouen por, desesperança,
vulnerabilitat…); una altra categoria de soledat
provocada per sentiments de tristesa, buidor,
aïllament…; una altra de relacionada amb el tedi,
l’avorriment…; una altra, amb la baixa autoestima…

d’aquesta mateixa soledat, bé per acció
o per omissió. Malauradament, aquests
estereotips continuen avui ben presents,
com constata l’evidència empírica existent,
tant en la població general (Sagan i
Miller, 2017) com en les persones grans
(Pikhartova et al., 2016). Així, se subratlla,
d’una banda, un comportament diferent
envers les persones suposadament solitàries
(més fred i distant), i, de l’altra, profecies
autocomplertes respecte de la soledat en
persones grans.

b. Els motius que hipotèticament
els podien ocasionar
Els sentiments que caracteritzen les diferents
soledats són produïts per causes diverses: hi ha qui
es pot sentir sol perquè se sent aïllat, o perquè li
falta la parella; o perquè, tot i tenir parella, no té
l’afecte que necessita; o perquè està hospitalitzat,
o per milers de possibles causes diferents. Les
qüestions que cal plantejar-se són: Davant de motius
diferents, fer companyia és suficient? O, si volem
pal·liar, alleujar o millorar la soledat, només ho
podem fer per mitjà d’un conjunt d’intervencions
múltiples i variades?

· Rubenstein i Shaver (1980 i 1982) observaven la complexitat de la soledat (i
anunciaven com hauria de ser la seva resposta) a través de taxonomies de la soledat
en què feien diverses distincions.

c. Les respostes de les persones davant
d’aquests sentiments de soledat
Davant de sentiments diversos i causes diferents
que provoquen les diferents soledats, els individus
reaccionen de formes molt variades. Així, en la soledat
ens trobem amb una enorme diversitat de respostes
personals a aquesta situació (hi ha qui elabora una
resposta activa, d’altres passiva, hi ha qui busca
suport social…). D’altra banda, està en joc també
la importància de les capacitats de les persones per
donar resposta a la soledat.

· El sentiment de soledat s’ha de diferenciar de l’aïllament social, encara que a
vegades es confonen. Tots dos conceptes
estan interrelacionats, però no al·ludeixen
al mateix (López Doblas i Díaz, 2018). El
sentiment de soledat obeeix, com hem
vist, a un sentiment o una insatisfacció
motivada per la falta de certes relacions, o
per la pèrdua de qualitat en els contactes
amb altres persones… És a dir, té a veure

2.3. Soledat i variables relacionades
La literatura científica sobre aquesta qüestió
ha relacionat la soledat amb altres variables,
entre les quals convé destacar les següents:
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amb la manera en què els individus perceben, experimenten, senten i avaluen la falta de, diguem-ho així, comunicació interpersonal (encara que,
com veurem més endavant, no totes les soledats tenen a veure amb les
relacions o la comunicació). L’aïllament social concerneix les característiques objectives d’una situació marcada per l’escassetat de relacions socials
(Havens et al., 2004). Una de les conseqüències de l’aïllament social pot ser
el sentiment de soledat, encara que pot passar que, amb pocs contactes
socials, algunes persones s’arribin a sentir molt soles, i d’altres, gens ni mica
(Cloutier-Fisher et al., 2011), ja que depèn dels desitjos i les expectatives
que tenen respecte de les relacions socials (De Jong Gierveld et al., 2016).
Passa el mateix amb el fet de viure en solitari: no condueix necessàriament
al sentiment de soledat, encara que en molts casos pot ser un factor desencadenant (Victor et al., 2000).
· La soledat pot derivar de causes objectives (absència de relacions, per
exemple) o pot ser independent d’aquestes causes objectives (una persona
potser no està sola, però se sent sola), i no està obligatòriament relacionada
amb les habilitats socials del subjecte que la pateix (Vitkus i Horowitz,
1987). Davant la creença que els solitaris tenen males relacions socials,
l’evidència empírica avisa que molta gent en situació de soledat té bones
habilitats socials.
· La soledat necessita un temps per prendre forma (una persona no sent
soledat, encara que es pugui sentir sola, d’un dia per l’altre). Requereix,
per tant, una perspectiva temporal a través de la qual l’individu construeix i
percep la seva soledat (De Jong Gierveld, 1998).
· La soledat no és exclusivament pròpia de persones grans, sinó que és
un sentiment que pot afectar els individus a qualsevol moment del seu cicle
vital. Així, la literatura científica emfatitza que és en els moments de més
vulnerabilitat que la soledat afecta d’una manera especial. Per això, tenen
més risc de sofrir-la les persones que estan exposades a esdeveniments crítics
que generen canvis substancials en les seves relacions socials (Nicolaisen i
Thorsen, 2014; Victor i Yang, 2012), o que les exposen a situacions d’extrema
vulnerabilitat personal (malaltia, falta d’un projecte vital, proximitat de la
mort…), tot i que la incidència és dispar.
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· Diverses investigacions han relacionat la soledat actual d’un individu
amb les trajectòries vitals (Aartsen i Jylhä, 2011). L’engagement social en
les persones grans està determinat per l’engagement que aquestes mateixes
persones han tingut almenys vint anys abans, i hi ha una relació directa entre
l’engagement social i la soledat (Dahlberg et al., 2016). En altres paraules,
la soledat no és un producte exclusivament del moment actual, sinó de la
pròpia història relacional.
· Encara que moltes vegades es diu que la soledat és cosa de dones
grans, l’evidència empírica no corrobora del tot aquesta afirmació.
Hi ha estudis que conclouen que la soledat és més freqüent en homes que
en dones, i d’altres que avalen que no hi ha diferències estadísticament
significatives en funció del gènere. Així, López Doblas i Díaz (2018),
Pinquart i Sörensen (2001), després d’una metaanàlisi sobre les diferències
de gènere en la soledat, argumenten que les dones la pateixen en una
magnitud superior pel fet que els homes poden tenir més dificultats a
l’hora de reconèixer a les enquestes que pateixen aquesta circumstància
(De Jong Gierveld et al., 2016). A això cal afegir-hi que hi ha una exposició
desigual d’homes i dones a alguns factors de risc que indueixen la soledat,
com ara la viudetat (Aartsen i Jylhä, 2011). La veritat és que molts altres
treballs defensen que afecta més les dones (Nicolaisen i Thorsen, 2014;
Iecovich et al., 2011; Savikko et al., 2005), fins i tot si analitzen persones
de qualsevol edat (Victor i Yang 2012). D’altres, com abans s’esmentava,
postulen que els homes sofreixen més la soledat que les dones (De Jong
Gierveld et al., 2015a; Scharf i De Jong Gierveld, 2008). I encara d’altres
no aprecien que el gènere serveixi per establir diferències estadísticament
significatives (Liu i Rook, 2013). En les mostres espanyoles passa el mateix.
Alguns treballs indiquen que hi ha més soledat en dones que en homes
(Losada et al., 2012; Del Barrio et al., 2010), mentre que d’altres defensen
la posició contrària (Sánchez-Rodríguez et al., 2009). En un treball propi
del Programa de Gent Gran de la Fundació ”la Caixa”, es determinava que
tant l’aïllament com la soledat eren més grans en homes que en dones.
· L’evidència científica no és concloent sobre l’existència d’una relació
positiva entre l’edat i la prevalença dels sentiments de soledat.
Alguns estudis (Dykstra et al., 2005) mostren que l’experimenten, sobretot,
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les dones grans; d’altres, que a partir de los 80 anys augmenta a poc a poc
(Pinquart i Sörensen, 2001), i d’altres (Dahlberg et al., 2015; Nicolaisen i
Thorsen, 2014; i Losada et al., 2012) conclouen que hi ha una associació
significativa entre l’edat de les persones grans i el grau en què se senten
soles. En canvi, també hi ha alguns estudis amb mostres poblacionals
(Victor i Yang, 2012) que constaten que la relació entre edat i soledat no
mostra un increment lineal, sinó una distribució en forma de U, amb nivells
de soledat relativament alts en les persones de menys de 25 anys i en les
més grans de 55, davant de ràtios més baixes en les edats intermèdies. Els
«punts de ruptura» a partir dels quals la soledat creix considerablement
són els 55 anys per a les dones i els 75 anys per als homes. Alguns estudis
rebutgen aquesta associació, com ara Sundström et al. (2009) en una
mostra europea, De Jong Gierveld et al. (2015a) en una mostra canadenca,
i Iecovich et al. (2011) per a Israel.
· La creença que la soledat entre les persones grans ha augmentat en
els últims anys no està del tot referendada per la recerca científica
(Dahlberg et al., 2018). Una revisió de l’evidència (Dykstra, 2009) va trobar
una lleugera disminució de la soledat en aquest sentit, encara que estudis
més recents no han apreciat canvis en el temps (De Vlaming et al., 2010) ni
disminució dels nivells de soledat (Eloranta et al., 2015). Malauradament,
no disposem d’estudis al nostre àmbit geogràfic, però en un estudi britànic
amb una perspectiva temporal molt llarga, en què es comparaven els nivells
de soledat de diverses persones l’any 1999, respecte d’estudis duts a terme
entre 1945 i 1960, no es va detectar un augment de la soledat severa (Victor
et al., 2002), i sí, en canvi, intensitats més moderades de soledat.
· El baix nivell socioeconòmic és una altra variable sociodemogràfica
associada a la soledat. L’educació i el nivell d’ingressos s’han utilitzat
habitualment com a indicadors del nivell socioeconòmic, i tots dos han
estat associats contundentment a la soledat, especialment perquè hi ha
menys possibilitats de participació social i xarxes socials més petites entre les
persones amb baixos nivells d’ingressos i d’educació (Jylhä i Saarenheimo,
2010; Savikko et al., 2005; Dahlberg et al., 2018).
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· Altres variables àmpliament relacionades amb la soledat són els anomenats
factors socials, com per exemple el suport social i la xarxa social (ja
esmentats al capítol anterior). Nombroses investigacions han demostrat una
forta relació entre l’estat civil i la soledat, més concretament entre la pèrdua
de la parella i la soledat, de manera que la viudetat és un predictor clau de
la soledat en les persones grans (Aartsen i Jylhä, 2011; Dahlberg i McKee,
2014; Dahlberg et al., 2015; Dykstra et al., 2005; Jylhä i Saarenheimo, 2010).
A mesura que les persones envelleixen, és més probable que s’enfrontin a
problemes de salut i que les seves xarxes socials focalitzin la seva funció en
tasques de suport. Com més gran és el suport (persones que tenen xarxes de
suport més àmplies), les persones que el reben informen que senten menys
soledat (Dahlberg et al., 2016; Dykstra i Fokkema, 2007). A més, i com és
ben sabut, els baixos nivells de contactes socials augmenten també el risc de
soledat (Ayalon et al., 2013; Victor et al., 2009).
· Encara que es tractarà de manera exhaustiva en capítols posteriors, els
problemes de salut —tant físics (com les dificultades de mobilitat) com
psicològics (depressió, ansietat…)— s’associen habitualment a la soledat
(Aartsen i Jylhä, 2011; Cohen-Mansfield et al., 2009; Heikkinen i Kauppinen,
2011; Luanaigh i Lawlor, 2008; Eloranta et al., 2015; Dahlberg et al.,
2018). Així, les persones amb pitjor funcionament físic són més propenses
a experimentar soledat (Aartsen i Jylhä, 2011; De Vlaming et al., 2010;
Jylhä, 2004; Routasalo i Pitkala, 2003), ja que les dificultats de mobilitat
poden ser un obstacle per al compromís social (Cohen-Mansfield i ParpuraGill, 2007). En aquest sentit, s’ha demostrat que la soledat ha esdevingut
més comuna amb el pas del temps entre persones amb baix funcionament
físic (De Vlaming et al., 2010).
Així doncs, el fenomen de la soledat, lluny de ser una cosa senzilla, comprèn
des d’emocions fins a processos cognitius, inclou la persona i la comunitat,
engloba variables «intrapersonals» i culturals, es veu influït pels comportaments
i mediatitzat per factors externs (com ara l’habitatge), es relaciona amb la
fragilitat i la vulnerabilitat, no és tan clar que correlacioni la seva prevalença amb
l’edat… I un llarg etcètera de qüestions que n’expliquen tant la complexitat
com el desafiament que representa per a les nostres societats.
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3. LA SOLEDAT EN XIFRES
Com ja s’ha manifestat al capítol 2, «Demografia de la soledat», del present
manual, habitualment se solen oferir dades de prevalença de la soledat en
què es confon «soledat» (de naturalesa subjectiva) amb «viure sol» (qüestió
objectiva). La tesi7 que sustenta aquest plantejament és senzilla:
· Si a Espanya el 2015 el 25 % de la població viu sola (prop de 4.585.200,
segons dades de l’INE),
· i d’aquest conjunt total de llars on viuen persones soles, el 40 % són habitats
per persones més grans de 65 anys,
· de les quals set de cada deu són dones,
· i aproximadament unes 400.000 són més grans de 85 anys (també són dones
en la majoria de casos) (INE, 2015),
· resultat: la soledat a Espanya la pateixen les dones, grans, que viuen soles i
vesteixen de «negre» (viudes).
A més, les dades del 2017 (INE, 2017) confirmen aquesta tendència. És a dir,
viure sol és cosa de gent gran, i aquesta forma de convivència es generalitza:
de les 4.687.400 persones que vivien soles el 2017, el 41,8 % (gairebé 2
milions) tenien 65 o més anys, i d’aquestes, 1.410.000 eren dones.
El que passa és que aquesta analogia no és totalment certa, encara que
les dones que viuen soles poden patir molta soledat. L’aïllament social es
refereix a la falta de contacte social, que es pot quantificar objectivament (per
exemple el fet de viure sol). La soledat, però, es defineix subjectivament com
una experiència dolorosa experimentada en absència de relacions socials o
de sentiments de pertinença, o deguda a una sensació d’aïllament (Mushtaq
et al., 2014; Hawkley i Capitanio, 2015). La soledat, com s’ha esmentat
al punt anterior, és també el fruit d’una discrepància percebuda entre les
necessitats socials i la seva disponibilitat. Com destacava Weiss (1987), és un
estat emocional que pot reflectir (en molts casos) l’experiència subjectiva de
qui pateix aïllament social. Per això, encara que hi hagi una intensa relació
entre «viure sol» i «sentir-se sol», no solament és factible fer l’anàlisi de la
soledat des dels «modes de convivència», sinó que és fonamental, centrantnos en dues qüestions: la xarxa social i els sentiments de soledat.

7 Les dades aportades
són del 2015, per bé
que s’ofereixen dades
del 2018 sobre aquesta
mateixa qüestió al capítol anterior. El lector, si
ho desitja, pot establir
comparacions entre
ambdós tipus de dades.
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Els estudis que aborden la soledat des del punt de vista de la seva relació amb
l’aïllament social n’ofereixen una imatge velada, poc nítida en alguns casos,
amb dades molt dispars i, fins i tot, contradictòries, amb mostres habitualment
d’altres cultures (la soledat està molt lligada a factors culturals) i, de vegades,
difícilment comparables per qüestions metodològiques (disseny de la mostra,
proves d’avaluació, diferents formes de preguntar per la soledat…).
Assumint tot el que hem dit anteriorment, una foto del repte que la soledat
suposa per a les societats occidentals seria la següent:
· Segons dades d’Eurostat (2017), el 6 % de la població de la Unió Europea no
té a ningú a qui demanar ajuda si en necessita (mostra d’adults de 16 anys o
més), amb dades que varien entre el 2 % de països com la República Txeca,
Finlàndia, Eslovàquia i Suècia, i el 13 % d’Itàlia i Luxemburg. Un percentatge
idèntic de la mateixa població, el 6 %, no té a ningú amb qui tractar o discutir
els seus temes personals. En aquest sentit, les xifres més altes es van registrar
a França i Itàlia (12 %), i les més baixes a Xipre, Espanya, Eslovàquia, la
República Txeca i Hongria (2 %). A més, aquestes dades d’Eurostat destaquen
una altra qüestió: les desigualtats socioeconòmiques
sembla que són fonamentals en l’anàlisi de l’aïllament
social, ja que, entre els europeus amb ingressos més alts
LA SOLEDAT ES DEFINEIX
i els que tenen ingressos més baixos, la diferència de la
SUBJECTIVAMENT COM UNA
taxa d’aïllament social era més del doble.

EXPERIÈNCIA DOLOROSA

· En el treball Quality of life in Europe (European
EXPERIMENTADA EN ABSÈNCIA
Foundation for the Improvement of Living and Working
DE RELACIONS SOCIALS
Conditions, 2014), el percentatge de persones que
O DE SENTIMENTS DE PERTINENÇA,
contesten que no s’han sentit «mai» soles varia entre
O DEGUDA A UNA SENSACIÓ
el 35-45 % de països com Itàlia, Polònia o Grècia; el
D’AÏLLAMENT
48-56 % de països com Espanya, Bèlgica, Portugal o
França; i el 59-75 % de països com Alemanya, Finlàndia,
Àustria, Països Baixos o Dinamarca. En general, sembla
que hi ha un patró que més endavant es comprova en altres investigacions:
la soledat és més gran al sud d’Europa que al nord, i més gran a l’est que
a l’oest d’Europa; i hi ha societats més «familistes» (més soledat) versus
societats més «individualistes» (menys soledat).
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· Diferents estudis apunten prevalences entre el 20 i el 40 % de la població de
gent gran, atenent la metodologia d’estudi utilitzada i la definició considerada
(Beutel et al., 2017; Ong et al., 2016; Beaumont, 2013).
· La soledat sembla que és més gran al final de l’adolescència i en la vellesa que
en altres moments del cicle vital (Luhmann i Hawkley, 2016), i s’ha relacionat
amb indicadors d’integració social com les relacions de parella, el suport
social percebut i l’acceptació. En general, la investigació assumeix que les
persones solteres se senten més soles que les casades (Luhmann i Hawkley,
2016), i no tenir fills sembla que no té un efecte directe sobre la soledat
en la gent gran, tot i que viure sol es relaciona amb una xarxa social més
petita, que és un indicador de soledat tant en homes com en dones. Pel que
fa al gènere, l’evidència empírica és contradictòria: algunes investigacions
no assenyalen diferències en aquest sentit (Zebhauser et al., 2015), mentre
que d’altres (Tesch-Römer et al., 2013) van trobar
uns índexs més alts de soledat en homes que en
LA SOLEDAT SEMBLA QUE ÉS MÉS
dones, i en altres investigacions encara (Zebhauser
et al., 2015) es va determinar que el nivell mitjà de
GRAN AL FINAL DE L’ADOLESCÈNCIA
soledat només diferia en els més grans de 85 anys,
I EN LA VELLESA QUE EN ALTRES
entre els quals la soledat era més gran en dones
MOMENTS DEL CICLE VITAL, I S’HA
que en homes.

RELACIONAT AMB INDICADORS

· Des d’una perspectiva longitudinal, Victor et al.
D’INTEGRACIÓ SOCIAL COM LES
(2005a) van avaluar les trajectòries de la soledat
RELACIONS DE PARELLA, EL SUPORT
de la gent gran en el seu estudi per mitjà d’una
SOCIAL PERCEBUT I L’ACCEPTACIÓ
pregunta en què es demanava a les persones enquestades que comparessin, retrospectivament, el
nivell de soledat actual amb el que tenien deu anys abans. Tenint en compte aquestes dades, els autors van definir quatre tipus de trajectòries de la
soledat: les persones grans que no se sentien mai soles (54 %), les que havien desenvolupat sentiments de soledat amb el pas del temps (21 %), les
que havien vist com disminuïa la seva soledat durant aquest període (10 %),
i les que sempre havien estat soles (15 %). Newall (2010) va identificar
posteriorment trajectòries similars, i va comparar els nivells de soledat referits per les persones grans enquestades a l’estudi longitudinal de l’envelliment de Manitoba (Canadà) al llarg de cinc anys, en què va establir també
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quatre trajectòries de la soledat en la vellesa: els solitaris persistents (14,7 %),
els no solitaris persistents (56,6 %),
els que superen la soledat (16,2 %)
i els que comencen a sentir la soledat (12,5 %). Aquestes trajectòries
identifiquen dos perfils de soledat,
un de continu i un altre de discontinu, cosa que pot ser que reflecteixi
la influència de factors disposicionals en les trajectòries contínues i
la influència d’esdeveniments vitals en les trajectòries fluctuants.
Es confirmaria d’aquesta manera la
necessitat de tenir en compte
la variabilitat que hi pot haver en l’experiència de la soledat en la vellesa
(Victor et al., 2005a).
· Com s’ha insinuat anteriorment, les
taxes de soledat solen ser més elevades als països de l’est i del sud d’Europa que no pas al nord (Del Barrio
et al., 2010; Dykstra, 2009; Fokkema
et al., 2012; Rico-Uribe et al., 2016;
Sánchez Rodríguez et al., 2012;
Yang i Victor, 2011; De Jong Gierveld
i Tesch-Römer, 2012; Hansen i Slagsvold, 2015). Per exemple, Sundström
et al. (2009), en una investigació
transcultural a dotze països europeus, van observar el que segueix:
a) Suïssa, Dinamarca i Suècia van
presentar les taxes més baixes de
soledat; b) les més altes corresponien a França, Israel, Itàlia i Grècia,

A ESPANYA ELS ESTUDIS
ESCASSEGEN, PERÒ:
· Andrés Losada i col·laboradors de la Universitat Rey Juan
Carlos de Madrid (Losada et al., 2012) van constatar
que el 23,1 % de les persones grans espanyoles de la
seva mostra se sentien soles, de les quals el 17,1 % se
sentien soles a vegades, i el 6,0 %, sovint.
· Velarde-Mayol et al. (2015) van observar que la
majoria de persones que vivien soles —el 63,2 %—
presentaven nivells de soledat entre moderats i greus.
En comparar la mostra de persones que vivien soles
amb la de les que vivien acompanyades, gairebé dos
terços de les primeres experimentaven un grau més alt
de soledat que les que no vivien soles.
· Sánchez-Rodríguez (2009) va determinar taxes de soledat
del 58,7 % (presentaven algun grau de soledat): el 42 %
de la mostra van informar de nivells baixos de soledat,
mentre que el 16,8 % patien soledat moderada o greu.
· En un altre estudi, publicat pel Programa de Gent
Gran de la Fundació ”la Caixa” (2019) a partir d’una
mostra de 1.688 persones més grans de 20 anys en vuit
ciutats espanyoles, el resultat va ser de percentatges de
«risc» d’aïllament social propers al 39 % de la població,
com també taxes de soledat properes al 24 %, que
diferien segons diferents variables sociodemogràfiques.
· En un estudi de Díez i Morenos (2015) per a la Fundació
AXA i la Fundació ONCE, es va establir que: a) més de
la meitat de la població espanyola assegura que ha
sentit en algun moment sensació de soledat durant
l’últim any; b) un de cada deu espanyols admet que
se sent sol «molt sovint», i c) més d’un terç de les
persones enquestades reconeixen que s’han sentit soles
«a vegades», i entre la població amb discapacitat, el
percentatge de persones que diuen que se senten soles
molt sovint arriba al 23 %.
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i c) la prevalença de soledat gairebé sempre va variar de l’1 % a Suïssa al
10 % a Grècia, mentre que a Espanya era del 7 %. En altres paraules, les
societats més «familistes» tenen unes taxes de soledat més altes que
les societats més individualistes.
· Així mateix, diferències en el nivell socioeconòmic, l’estat de salut i les
xarxes socials de les persones que viuen a diferents països podrien facilitar o
dificultar les seves oportunitats de participar en activitats socials, com també
de tenir relacions socials satisfactòries (Hansen i Slagsvold, 2015). Igualment,
s’ha constatat la influència dels valors culturals dels diferents països en la
personalitat dels seus habitants, cosa que afectaria les expectatives que
tenen sobre les seves relacions socials i, consegüentment, contribuiria a una
prevalença més o menys alta de soledat (Yang i Victor, 2011).
Es pot afirmar que la soledat, sense oblidar que encara és un concepte poc
explorat i menys comprès de manera profunda, és un problema prevalent i
seriós, que molt probablement anirà en augment en les pròximes dècades,
amb un cost personal, social i sanitari de primer ordre.

4. SOLEDAT I GÈNERE
La relació entre soledat i gènere no és clara, i diferents autors (Rokach,
2018; Dahlberg et al., 2015) reclamen amb fermesa la necessitat
d’aprofundir aquesta qüestió. Especialment, caldria profunditzar no tan sols
en la intensitat d’aquest sentiment, sinó també en si hi ha o no diferències
qualitatives en l’experiència de la soledat entre ambdós gèneres. Resumint
potser excessivament, en la literatura científica s’aprecien, actualment,
quatre posicions distintes:
· Autors que troben més soledat en les dones que en els homes (Victor i Yang,
2012; Nolen-Hoeksema i Rusting, 2000), argumentant, a més, que les dones
estan més obertes a reconèixer i admetre els seus sentiments de soledat que
els homes.
· Alguna autora (Rokach, 2018) que demostra que, quan altres factors com
l’estat civil, la salut, l’edat i els modes de convivència estan controlats, no hi
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ha diferències de gènere en l’experiència de la soledat. I d’altres (Singh i Misra,
2009; Wilson i Moulton, 2010) que, directament, no observen diferències en
aquest sentit.
· Altres investigadores (Aartsen i Jylhä, 2011; Rokach, 2018) evidencien que,
en explorar indirectament la soledat —fa més de tres dècades (1985), Borys
i Perlman ja argumentaven, parlant de la soledat, que els homes són més
reticents que les dones a reconèixer allò que està socialment estigmatitzat—,
els homes pateixen més soledat que les dones. Marja Aartsen i Marja Jylhä
esgrimeixen un raonament similar al de Borys i
Perlman (1985): els homes experimenten més
LA RELACIÓ ENTRE SOLEDAT I GÈNERE
soledat social que les dones perquè és més fàcil
(per a ells) admetre la falta de contactes socials que
NO ÉS CLARA, I DIFERENTS AUTORS
no pas les emocions de no tenir aquests contactes
RECLAMEN AMB FERMESA LA NECESSITAT
(Aartsen i Jylhä, 2011:251; Rokach, 2018).
· Investigadors com Dong i Chen (2017) afirmaven que la major part de les investigacions
suggerien que les dones grans tenen més possibilitats que els homes d’experimentar soledat.

D’APROFUNDIR AQUESTA QÜESTIÓ: CALDRIA
PROFUNDITZAR NO TAN SOLS EN LA
INTENSITAT D’AQUEST SENTIMENT, SINÓ EN
SI HI HA O NO DIFERÈNCIES QUALITATIVES
EN L’EXPERIÈNCIA DE LA SOLEDAT ENTRE
AMBDÓS GÈNERES

· Altres investigadors han suggerit que les diferències
en la soledat en funció del gènere poden ser
degudes a qüestions estrictament metodològiques,
concretament al tipus d’avaluació duta a terme
(Helm et al., 2018). Així, en mesures d’un sol ítem sobre la soledat, les dones
obtenen puntuacions més altes que els homes, mentre que en mesures més
complexes passa el contrari: sembla que els homes obtenen puntuacions en
soledat més altes que les dones.
Juntament amb la mirada quantitativa pel que fa a la relació entre gènere i
soledat, hi ha una altra visió més qualitativa que és interessant: la que aborda
les notables diferències en les trajectòries biogràfiques actuals entre dones
i homes. Aquestes diferències, ben compendiades en la literatura científica
(Dahlberg et al., 2015), tenen una influència indubtable en les relacions
socials i, per tant, en l’experiència de la soledat, i no s’han d’oblidar a l’hora
de considerar les diferències de gènere. Resumidament, la gerontologia ha
establert amb precisió que:
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· Les dones viuen més temps que els homes i tendeixen a casar-se amb homes
que són més grans que elles, cosa que implica que les dones són més
susceptibles de quedar-se viudes i de fer-ho a una edat més primerenca que
els homes (Lennartsson i Lundberg, 2007). És a dir, hipotèticament parlant,
són més «sensibles» les dones (com a col·lectiu) a les pèrdues que els homes
(com a grup).
· La viudetat pot ser que no tingui les mateixes implicacions en la vida de
dones i homes. Per exemple, s’ha demostrat que les dones tenen nivells
més alts de contactes socials amb la família, els amics i els veïns (Dykstra i
Fokkema, 2007; Victor et al., 2006) que poden alleujar alguns dels efectes
negatius de la pèrdua del cònjuge, cosa que no passa en el cas dels homes,
de manera que la seva viudetat té més efectes negatius.
· S’ha demostrat, també, que la viudetat és més negativa per a la salut dels
homes que per a la de les dones (Lennartsson i Lundberg, 2007; Moon et al.,
2011), la qual cosa té una incidència directa en la soledat (vegeu el capítol 5,
«Soledat i salut», en aquest manual).
· Finalment, els problemes de salut i les limitacions de mobilitat són
més comunes entre les dones grans que entre els homes (Lennartsson
i Lundberg, 2007; Schön i Parker, 2009), cosa que pot repercutir en la
mateixa experiència de la soledat, a causa de la relació, ben establerta,
entre dependència i soledat.
En qualsevol cas, i com destacàvem al principi d’aquest apartat, les diferències
entre gèneres i la vivència de la soledat no estan encara ben establertes.
Un últim apunt: dues enquestes fetes en el Programa de Gent Gran de la
Fundació ”la Caixa” han donat, també, resultats dispars:
· En una enquesta telefònica els resultats de la qual s’exposen més endavant,
la soledat —tant social com emocional— en els homes és de mitjana un 5 %
més gran que en les dones.
· En una enquesta amb una mostra de 14.886 persones grans amb entrevistes
presencials, la soledat emocional de les dones és una mica més elevada
que la dels homes. No obstant això, al mateix temps els homes pateixen
més soledat social que les dones, cosa que concorda amb la idea de Borys
i Perlman (1985), com també amb l’evidència que ofereixen Aartsen i Jylhä
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(2011): els homes experimenten més soledat social que les dones perquè
és més fàcil (per a ells) admetre la falta de contactes socials que no pas les
emocions de no tenir aquests contactes, la qual cosa no indica que pateixen
menys soledat emocional, sinó que no la reconeixen.

5. CONCLUSIONS
La soledat és un fenomen intrínsecament humà, complex i paradoxal, i no
exclusivament relacional, que cadascun viu i sent a la seva manera; que ens
fa patir però que també ens obre possibilitats; que té a veure amb els altres
(les soledats relacionals), però també, i com es veurà al capítol següent, amb
un mateix i amb la creença que tenim d’una vida plena amb sentit i significat;
que està relacionat amb el sentiment de pertinença, i que ens «avisa», com
deia John Cacioppo, dels perills de la vida «fora» de la comunitat.
Tornant als capítols anteriors, un últim comentari: el revers de la soledat no és
la «no soledat», sinó tenir un bon funcionament social, que és molt diferent.
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4
Què senten els que
pateixen soledat?
L’experiència de la soledat

Dr. Javier Yanguas

«Ara que tot retorna: el silenci i l’espera,
les paraules que hem tant servat en lloc segur
tot aquest juliol de vent i enyor.»
MIQUEL MARTÍ I POL

El repte de la soledat
en la gent gran

1. L’EXPERIÈNCIA DE LA SOLEDAT
Mentre que al capítol anterior s’ha conceptualitzat la soledat des de diferents
punts de vista, cercant d’oferir-ne una mirada àmplia, en els apartats següents
es descriurà la soledat des de l’experiència de les mateixes persones que l’experimenten, respectant el mateix criteri que al capítol precedent, és a dir,
intentar proporcionar una mirada complexa i matisada d’aquest sentiment.
Les persones que senten soledat l’expressen de maneres molt diverses:
· Hi ha qui focalitza la seva atenció en el sentiment d’aïllament, que pot
presentar moltes expressions:
Alguns es conceben com si visquessin en una bombolla on només hi són
ells, separats per una mena de «membrana impermeable» que no els deixa
ni comunicar-se amb els altres, ni tan sols acostar-s’hi.
Per a d’altres, aquest aïllament és molt més objectiu: no es relacionen amb
ningú, no veuen ningú, no parlen amb ningú.
Per a altres persones, l’aïllament té més a veure amb el fet de sentir-se
amenaçades.
· Hi ha persones que parlen de sentiments d’abandonament, de no ser reconegudes pels altres, de falta de valoració, i emfasitzen els aspectes més
relacionats amb el desemparament, la desatenció i el rebuig.
· De vegades, els sentiments de buidor, de falta de sentit, de manca d’una vida
amb significat, d’absència d’un projecte vital o d’«avorriment existencial»
són els que configuren la soledat. Alguns moments de la vida són especialment significatius per a la soledat que prové de l’absència d’objectius vitals:
la jubilació, la malaltia, el divorci…
· La vulnerabilitat, aquesta possibilitat de ser ferit, és la que a vegades desferma els sentiments de soledat, als quals s’uneixen la por, la fragilitat, la
inseguretat, la desconfiança en les pròpies capacitats, la sospita d’un futur
pitjor que el present que viu la persona, la sensació d’amenaça constant…
· En alguns casos, la soledat no és l’absència de relacions, sinó la pèrdua d’alguna relació especialment significativa. Passa, per exemple, amb persones
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molt grans que perden la parella amb qui han viscut llargues dècades: no hi
ha res que pugui pal·liar la pèrdua d’aquesta persona. No són les relacions,
sinó el «valor» que aquestes relacions tenen per a la persona, allò que causa
la soledat, i així ho expressen.
· És habitual que algunes persones parlin de sentiments imprecisos de tristesa,
frustració, vergonya o desesperança, sense enunciar la paraula soledat. És
com si, davant d’una paraula que avergonyeix i fa por, s’optés per definir els
sentiments que s’hi associen, sense anomenar-la.
· Per això, també és relativament comú que el solitari refereixi una vida relacionalment plena, o almenys satisfactòria. En cas contrari, si reconec que em
sento sola, admeto —almenys implícitament— o que soc rara, o culpable
d’alguna cosa, o que els meus fills no m’estimen. Si accepto que la meva mare
se sent sola, semblaré irremeiablement un mal fill.
· Per a molts homes, i algunes dones, la soledat és
sinònim de debilitat, flaquesa o covardia. Assumir la
meva soledat és admetre la meva impotència.
· Algunes vegades, és la falta d’intimitat la que domina els discursos d’algunes persones sobre la soledat.
No la falta de relacions en general, sinó la falta de
relacions íntimes.

ÉS HABITUAL QUE ALGUNES
PERSONES PARLIN DE SENTIMENTS
IMPRECISOS DE TRISTESA,
FRUSTRACIÓ, VERGONYA O
DESESPERANÇA, SENSE ENUNCIAR
LA PARAULA SOLEDAT

· Altres persones expressen que la falta de projectes compartits, o els canvis esdevinguts als llocs on
viuen (processos de gentrificació, canvis poblacionals en barris, despoblació
en l’àmbit rural…), són les qüestions que sembla que nodreixen els sentiments de soledat.

· L’estat de salut també marca, com veurem més endavant, la mateixa experiència de la soledat. És la vivència de la pèrdua d’energia vital, la lectura
dels missatges interns, en el sentit que la fragilitat física o, a vegades, la
dependència manen sobre la persona. El replegament cap endins ve des de
l’experiència física, i ho descriuen així.
· La incertesa davant del futur té, a més d’un component relacionat amb la salut, un altre que genera soledat: la percepció d’un futur sense suport. Quan
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la persona no sap qui la cuidarà, en qui trobarà suport, com viurà la seva
vellesa…, creix la soledat.
· Per a algunes persones, la soledat funciona com l’«element motivador» que
els organitza la vida: planifiquen els seus dies amb l’objectiu de fugir de la
soledat, i omplen el dia d’activitats que poden tenir sentit o no tenir-ne.
· Algunes persones refereixen incapacitat per «sintonitzar» amb els altres,
com si parlessin idiomes diferents, com si estiguessin en «diferents longituds
d’ona», incapaces de comunicar-se entre si. En termes psicoanalítics, com si
els faltés compartir la mateixa «intersubjectivitat» (entesa com els significats
compartits, construïts per les persones en les seves relacions socials, que ajuden a interpretar els significats del que passa en la vida quotidiana).
· La soledat pesa tant per a algunes persones —les quals, a més, tenen concepte molt negatiu del que significa sentir-se soles—, que aquest sentiment
de soledat les duu a l’aïllament i, per tant, a sentir-se més soles. Queden
encallades, així, en una paradoxa: la soledat que les aïlla també fomenta la
seva pròpia exclusió.
· La «vida interior», diuen algunes persones, es torna cada vegada més «sorollosa»: s’obren pas «converses interiors» simultànies, les persones imaginen
converses voluntàries o involuntàries…
· A vegades, les persones que senten soledat «menteixen» i creen una versió
paral·lela de la seva pròpia existència. S’inventen una vida plena d’activitats,
relacions, èxits…, i aquesta vida «fictícia» les va condicionant, perquè no
és la que desitgen, sinó la que la soledat (la seva minimització) els permet.
A més, augmenta la distància entre el «jo fictici» i el «jo real»: soc jovial,
ocurrent i enginyós amb l’objectiu de disminuir la meva soledat, però cada
cop em sento més sol.
· La falta de relacions duu la persona a la inseguretat i a fer-se «hiperconscient» (hipervigilant) de possibles perills. En altres paraules, és difícil sentir-se sol sense sentir angoixa. Quan un està sol, el món comença a ser un
lloc més amenaçador.
· En els models d’estrès associat a les cures (vegeu més endavant el capítol 6,
«Soledat i cura informal»), les relacions socials funcionen com a «amortidors de l’estrès». És a dir, altres persones «intervenen» entre «tu» (persona
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cuidadora) i les dificultats a les quals t’enfrontes, per oferir-te suport (emocional, informacional, instrumental) i ajudar-te a reduir els efectes de l’estrès. En el cas de la soledat, això no es dona. Hi ha persones que, per bé
que tenen suport instrumental, no senten el suport psicològic, perquè se
senten soles. No hi ha ningú que les reforci positivament. I aquesta falta
de suport sembla fonamental en l’aparició dels problemes de salut. Molts
cuidadors de persones dependents experimenten aquesta situació de manera quotidiana. A més, com més es necessiten les persones, més s’obre
l’abisme entre la necessitat dels altres i les possibilitats que la persona amb
soledat creu que té de poder estar amb altres.
· Una última qüestió: la hipervigilància. A vegades, les persones troben tant
a faltar les relacions i el fet de compartir, que davant de qualsevol estímul
«social» sobrereaccionen i sobreinterpreten el que els passa, de manera que
disminueixen les seves possibilitats d’«èxit» relacional, cosa que les condueix
inevitablement a una soledat i/o un aïllament més grans.
La llista anterior de formes en què les persones experimenten la soledat no
pretén ser ni molt menys exhaustiva pel que fa a totes les maneres possibles
de viure aquest sentiment, però sí que vol introduir el lector en una perspectiva més qualitativa, més subjectiva i, per tant, més propera a la persona.

2. SOLEDAT I FRAGILITAT
En aquest punt, s’analitzarà la relació entre fragilitat i soledat exclusivament
des del punt de vista de la persona.8 Per fer-ho, en primer lloc s’introduirà
breument el concepte de fragilitat, i posteriorment s’analitzarà la relació entre
fragilitat i soledat des de l’òptica de la persona
2.1. Definició de fragilitat
La fragilitat ha tingut, des de l’any 2001 (Fried et al., 2001), un desenvolupament enorme, i en aquest marc, entre altres qüestions, s’ha buscat amb afany
una definició que inclogui aquest concepte tan vast. El Llibre blanc sobre
fragilitat,9 elaborat per l’Associació Internacional de Gerontologia i Geriatria
(IAGG, de l’anglès International Association of Gerontology and Geriatrics) i

8 Una definició més exhaustiva i completa de
la fragilitat, com també
de la relació entre
fragilitat i soledat des
de la revisió de l’evidència empírica, es pot
consultar al capítol 5,
«Soledat i salut», del
present manual.
9 http://www.semeg.
es/uploads/archivos/
LIBRO-BLANCO-SOBRE-FRAGILIDAD.pdf.
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la Societat Espanyola de Medicina Geriàtrica (SEMEG), la defineix com «un
estat clínic que augmenta la vulnerabilitat d’un individu per desenvolupar dependència i/o augmentar la mortalitat quan és exposat a un factor d’estrès».
S’entén, així, que l’augment de la vulnerabilitat resta possibilitats a les persones de seguir gaudint d’un bon estat de salut. Per tant, almenys des del punt
de vista científic, és un terme exclusivament «clínic», encara que pugui tenir
ressonàncies «psicosocials» i ser utilitzat i interpretat sota un prisma més ampli que el merament clínic.
Des d’aquesta perspectiva clínica, la fragilitat s’ha descrit com un estat definible a través de múltiples signes i símptomes (Xue, 2011); en altres paraules,
una síndrome que pot permetre una expressió heterogènia. La definició més
mencionada és, sens dubte, la de Linda Fried (Fried et al., 2001), que diu
més o menys, en llenguatge no tècnic, que la fragilitat es caracteritza pel fet
que les persones presenten pèrdua de pes, baixa energia, lentitud en la mobilitat, debilitat muscular i baix nivell d’activitat física.
Des del punt de vista funcional, la fragilitat es presenta com a pèrdues en el
funcionament humà, amb la reducció consegüent d’activitats. La importància
de la funció (de la capacitat funcional; és a dir, pujar i baixar escales, anar al
lavabo…) rau en el fet que la situació funcional prèvia al desenvolupament
de la discapacitat o la dependència és un dels millors indicadors de l’estat de
salut, i resulta més bon predictor de la discapacitat que la morbiditat. I encara
una altra qüestió: és modificable; és a dir, hi podem intervenir per revertir la
fragilitat (per això és tan important).
Per dir-ho en altres paraules, la situació de fragilitat és sinònim d’«una capacitat disminuïda per dur a terme funcions vitals, tant de caràcter personal
com social» (Cooper et al., 2012). Si bé es cert que, en parlar de fragilitat,
s’entén sobretot capacitat funcional i menys funcionament cognitiu, alguns
autors —vista la realitat— l’aborden des d’una perspectiva més multifuncional, i la defineixen com un estat «heterogeni» que inclou dominis físics, cognitius i psicosocials (Ruan et al., 2017). La idea de fons és el reconeixement
implícit que la fragilitat no es pot limitar exclusivament als aspectes físics,
ja que els components psicològic, cognitiu, emocional, social i espiritual
contribueixen a la fragilitat i s’han de tenir en compte en la seva definició
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(Fougère et al., 2015). No obstant això, cal diferenciar entre «aspectes que
contribueixen» (d’índole psicosocial i espiritual) i «aspectes bàsics o fonamentals» (biològics, grosso modo).
En qualsevol cas, la fragilitat és una noció complexa i summament heterogènia: a) que es pot definir a través de la descripció dels seus trets bàsics (debilitat, pèrdua de pes, lentitud, problemes per caminar, baixa energia, disminució
del nivell d’activitat física…); b) que pot afectar la cognició, l’estat d’ànim i
el comportament; c) que interactua amb comorbiditats i facilita l’aparició de
síndromes geriàtriques; d) que es presenta en termes de pèrdues en el funcionament humà, amb alteracions en diversos àmbits de la funció i reducció d’activitats; e) en la gènesi de la qual tenen un paper rellevant diversos sistemes
interrelacionats (especialment, els sistemes nerviós, endocrí, immunològic i
musculoesquelètic), i f) que és estimulada per factors intrínsecs (com la disposició genètica i el mateix procés d’envelliment) i extrínsecs (medi ambient,
estils de vida, nutrició). El bon funcionament fisiològic es va alterant, i van
disminuint els recursos funcionals, cosa que deriva en una pèrdua de reserva
i de capacitat d’adaptació, amb dificultats per mantenir l’homeòstasi (equilibri). Davant les creixents exigències del sistema, aquest equilibri tan precari
es desploma. Se supera un llindar, i els sistemes fisiològics interrelacionats comencen a fallar. La fragilitat resulta d’arribar a un llindar de declivi en múltiples
sistemes orgànics (Gielen et al., 2012).
Una última pregunta: a quantes persones grans afecta la fragilitat? La variabilitat és molt gran en funció dels estudis aplicats, però bàsicament es
troben prevalences que poden variar entre el 4,0 i el 59,1 % (Collard et al.,
2012); i el 4 i el 16,3 % en estudis poblacionals de diferents àmbits i països
(Ávila-Funes et al., 2008; Fried et al., 2001; Santos-Eggimann et al., 2009).
A Espanya, s’han fet sis estudis de cohorts longitudinals sobre envelliment, i
tots comparteixen la mateixa definició de fragilitat, i les prevalences se situen a l’entorn del 10 % en més grans de 65 anys (Abizanda Soler et al., 2011;
Ferrer et al., 2014). En tots els estudis consultats, s’hi aprecia un augment
de la prevalença associat a l’avanç de l’edat i al sexe femení (Abizanda Soler
et al., 2011; Ávila-Funes et al., 2008; Ferrer et al., 2014; Fried et al., 2001;
Santos-Eggimann et al., 2009).
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2.2. Què expressen les persones fràgils respecte de la seva soledat?
A partir de la revisió de diferents articles de recerca (Cohen-Mansfield i Perach,
2015; Sundström et al., 2018; Queen et al., 2014; Ollonqvist et al., 2008a i
2008b; Dahlberg et al., 2018) fonamentalment qualitativa, com també dels
casos analitzats del programa «Sempre acompanyats», l’experiència de la soledat relacionada amb situacions de fragilitat inclou, entre altres elements, els
pensaments, les percepcions, les creences i les emocions següents:

SITUACIONS DE FRAGILITAT:
· Les persones es poden sentir
atrapades per les limitacions
físiques que la fragilitat imposa,
cosa que fa que es «pleguin»
cap endins de si mateixes i que
augmenti la percepció de soledat.

la relació o que la relació és
menys constant en el temps.

percep que es completa. D’altres,
les persones no religioses, manifesten sentiments de buidor i de
pèrdua, i algunes donen per acabat
el seu projecte de vida.

· És probable que augmenti el sentiment d’abandonament, i que
aquest sentiment les condueixi
també a la soledat.
· En alguns casos se senten «cansades d’esperar» que algú les
· Les persones fràgils troben a faltar
· Poden sentir que han perdut la
vagi a veure.
sovint una vida quotidiana
seva singularitat, que ningú no
amb sentit i significat, una vida
les veu com a persones úniques,
· Les pors i els temors respecte
que creguin que té valor.
sinó com a «fràgils», «vulnerables», del futur, i els que aquest els de«una més» que necessita ajuda.
pararà, s’obren pas gradualment.
· Es poden sentir excloses de la comunitat a causa de les limitacions · Algunes (les que viuen en institu- · Sol ser habitual que creixin els
físiques, de la falta d’energia…
cions) no se senten com a casa, sentiments d’inutilitat i desque comporta la fragilitat, cosa que i el fet de sentir-se en un entorn
emparament.
obstaculitza la seva participació.
que no és el propi obre l’esquerda
· Disminueix l’interès per tot allò
per on es filtra la soledat.
· Els poden faltar persones amb
que era significatiu per a aquestes
qui compartir pensaments
· A vegades, la necessitat d’ajuda fa
persones, quan tenien una vida
i interessos, perquè la fragilitat
que se sentin «exposades» als altres, independent.
condueix a l’aïllament.
sense cap mena d’intimitat.
· Els sentiments de vergonya
· Se senten, a vegades, «traïdes»
· Hi ha qui anhela contacte espiri- i culpabilitat, pel fet de ser la
(expectatives relacionals no
tual perquè necessita «explicar o
persona en què s’han convertit i
acomplertes) per persones que
explicar-se» la seva pròpia situació, pel fet de condicionar la vida de
són «importants» per a elles, pel
preparar-se per al final de la seva
les persones amb qui conviuen,
fet que es va perdent a poc a poc
existència, avaluar una vida que
s’obren pas en un procés constant.
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2.3. Què diuen les persones grans amb fragilitat
sobre la soledat?
En los discursos de les persones grans sobre la soledat (Svanström et al., 2013; Sundström et al., 2018;
Queen et al., 2014; Ollonqvist et al., 2008a i 2008b;
Dahlberg et al., 2018), hi apareixen reflectides reiteradament tres qüestions complementàries:
· L’experiència personal de la fragilitat, que fa tornar
vulnerable la persona.
· La importància de les relacions socials i el rol que hi
tenen les pèrdues.
· La pèrdua del sentit i el significat de la vida.
2.3.1. L’experiència personal de la fragilitat:
la vulnerabilitat
Les persones en situació de fragilitat viuen en un procés constant d’adaptació a la fragilitat i, de vegades,
a la dependència. Se senten molt sovint, almenys
això constaten, «atrapades» en el seu propi cos. La
disminució de la seva capacitat funcional comporta
una disminució de la possibilitat de «fer» (activitats,
projectes, el que té valor per a cadascuna d’elles)
dins i fora de la casa. Reconeixen que la sensació
d’«impossibilitat» creix: anar d’un lloc a un altre, al
lavabo, a menjar, a visitar a algú, al cinema… esdevé
impossible sense ajuda.
La percepció del pas del temps és cada cop més lenta, i el temps no es comparteix, es viu «sol», cadascú
dins el seu propi jo.
La fragilitat (i eventualment la dependència) fa que
disminueixin les possibilitats de decidir sobre el propi
cos (estàs en mans d’altres), cosa que comporta una

QUÈ PASSA EN LES
PERSONES QUE
EXPERIMENTEN
FRAGILITAT?
Si el funcionament físic
declina, disminueix:
· El control del que li passa.
· L’autoimatge personal.
· L’autoconcepte.
· L’expressió d’emocions i sentiments.
Si el «cos declina», augmenta:
· La frustració.
· Els sentiments d’inutilitat.
· El desemparament.
· La vulnerabilitat.
Si la fragilitat augmenta,
disminueix:
· L’energia.
· Les ganes de parlar i comunicar.
· El desig d’escoltar.
· La voluntat d’establir noves
relacions.
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pèrdua de llibertat individual. Així, el cos es transforma en una barrera per a
la participació, per a les relacions i per a les activitats, la qual cosa té com
a resultat que la persona es replegui en si mateixa, s’aïlli, perdi el contacte
amb els altres.
Totes aquestes pèrdues generen, d’una banda, retraïment, separació, replegament en si mateix; i, de l’altra, l’«esgotament» del projecte vital, perquè la
fragilitat també és sinònim, com passa en el funcional, de minva, no tan sols
en l’estat de salut, sinó també en les relacions, en els projectes personals, en
els propòsits que cada persona té en la seva vida, en el sentit de la vida… En
definitiva, són grans generadores de soledat.
2.3.2. La importància de les relacions socials i el rol de les pèrdues
La vida relacional de les persones que pateixen fragilitat acostuma també a
estar presidida per les pèrdues (mort d’éssers estimats, renúncies, abandonament…). Aquestes pèrdues, que tenen un paper essencial, provoquen:
· Dolor, sofriment, tristesa… (emocions negatives).
· Buidor (falta de sentit), alienació (pèrdua d’identitat)…
I a això cal sumar-hi la dificultat cada cop més gran de continuar mantenint
les relacions socials existents.
Per a les persones en situació de fragilitat, cada cop és més complicat compartir aspectes essencials de la vida, i les pèrdues no són exclusivament
pèrdues «externes» (deixar de poder estar amb algú…), sinó que suposen
«perdre una part de si mateixes», perquè aquestes persones són, simplement,
insubstituïbles.
Les pèrdues, a més, van més enllà de les persones, perquè tenen a veure
també amb objectes de «valor» sentimental, amb la pèrdua de la comunitat
i/o del rol que s’hi tenia, amb la pèrdua d’allò que s’ha idealitzat (joventut,
adultesa…), amb mascotes i, en general, amb tot allò que pot provocar «sofriment existencial».
Dos tipus de sentiments s’associen a les pèrdues i són part nuclear de l’experiència de la soledat en general i de la soledat en la fragilitat en particular:
els sentiments de desconnexió i de buidor.

95

96

Un altre generador de soledat en situacions en què la persona passa per una
experiència de vulnerabilitat és el tracte. En aquest sentit, tant la indiferència
com la ignorància, o el tracte de silenci, o el tracte inadequat, provoquen sentiments d’abandonament i inutilitat, claus també en l’experiència de la soledat.
En l’adaptació constant a la fragilitat i/o a les situacions de dependència,
també hi guanyen espai pensaments, creences i sentiments sobre la mort,
com també sobre el fet de morir com a realitat propera i plausible. Compartir
aquests sentiments (amb la família, amics i professionals) acostuma a ser,
moltes vegades, molt complicat; i pensar en la possibilitat de la mort, es desitgi o no, causa sofriment existencial i aquella soledat lligada a la fi de l’existència que és, com s’abordarà més endavant, una experiència molt concreta
de la soledat en situacions de fragilitat i dependència.
2.3.3. La pèrdua del sentit
Per a moltes persones grans en situació de fragilitat, la pèrdua d’un propòsit
vital, la falta d’objectius (personals o col·lectius) o la falta de valoració personal
pròpia o transmesa per tercers són cada cop més presents al llarg del procés,
i es relacionen amb un tipus de soledat molt concreta: la soledat existencial.
Les persones solen descriure aquesta pèrdua de propòsit i de sentit com una
«buidor», com si «estiguessin perdudes», avorrides, soles… Quan la vida no
té valor, quan no hi ha un perquè per a la vida, quan no hi ha res que motivi…,
el desig de «finalitzar la vida» augmenta. A més, mentre el procés de fragilitat
o dependència va endavant, és cada cop més important la pèrdua de capacitats i habilitats, per la qual cosa la persona entra en un procés que es retroalimenta, com si es tractés d’un bucle perniciós: la pèrdua de salut exacerba la
soledat, que fa que la salut es deteriori més, induint, al seu torn, més soledat,
cosa que provoca un deteriorament més gran de la salut…
Quan augmenta la necessitat d’ajuda, es fàcil —encara que hipotèticament
no hauria de passar irremeiablement— que la vida sigui més avorrida, que faltin activitats o moments atractius. Una vida monòtona és una vida «cansada»,
una mera successió de dies i dies sense sentit, sense participació…, en què
resulta difícil projectar-se cap al futur, perquè falta el que realment produeix
interès i desperta la motivació de seguir endavant.
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A més, les persones que es passen la vida esperant que vingui algú, que passi
alguna cosa…, poden sentir la mort com un alleujament, i aquest sentiment,
el de pensar que viuen una vida decebedora, grisa, plúmbia…, els causa sofriment (existencial) i soledat.

2.4. Una última observació
Les persones fràgils que experimenten soledat han d’haver viscut tot el que
es descriu i s’analitza en aquest punt? Per descomptat que no. En cap cas no
s’ha pretès definir de manera exhaustiva els «símptomes» de la soledat en la
fragilitat. En canvi, i tal com ja es havíem avançat, l’objectiu ha estat aproximar-nos amb prudència i cura a allò que algunes d’aquestes persones diuen
que senten quan parlen de la seva soledat, per poder simplement comprendre
els matisos que acoloreixen aquesta vivència.

3. SOLEDAT I DEMÈNCIA
3.1. Introducció
Les relacions entre soledat i demència es comencen a revelar en els últims
anys. Com és sobradament conegut, un gran corpus de recerca científica ha
establert la relació entre diferents factors de risc «modificables» (per exemple,
diabetis, inactivitat física i depressió) i el deteriorament cognitiu lleuger (DCL)
i/o la demència (Baumgart et al., 2015; Xu et al., 2015); i diferents estudis
longitudinals han determinat la relació entre una participació més gran en la
comunitat, un suport social més alt percebut i xarxes socials més àmplies, amb
un menor risc de patir demència (Khondoker et al., 2017; Zhou et al., 2018).
El que encara no està clarament definit són els processos o fonaments de
l’associació entre la soledat i el risc de DCL i/o demència.
S’han proposat (Lara et al., 2019) diverses vies a través de les quals la soledat
pot afectar el desenvolupament de DCL i/o demència, i se n’han destacat les
que s’exposen a continuació.
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· En primer lloc, el fet que la soledat pot desencadenar processos fisiopatològics a l’interior del cervell que poden influir directament en el desenvolupament de malalties neurodegeneratives (Boss et al., 2015). L’aïllament social
percebut indueix una reactivitat més gran a l’estrès, que s’associa a una activació prolongada de l’eix hipotalamohipofisoadrenal (HHA), entre d’altres.
Aquesta alteració condueix a problemes de son, alteracions en el sistema
immunològic, augment dels nivells d’estrès oxidatiu i sobreexpressió de gens
proinflamatoris (Cacioppo et al., 2015; Darweesh et al., 2018; Nersesian
et al., 2018). A més, publicacions recents han aportat evidències sobre els
mecanismes genètics que vinculen la soledat i la demència (Donovan et al.,
2016; Hsiao et al., 2018; Salinas et al., 2017). Per exemple, Donovan et al.
(2016) van demostrar l’associació entre la soledat i la «càrrega amiloide»
en persones grans sanes, i aquesta relació era més forta en els portadors
d’APOEe4 (Ge et al., 2018). En la mateixa línia, cada cop hi ha més evidència
que tant la soledat com la demència estan associades a una acceleració més
gran en l’escurçament dels telòmers durant la vida (Wilson et al., 2018).
· Una segona via està relacionada amb els comportaments menys saludables que adopten les persones en situació de soledat (Hawkley i Cacioppo,
2010), com ara l’absència d’activitat física, una nutrició defectuosa, l’abús
de medicaments no controlats per professionals… Tot això pot afectar la
cognició, sigui directament, a través de mecanismes biofisiològics, o indirectament, a través de l’augment del risc de malalties cardíaques i/o metabòliques (Steptoe et al., 2004).
· En tercer lloc, se sap que la soledat està estretament relacionada amb la
depressió (Cacioppo et al., 2010), i la relació entre depressió, deteriorament
cognitiu i demència està ben establerta des de fa temps (Duan et al., 2017).
La soledat es vincula a discrepàncies entre les relacions socials esperades i les
«reals», a absència de reforç social positiu…, cosa que afavoreix la simptomatologia depressiva (Cacioppo i Hawkley, 2009). En qualsevol cas, la soledat constitueix un factor de risc «independent», fins i tot un cop controlat
«estadísticament» l’efecte de la depressió amb relació a la possibilitat de
desenvolupar deteriorament cognitiu i/o demència (O’Luanaigh et al., 2012;
Shankar et al., 2013). Tot i que també pot passar que els sentiments de
soledat agreugin la simptomatologia de persones socialment inadaptades
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amb problemes de comportament —problemes que, ja per si mateixos, produeixen soledat—, en un bucle del qual difícilment se surt indemne.
· Així mateix, la participació (o no participació) social pot estar relacionada
amb l’augment del risc de demència i/o declivi cognitiu (Berkman, 2000), per
la dimensió relacional d’aquesta participació. Les persones amb soledat tenen menys probabilitats de participació social i, per tant, menys possibilitats
de l’estimulació cognitiva que es requereix per a aquesta participació, cosa
que pot conduir a una menor reserva cognitiva i, en conseqüència, a una
funció cognitiva més deficient (Scarmeas i Stern, 2003).
En definitiva, i com a marc general, la relació entre soledat i funcionament cognitiu en persones grans sembla que està clarament definida: una soledat més
gran s’associa a una cognició global més deficient i a declivis en dominis cognitius específics, incloent-hi velocitat de processament, memòria immediata i
record diferit (Boss et al., 2015). En una metaanàlisi publicada de fa poc (Lara
et al., 2019), es mostra un efecte perjudicial de la soledat sobre el deteriorament cognitiu i/o la demència ulteriors (Boss et al., 2015; Cacioppo i Hawkley,
2009; Gow i Mortensen, 2016; Kuiper et al., 2016; Zhong et al., 2017). A més,
la influència de la soledat en el risc de demència és comparable (com s’aborda
al capítol 5, «Soledat i salut») en dimensions a altres factors de risc ben establerts per al deteriorament cognitiu i la demència, inclosa la diabetis (RR = 1,5;
IC del 95 %: 1,33-1,79),10 la inactivitat física (RR = 1,4; IC del 95 %: 1,16-1,67)
i la pèrdua d’audició a la mitjana edat (RR = 1,9; IC del 95 %: 1,38-2,73) (Livingston et al., 2017). Tanmateix, el nostre enteniment sobre les implicacions
de la soledat en la demència continua sent superficial en comparació amb les
proves actuals sobre altres riscs coneguts.

10 RR: risc relatiu;
IC: interval de confiança
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3.2. La mirada de la persona amb demència sobre la soledat
Tot i que, comparats amb els estudis quantitatius, encara son escassos,
cada cop hi ha un corpus teòric més gran sobre l’experiència de viure amb
una demència. Aquests estudis, fets per mitjà de diferents metodologies,
totes qualitatives, són capaços d’il·luminar, entre altres qüestions, l’experiència de la soledat en les persones que sofreixen aquesta malaltia tan
devastadora, com també la influència i la importància de les relacions i de
la soledat en la seva vida quotidiana.
En resum, tres qüestions de l’experiència de viure amb una demència
—algunes de les quals, com veurem, són certament similars a la vivència
de la soledat en situacions de fragilitat— són abordades per la majoria de
les persones entrevistades en els diferents articles i projectes de recerca.
3.2.1. Afrontar els canvis que es van succeint en la vida quotidiana
Com passava amb la fragilitat, si hi ha res que caracteritzi l’experiència
de viure amb una demència, és la necessitat d’adaptar-se constantment.
L’empobriment cognitiu duu les persones a no poder fer activitats que
abans feien sense complicacions, i cada nova adaptació es produeix en
un context en què el deteriorament cognitiu augmenta, per la qual cosa
s’amplia la dificultat intrínseca de poder dur a terme cada nova adaptació.
Aquesta és la paradoxa: haver-se d’adaptar constantment a reptes cada
cop més grans, amb menys recursos i capacitats, i ajustant-se, per tant, a
límits progressivament més estrets.
Dos grans desafiaments apareixen en l’horitzó de les persones que sofreixen demència (PSD), a més de l’impacte de la malaltia en el terreny
personal o familiar i afectiu: la necessitat d’assumir nous rols i un estatus
social diferent, i la de protegir els rols que s’exerceixen actualment (conservar el que es té) intentant «estabilitzar» la vida (en mig d’un procés de
deteriorament). Així:
· Quan el deteriorament cognitiu afecta la «posició» que la persona ocupa
en l’àmbit familiar i les relacions que li són significatives (per tant, amb
incidència en els sentiments de soledat), la PSD necessita afrontar un

QÜESTIONS DE
L’EXPERIÈNCIA
DE VIURE
AMB UNA
DEMÈNCIA
1 Els canvis que
s’esdevenen en la
vida quotidiana.
2 Els canvis en les
relacions socials.
3 La dificultat de
mantenir una vida
amb sentit.
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triple repte: a) reconstruir o readaptar aquests rols (invariablement, en un
context de pèrdua de recursos i capacitats); b) assumir els canvis que es
produeixen, i c) gestionar l’experiència del deteriorament (inclòs el de l’ambient social) i unes relacions, habitualment, més protectores.

LES PSD ES REFEREIXEN
EXPRESSAMENT A:

LES PSD FOCALITZEN LA SEVA ATENCIÓ EN:

· Canvis en les relacions socials i familiars, i
transformacions en les funcions i els rols en
la parella.

· La necessitat d’afrontar (activament o passivament) la
demència.

· Disminució de la capacitat per dur a terme
funcions.
· Minva del valor de les contribucions a
la família i els amics, que és el que et fa
«valuós».
· Transformacions en les relacions socials.
· Pèrdua d’intimitat en la família, i augment
de la protecció i dels comportaments per
protegir-la.
· Disminució de la confiança de la família en
la persona.
· Necessitat de reconstruir nous rols i una
nova identitat personal.
· Disminució de la xarxa social.
· Sentiment d’estigmatització i de vergonya
pel fet de tenir demència.
· Pèrdua de rols, autoritat i paper en la
família.
· Indefensió.
· Discursos en temps passat i present, però
no en futur.

· La importància d’una comunicació efectiva.

· La importància de mantenir les habilitats bàsiques de
comunicació.
· La possibilitat de decidir no parlar amb altres persones amb
demència sobre la demència.
· La necessitat d’utilitzar la tecnologia per ser considerades
persones normals («com tothom»).
· La importància d’evitar sofriments a persones estimades no
comunicant el diagnòstic.
· Els esforços per resistir-se als canvis en la vida, ja que
signifiquen l’acceptació de la progressió de la malaltia.
· La importància del sentiment de pertinença a una
comunitat que contraresta la distància afectiva.
· Una valoració més gran que abans del fet de tenir la família
i els amics al voltant.
· El fet d’aferrar-se a les rutines diàries, lluitant així contra la
malaltia.
· El valor de lluitar contra l’estigma, de batallar per trobar un
camí de retorn a les activitats i a la vida social.
· L’acceptació de la situació abans d’obrir-se als altres.
· L’oferiment d’explicacions a les persones que hagin pogut
observar canvis en el seu comportament o la seva forma
de ser.
· L’ajuda a altres persones, a pesar de la malaltia.
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· El segon desafiament té a veure amb el fet de protegir els rols que cada
subjecte exerceix i d’«estabilitzar» una vida que, a causa del deteriorament progressiu, es caracteritza per la transició: a) la persona intenta de
manera constant, i la majoria de vegades sense èxit, compensar la pèrdua d’habilitats (instrumentals, de comunicació…) i capacitats cognitives, i
b) juntament amb la inversió que fan per compensar la pèrdua de capacitats i habilitats, les persones tracten de «normalitzar» la seva vida, «amagar» la demència (que aquesta no els defineixi ni els afecti més enllà del
que és obvi), protegir les persones que estimen (que saben que, a més
d’ells mateixos, també patiran)…
Afrontar els canvis en la vida quotidiana té, per a les PSD, un gran component relacional vinculat a la necessitat d’ajuda, que es produeix en una
dinàmica complexa d’adaptació i deteriorament, tenyida d’emocions negatives (fracàs, múltiples pèrdues…). Així, es crea un gran poder generador de
sentiments de frustració i abandonament, i, per tant, d’engendrar soledat,
especialment, tot i que no únicament, soledat emocional.

3.3. Soledad i canvis en les relacions socials
Una altra de les àrees afectades en les quals es produeixen transformacions en
la vida de les PSD són les relacions socials, amb la possibilitat consegüent de
promoure soledat. Hi ha quatre qüestions que tenen una rellevància especial:
· L’experiència de viure desconnectat: a) Té a veure amb la «distància afectiva» a la qual la malaltia duu la PSD, ja que la situa lluny de les seves relacions
socials i de les activitats conegudes. En altres paraules, és, d’una banda, l’experiència de l’aïllament, de l’abandonament i del rebuig; i de l’altra, la vivència de la discontinuïtat de la vida, de la pèrdua de llibertat, de la nostàlgia del
que abans era (si n’hi ha algun record, encara que sigui imprecís); b) Aquesta
«distància afectiva» també es pot entendre des d’una mirada oposada, tot i
que compatible amb l’anterior: el desig de la PSD de desconnectar-se dels altres, o el desig que altres la desconnectin, i c) Altres vegades, la desconnexió
té una altra causa que genera soledat en totes les persones implicades en la
relació: les persones cuidadores no saben com connectar amb la PSD, com
tractar-la, i aquesta incapacitat genera soledat.
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LES PSD, EN RELACIÓ AMB LA DESCONNEXIÓ,
EMFATITZEN AQUESTS ASPECTES:
· Tenen dificultats per dur a terme tota mena
d’activitats socials fora de casa seva, i també
sentiments d’aïllament.
· Si viuen en centres residencials, això les aïlla
de la família.
· Es trenquen les relacions i la vida amb els altres.
· Se senten excloses tant d’altres persones com de la
societat a causa de les seves dificultats.
· Tenen la llibertat restringida, experimenten nostàlgia, no
se senten valorades ni reconegudes com a persones (totes
aquestes qüestions són nuclears en la soledat emocional),
«viuen com a estranys a la seva pròpia casa».
· Troben a faltar tenir capacitat per conversar perquè
no troben les paraules (afàsia), cosa que els causa

frustració i genera malentesos que els provoquen
estrès. A més, el fet de tenir consciència que són un
«desastre com a conversadores» quan es comparen
amb altres persones els genera malestar.
· La família restringeix i els restringeix les seves
activitats i la seva participació social.
· L’afàsia condueix a l’aïllament social, i aquesta
pèrdua de relacions socials està associada a la pèrdua
d’identitat i d’autoestima.
· Algunes senten vergonya pels seus dèficits cognitius,
cosa que els produeix retraïment, per exemple, quan
no recorden els noms de persones que estimen.
· El sentiment de soledat domina i caracteritza la seva
vida quotidiana.

LES PSD CONCRETEN LA INFLUÈNCIA DE LA DEPENDÈNCIA
EN ELS ASPECTES CLAU SEGÜENTS::
· Les necessitats personals esdevenen conflictives.
· Deixen de ser «persones adultes» per pèrdues en
competències.
· Perden la independència a causa de la reducció de la
mobilitat i de la capacitat cognitiva.
· La disminució d’habilitats i destreses valuoses augmenta
la seva dependència dels altres (família i amics).

· Tenen una necessitat creixent de suport dels altres.
· Hi ha canvis en els processos de presa de decisions
a mesura que augmenta la demència (menys
participació).
· Augmenten els sentiments de frustració pel fet
de necessitar ajuda per a tasques simples com ara
vestir-se, pentinar-se…

· La influència de la dependència en les relacions personals: La dependència transforma les relacions, abans entre iguals, ara entre la persona que proveeix les cures i la que les rep. Ser dependent comporta la pèrdua de l’estatus
de persona adulta. La persona passa a ser «subjecte pacient» de la seva vida,
com quan una oració activa es transforma en passiva: deixa d’ocupar el centre
per passar a la perifèria. Les relacions poden quedar més o menys afectades,
però és il·lús pensar que no canvien. I aquests canvis condueixen a l’«exclusió»
i al «desterrament» (simbòlicament); en altres paraules, a la soledat.
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· El fet de ser una càrrega per als altres: a) Les relacions de cura també provoquen l’experiència de «ser una càrrega», no en el sentit d’experimentar burnout, que és com comunament s’analitza, sinó l’experiència personal de ser una
«càrrega» per a les persones que estimen, per a la família i els amics, que «lluiten» conjuntament amb la PSD, i b) Les PSD, si cognitivament els és possible,
experimenten que són una càrrega per als altres, i són sensibles a les conseqüències que el fet de cuidar produeix en les persones cuidadores; és a dir, perceben
els canvis negatius (tasques que s’han de dur a terme, limitacions vitals, pèrdua
d’oportunitats…) que la mateixa malaltia genera en les persones properes.
· El tracte: Igual que passava amb l’experiència de la soledat en persones
fràgils, els canvis en el tracte apareixen com una altra gran àrea relacional
afectada en la demència. Aquí s’inclouen els canvis relacionals i la soledat
induïda per un tracte inadequat (no tenir capacitat per influir en la cura, falta
d’autonomia, exclusió, infantilització…).

LES PSD CONCENTREN EL SEU
DISCURS DE SER UNA CÀRREGA
EN ELS ASPECTES SEGÜENTS:

DES DEL PUNT DE VISTA DE LA PSD,
ELS CANVIS EN EL TRACTE ES
PODEN RESUMIR EN:

· Tenen una gran preocupació per la parella i
pel fet de «carregar» la seva vida, i la de seva
família.

· Infantilització: ser tractades com infants.
· Necessitat de ser tractades amb respecte per part dels
professionals de la salut.
· Exclusió i traïció: la demència ha canviat la forma de tractar
les PSD.
· Mal tracte perquè els «no dements» se senten insegurs o
tenen por.
· Sentiment de tenir una «mainadera».
· Sentiment de comoditat en la família i d’incomoditat en
«l’àmbit social» perquè falta acceptació de les PSD.
· Sofriment quan són forçades a escollir quan no se senten
capaces de fer-ho.
· Tensió més gran en la família quan les renyen per errors,
com els infants.
· Sensació de ser ignorades.
· Impressió de deixar de participar per passar a ser un objecte.

· Tenen por de ser una càrrega per a les
persones que els proveeixen les cures.
· Estan més preocupades per la seva família
que per elles mateixes.
· Senten malestar quan observen els canvis que
la cura ocasiona en la família.
· Experimenten frustració per «atabalar» els
familiars, i es preocupen per comportaments
que irriten o pertorben els altres.
· Se senten malament pel fet de ser una càrrega
per a la societat.
· La falta de paciència, escolta i comprensió
vers les PSD fomenta la seva soledat.
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LES PSD MANTENEN DISCURSOS CENTRATS EN:
· La importància del contacte amb la família com
a element fonamental per a l’acceptació de la
situació.
· El canvi en la pròpia identitat i la disminució de
l’autoestima, lligats tots dos casos a la resposta
generada per altres persones cap a elles.
· La família com a eix central i ancoratge que els
ajuda a mantenir-se units.
· La transcendència de mantenir un compromís
espiritual o compromisos en la comunitat amb un

rol significatiu, i que aquesta els proveeixi suport
emocional i instrumental.
· La importància de les relacions de suport, que són
vitals per afrontar una vida amb malaltia.
· La importància de construir un rol social.
· El valor transcendental de la comunicació i de ser
capaces d’expressar i compartir sentiments.
· El rol nuclear de l’engagement.
· El reconeixement que es dona sentit a la vida a
través de la interacció social amb els altres.

3.4. Mantenir una vida amb significat
Un dels desafiaments que la demència provoca en les persones que la sofreixen és el manteniment d’una vida amb significat. Les PSD cenyeixen a les
relacions gran part de la consecució d’aquest significat quan el funcionament
cognitiu disminueix, i especialment focalitzen l’atenció a:
· Mantenir relacions socials que els donin suport, propiciant: a) facilitar l’acceptació i l’ajustament a les noves
situacions; b) oferir suport emocional i instrumental en
una relació «sana» de cura que respecti drets i deures de la persona cuidadora i de la persona cuidada, i
c) poder viure en una comunitat cuidadora, una comunitat que ha teixit una arquitectura comunitària capaç
d’oferir suport als seus ciutadans.

UN DELS DESAFIAMENTS QUE
LA DEMÈNCIA PROVOCA EN LES
PERSONES QUE LA SOFREIXEN
ÉS EL MANTENIMENT D’UNA VIDA
AMB SIGNIFICAT

· Fomentar relacions que permetin a la persona «continuar sent» en la relació
amb els altres, afavorint, tant com sigui possible, el manteniment del projecte vital envoltada de les persones que esculli. «Ser amb altres» redueix
l’experiència d’aïllament, propicia la sensació de ser acceptada i facilita el
suport, la identitat personal i el sentiment d’estar «acompanyada».
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En la vida de les persones amb demència, en què la necessitat
d’ajuda i de cures va guanyant espai a poc a poc però inexorablement, les relacions i les emocions lligades a aquestes relacions adquireixen cada cop més rellevància. Al mateix temps,
es maximitzen les possibilitats que els sentiments de soledat
conquereixin nous àmbits.

LES PSD DETALLEN EL
«CONTINUAR SENT»
EN ELS ASPECTES
SEGÜENTS:
· Poder participar en noves
activitats i relacions socials
en el dia a dia, ser «part de la
vida dels altres».

4. SOLEDAT EXISTENCIAL

· Intentar reduir l’aïllament.

4.1. La soledat existencial i una vida amb significat

· Ser acceptades com són quan
estan amb altres persones.

Si la soledat associada a les relacions interpersonals es caracteritza, com hem vist anteriorment, per un dèficit relacional,
precària connexió, aïllament, escassa o nul·la comunicació,
rebuig, percepció d’una valoració molt exigua per part de
terceres persones, falta de persones…, però sempre tot això
limitat a l’àrea «interpersonal» de la vida, la soledat existencial es caracteritza, entre altres qüestions, pel fet de percebre que el nostre ésser està incomplet, advertir sentiments
d’alienació i buidor, observar que no hi ha per a aquests sentiments una causa externa (no em relaciono amb ningú, estic
aïllat…), sinó interna (sorgeix de la meva pròpia «insatisfacció»…), notar que a la persona li falta «plenitud personal»…
La soledat existencial està relacionada amb la insatisfacció
per com és la vida, amb la falta d’un projecte vital, amb la
falta d’adequació entre la vida que tinc i els meus valors…
Des del punt de vista de les ciències socials i el comportament (Mayers i Svartberg, 2001), la soledat existencial s’entén com un «sentit bàsic de soledat» que pot tenir lloc quan
nosaltres, com a éssers humans, ens enfrontem al fet que
estem sols al món malgrat tenir altres persones al voltant.

· Sentir-se escoltades i
compreses quan estant
entre companys.
· Sentir-se connectades quan
entaulen noves relacions.
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En general, s’entén que la soledat existencial consta de tres dimensions
fonamentals (Larsson et al., 2017):
· Soledat existencial com a condició humana. Els éssers humans som éssers
individuals, estem separats dels altres i, des d’aquesta individualitat, sorgeix
la soledat.
· Soledat existencial caracteritzada per sentiments d’alienació i buidor com a
experiència interna de la soledat, sense cap relació amb qüestions «interpersonals».
· Soledat existencial com a procés de creixement interior en el qual l’experiència negativa de la soledat intrínseca a l’ésser humà es transforma en alguna
cosa positiva.
La literatura és molt prolixa en l’anàlisi de la soledat existencial i tots els seus
variats matisos. Resumint potser en excés, alguns autors (Ettema et al., 2010;
Yalom, 1980) assenyalen la soledat existencial com una condició de la vida
relacionada amb «les últimes preocupacions», com la inevitabilitat de la mort,
la nostra necessitat de llibertat i pertinença, i la nostra recerca de sentit. En
canvi, filòsofs com Tillich (2000) posen l’accent en el paper de la «individualitat» com a font de la soledat existencial, emfatitzant que l’ésser humà, pel fet
d’existir en un cos que està sol i aïllat, separat del dels altres, ha de «traginar»
aquesta «individualitat», i la soledat existencial deriva d’aquesta condició (ser
persones aïllades, «soles», encara que tinguem múltiples relacions). I Frankl
(1986) estableix que la dimensió existencial de la soledat és una cosa que ens
acompanya al llarg de la nostra vida i que no podem ignorar, ja que forma
part de l’ésser humà.
Per què es planteja un punt en el present treball relacionat amb la soledat
existencial i una vida amb significat en la vellesa? A mesura que augmenten
l’esperança de vida i el temps de postjubilació laboral, també s’accentua la
necessitat d’un projecte de vida que proveeixi sentit i significat. Quan entre
la jubilació i la mort de les persones hi havia pocs anys, potser aquesta qüestió era menys rellevant. Però, ara que la vellesa s’allarga, tenir un projecte de
vida nou passa a ser una necessitat fonamental, i la seva absència pot generar
buidor, aïllament, alienació…
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Què és una vida amb significat? Steger (2012), des de la psicologia, defineix el significat de la vida (SV) com una xarxa de connexions i interpretacions
que ens ajuden a comprendre la nostra experiència i a dirigir les nostres energies cap a la consecució d’un futur desitjat. Argumenta que el SV dona coherència a les nostres vides fent que siguin importants, que tinguin sentit i que
siguin alguna cosa més que el fet de transcórrer dels segons, els dies i els anys.
Des d’un altre punt de vista complementari, el SV és una percepció, una forma
de comprendre, una creença (individual, personal) sobre la pròpia vida, de les
activitats que fas (vida quotidiana) i del valor i la importància que cadascú els
atribueix. Habitualment, es relaciona amb l’ordre, la justícia, la coherència
personal, els valors, la fe i el sentiment de pertinença, i inclou el compromís
amb els objectius o amb un marc de vida, i el sentit subsegüent de realització
o satisfacció, o la seva mancança.
La falta d’una vida amb sentit i significat és una de les causes, no l’única, que
provoca soledat existencial i el sofriment que s’hi associa.
LA SOLEDAT EXISTENCIAL ES CARACTERITZA PELS ASPECTES SEGÜENTS,
COMPLEMENTARIS DEL QUE JA S’HA ABORDAT AMB ANTERIORITAT:
· Falta d’un sentiment de totalitat.
· Buidor, alienació.
· Estat incomplet del jo procedent d’una font interna.
· Falta permanent d’integritat, fins i tot en l’amor.
· Enfosquiment de tots els aspectes de la vida que és
impossible d’aïllar.

· No es pot resoldre a través de l’amor o de les
relacions, perquè la insatisfacció i la sensació d’«incompletesa» continuen.
· Té a veure amb la recerca del sentit, la pau interior, la
comprensió d’un mateix, la felicitat, l’oci no banal…
· Està relacionada amb la pròpia vulnerabilitat humana
i amb el fet de ser éssers subjectius, vulnerables,
responsables i «autointerpretats».

Encara que aquest tipus de soledat pot tenir lloc a qualsevol edat, és en les
primeres etapes de l’envelliment que, en els últims anys, ha anat adquirint
un protagonisme més gran. La qüestió és: quins són els components bàsics
d’una vida amb sentit i significat que funcioni com un «antídot» de la soledat
existencial? Resumidament, són els següents:
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· Benestar relacionat amb el fet d’oferir-nos als altres. La tradició «eudemònica» (Keyes et al., 2002) en psicologia entén que el benestar està relacionat
amb la vinculació als altres, amb el desenvolupament de les capacitats humanes
i el creixement personal (en contraposició a la visió hedònica, més lligada als
afectes i a la satisfacció). Per tant, proveeix autorealització (Waterman, 1993),
desenvolupa les pròpies potencialitats (Ryff i Singer, 2013) i és més i millor que
la felicitat (Kashdan et al., 2008). Des del punt de vista «eudemònic», la vida
significativa sembla que és un veritable assoliment humà, alguna cosa per la
qual mereix la pena lluitar (Seligman, 2002, 2011).
· Les relacions socials. Són una font fonamental de significat en la vida
(Hicks et al., 2012). De fet, els individus que sofreixen soledat obtenen puntuacions pitjors en diferents variables psicològiques, entre les quals el SV
(Williams, 2007). A més, l’exclusió social condueix a una menor existència
significativa; i, al contrari, quan s’està connectat socialment la vida se sent
més significativa.
· Estat d’ànim positiu. El sentit de la vida es correlaciona estadísticament de
forma positiva amb l’afecte positiu (Hicks et al., 2012). La investigació ha demostrat que l’estat d’ànim positiu induït condueix a un significat més gran en
la vida (Hicks et al., 2012). Encara més, fins i tot les experiències «lleus» que
milloren la qualitat de vida de les persones a través de sentir més afecte positiu (per exemple, escoltar música alegre o llegir acudits) poden promoure més
sentit de la vida. Entre el sentit de la vida i l’afecte positiu es dona una relació
bidireccional: l’estat d’ànim no és simplement el resultat del sentit de la vida,
sinó que, quan estem de bon humor, la vida se sent més significativa.
En altres paraules, una manera excel·lent de superar aquesta soledat lligada a
la falta de sentit de la vida és posar-nos al servei dels altres, contribuint així al
bé comú.
4.2. La soledat existencial en la dependència i al final de vida
Quan les persones necessiten ajuda per dur a terme les activitats de la vida
diària i s’acosta la mort, la soledat que poden sentir també adquireix unes
característiques especials: falta de connexió amb altres persones, manca de
relació amb el «món exterior» (amb la resta de persones que les envolten), i
sentiments d’alienació, aïllament, buidor, tristesa i abandonament.

109

110

La persona s’autopercep com a desconnectada dels altres i de la resta de
l’«univers», i experimenta, a més de sentiments d’aïllament i abandonament,
una pèrdua d’identitat i una manca de sentit en la vida.
De vegades, l’aïllament (del món o existencial) es combina amb sentiments
de ser un estrany per a si mateix, de percebre una ruptura amb el món exterior, de sentir-se despersonalitzat, de no tenir un «jo». Les persones que
sofreixen soledat existencial al final de la vida solen tenir problemes per comunicar-se; a vegades experimenten emocions i sentiments diversos, com
ara pànic, o no senten res davant la seva situació, o s’obsessionen amb coses
concretes sovint intranscendents; i solen tenir por de desaparèixer de la terra
o de la vida, de ser oblidades, de ser abandonades, del procés de la mort, del
dolor i del sofriment.
L’experiència de la soledat existencial en la vellesa depèn, a més, d’algunes
circumstàncies especialment rellevants en la vellesa que la delimiten de manera
notòria, com per exemple la proximitat de la mort, el fet d’estar en el procés
del final de la vida, el declivi fisiològic i funcional, la por de «passar pel mateix»
si hi ha recuperació després d’una malaltia molt greu, la incapacitat de comunicar-se, el temor de no ser escoltat o comprès…
I se sol complir el que ens deia Octavio Paz (1970): «Totes les persones, en
algun moment de la seva vida, se senten soles; i més: totes les persones estan
soles. Viure és separar-nos del que vam ser per internar-nos en el que serem,
futur estrany sempre. La soledat és el fons últim de la condició humana»..

5. CONCLUSIONS
En el present capítol hem volgut definir i matisar l’experiència de la soledat
des de la vivència de les persones que senten soledat, amb l’objectiu que el
lector pugui fer-ne una lectura personal i forjar-se una idea pròpia del que
hi ha subjacent quan es parla del fenomen de la soledat. Sense oblidar
que aquest assumpte de la soledat no és gens aliè a la nostra pròpia experiència personal, perquè al final tots sabem, poc o molt, què és la soledat i quins
en són els matisos.
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5
Soledat
i salut
Dr. Francisco Tarazona

«L’home és una multitud solitària
de persones, que busca la
presència física dels altres per
imaginar-se que tots estem junts.»
CARMEN MARTÍN GAITE
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La definició tradicional de salut engloba un benestar físic, mental i social
complet.11 Tanmateix, l’estudi de la interrelació dels condicionants socials sobre l’estat de salut, a través de mecanismes biològics i moleculars, en les
persones de més edat no ha adquirit un gran protagonisme fins als últims
temps. Part d’aquest interès es deu a l’increment dels costos sanitaris i socials
associats a l’envelliment demogràfic, que constitueix un autèntic repte epidemiològic per a les societats més avançades.
En aquest capítol del llibre abordarem com influeixen la soledat i l’aïllament
social en l’increment de la morbiditat i de la mortalitat. També descriurem com
els bons condicionants socials milloren el nostre estat de salut, perquè modifiquen els nocius mecanismes moleculars, hormonals i biològics que relacionen
la soledat, els mals hàbits de vida i les pitjors condicions de salut. Continuarem
amb un concepte emergent, el de fragilitat social, i la relació que té amb la
fragilitat física i la cognitiva. Finalment, el capítol conclourà amb l’anàlisi de les
possibles línies de treball futures, des d’una medicina acostumada a treballar
en àmbits assistencials cap a una medicina vinculada a l’àmbit comunitari, que
afavoreixi la relació dels diferents nivells clínics assistencials amb els programes
i les estructures dissenyades des de la comunitat, i que ofereixi una atenció
centrada en la persona i integrada en el seu entorn habitual.

1. INFLUÈNCIA DE LA SOLEDAT EN LA SALUT
Els condicionants que determinen l’estat de salut dels individus es poden dividir en dos grups:
· Intrínsecs: condicionants clínics
i genètics, i fragilitat

· Extrínsecs: entorn físic
i entorn social

Aquests condicionants no es comporten de manera aïllada, sinó que s’influeixen mútuament i creen sinergies bidireccionals. Així, les situacions socials
desfavorables poden afavorir l’aparició de malalties.
Dins dels condicionants extrínsecs que afecten la salut, hi destaca la importància creixent que han despertat, en els últims anys, els determinants socials,
com per exemple el nivell socioeconòmic —que inclou l’educatiu, l’ocupació

11 Preàmbul de la Constitució de l’Organització
Mundial de la Salut, que
va ser adoptada per la
Conferència Sanitària
Internacional, celebrada
a Nova York del 19 de
juny al 22 de juliol
de 1946, firmada el 22
de juliol de 1946 pels representants de 61 estats
(Official Records of the
World Health Organization, núm. 2, p. 100), i
que va entrar en vigor el
7 d’abril de 1948. La definició no s’ha modificat
des del 1948.
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prèvia a la jubilació, el nivell d’ingressos o la vulnerabilitat social—, les relacions
socials i el suport de familiars i amics (Rockwood i Theou, 2015).
Aquests factors socials repercuteixen en l’estat de salut i, en situacions desfavorables, poden incrementar el risc d’emmalaltir i morir. Dues metaanàlisis publicades per la mateixa autora (Holt-Lunstad et al., 2010; Holt-Lunstad
et al., 2015) assenyalen que la soledat i l’aïllament social incrementen el risc
de mortalitat, i que la influència de les relacions socials sobre la mortalitat és
comparable a la d’altres factors de risc més coneguts. Igualment, un estudi
longitudinal fet amb més de 4.800 participants, al llarg de vint anys, va trobar
una sinergia entre els efectes de la soledat i l’aïllament social sobre la mortalitat. Així, com més soledat hi havia, més gran era
l’efecte de l’aïllament social sobre la possibilitat de
UN ESTUDI FET AMB LA
morir, i, de la mateixa manera, com més gran era
INFORMACIÓ OBTINGUDA DE L’UK
l’aïllament social, més gran era també l’efecte que
BIOBANK VA DESCRIURE COM
generava la soledat sobre la menor supervivència
L’AÏLLAMENT SOCIAL S’ASSOCIAVA
(Beller i Wagner, 2018).

A UN RISC MÉS ALT D’INFART AGUT
Aquest increment de la mortalitat descrit ha estat
DE MIOCARDI (IAM) I D’ACCIDENT
vinculat a l’aparició d’algunes malalties concretes.
CEREBROVASCULAR (ACV)
Així, un estudi fet amb la informació obtinguda de
l’UK Biobank sobre més de 479.000 individus va
descriure com l’aïllament social s’associava a un risc
més alt d’infart agut de miocardi (IAM) i d’accident cerebrovascular (ACV).
Així mateix, la soledat es va associar a un risc més alt de IAM i d’ACV. Tanmateix, únicament l’aïllament social es va associar a una mortalitat més alta entre
els participants de l’estudi amb antecedents de IAM o ACV. Els autors van concloure que les persones aïllades i solitàries presentaven un risc més alt de IAM
i d’ACV. A més, entre els que tenien antecedents de IAM o d’ACV, l’aïllament
social va incrementar la possibilitat de morir (Hakulinen et al., 2018). Malgrat
això, encara que els autors indicaven encertadament que la major part dels
riscs van ser atribuïbles als factors de risc habituals d’aquestes malalties, no
era menyspreable, estadísticament, l’efecte de factors socials com la soledat i
l’aïllament social.
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La soledat també influeix en la relació entre cronicitat i mortalitat. Un estudi
fet al nostre país, amb 2.113 participants d’edat igual o superior a 60 anys, va
analitzar l’efecte de la soledat i el suport social sobre la relació entre la multimorbiditat i el temps transcorregut fins a la mort. Es va observar que els participants amb un suport social baix i amb dues malalties cròniques diagnosticades van presentar menor probabilitat de supervivència. Per contra, l’efecte
de la multimorbiditat no afectava la mortalitat si els participants tenien un
suport social alt. Els autors van concloure que tenir un suport social favorable augmentava la supervivència de les persones amb una o dues malalties
físiques. Tot i així, per a les persones diagnosticades de
més de dues malalties, la supervivència no va experimenLA SOLEDAT TAMBÉ INFLUEIX
tar canvis considerables, independentment del nivell de
suport social o d’altres factors de protecció (Olaya et al.,
EN LA RELACIÓ ENTRE
2017). Altres estudis també han observat una relació noCRONICITAT I MORTALITAT
civa entre la soledat i la mortalitat. Un estudi de cohorts
va establir que la soledat s’associava a un augment significatiu del risc de mortalitat, especialment en dones (Henriksen et al., 2017),
i l’estudi PAQUID (Tabue Teguo et al., 2016) va determinar que el fet de viure
sol i el sentiment freqüent de soledat incrementaven el risc de mortalitat. Així
mateix, la soledat també s’ha vinculat tant a la mortalitat prematura (Luo
et al., 2012a) com a l’augment del risc de mortalitat en homes mediat pel
diagnòstic de depressió severa (Holwerda et al., 2016).
Tanmateix, no tots els estudis estableixen un vincle entre la soledat i l’increment de la mortalitat. Un treball de cohorts israelià no va trobar que hi
hagués cap relació estadística entre la soledat i el deteriorament funcional o
afectiu, i l’increment de la comorbiditat o de la mortalitat (Stessman et al.,
2014).
Tant la soledat com l’aïllament social han estat vinculats negativament a les
activitats socials a la comunitat, la capacitat d’autogestió, la capacitat de control sobre les circumstàncies de la nostra vida i la nostra relació amb el veïnat,
la comunitat i la societat. Tots aquests factors marquen els nostre esdevenir
pel que fa a resultats de salut, i també aquests determinants socials tenen un
paper important en els resultats adversos de salut relacionats amb la síndrome de fragilitat (Gutiérrez-Robledo i Ávila-Funes, 2012).
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Malgrat això, l’estudi d’aquests factors socials negatius i la seva relació amb
l’estat de salut, especialment en la població adulta gran, presenta un problema important: la falta d’instruments clars que abordin adequadament aquests
conceptes. Tradicionalment, per a l’anàlisi de les situacions desfavorables relacionades amb l’entorn social, s’ha recorregut al concepte de vulnerabilitat
social, el qual es calcula de manera similar a l’índex de fragilitat, és a dir, com
una suma de dèficits que pot ser mesurada i quantificada (Andrew et al.,
2008). Aquesta vulnerabilitat social s’ha associat a una prevalença més gran
de fragilitat i a una mortalitat hospitalària més alta (Andrew et al., 2008; Kee
i Rippingale, 2009; Lang et al., 2009; Wallace et al., 2015).
Aquesta relació s’explica per la influència de les males condicions socials sobre
els estils de vida, els quals, al seu torn, incrementen la incidència de certes
malalties. En els resultats de l’English Longitudinal Study of Ageing, en el
qual es va fer el seguiment de més de 330 participants durant deu anys, es va
observar que l’aïllament social afavoria una menor realització d’activitat física
moderada o intensa, i també un consum més baix de fruita i verdura. Així
mateix, els participants que van percebre sensació de soledat presentaven una
taxa d’èxit més baixa a l’hora d’intentar deixar de fumar (Kobayashi i Steptoe,
2018). L’aïllament social objectiu i subjectiu també s’ha relacionat amb els
problemes de salut física i mental. En un estudi fet amb
més de 2.500 participants de 60 o més anys es va obserEL BENESTAR SOCIOECONÒMIC
var que l’aïllament social subjectiu s’associava fortament
MÉS O MENYS ALT TAMBÉ
als trastorns del son, la depressió i la fatiga, mentre que
l’aïllament social objectiu s’associava dèbilment als trasINFLUEIX EN ELS CONDICIONANTS
torns del son i la depressió. Els autors de l’estudi van conDE SALUT
cloure que els adults grans amb aïllament social objectiu
podien experimentar trastorns del son, depressió i fatiga perquè se sentien
aïllats socialment, sense que aquest efecte fos únicament degut a la privació
del contacte amb les xarxes socials.
El benestar socioeconòmic més o menys alt també influeix en els condicionants de salut. Així, els adults grans amb rendes més baixes i més vulnerabilitat socioeconòmica presenten pitjors resultats en els indicadors de salut. Un
estudi recent de cohorts dut a terme al nostre país va correlacionar el baix
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nivell educatiu i laboral previ amb un risc més alt de desnutrició. Tanmateix,
aquesta associació va perdre la significació estadística quan l’anàlisi es va
ajustar per mitjà de les variables de gènere i edat (Hoogendijk et al., 2018).
Un altre estudi fet al Brasil sí que va trobar una relació entre la vulnerabilitat
socioeconòmica i la situació de pobresa amb la presència de malalties i de
síndromes geriàtriques. Els autors van investigar una població vulnerable
que vivia en un context de pobresa amb l’objectiu d’identificar els factors
associats a la síndrome de fragilitat en els adults grans, i van observar una
prevalença més alta de fragilitat que en poblacions socioeconòmiques no
vulnerables (60,5 % prefràgils i 27,3 % fràgils), com també un risc més alt
de baixa activitat física, una prevalença més gran de la síndrome de caigudes
i d’alteracions de la mobilitat, i una presència més habitual de símptomes
depressius (Zazzetta et al., 2017).
Tant l’aïllament social com la soledat es relacionen amb una prevalença més
alta del diagnòstic de depressió, que és una síndrome geriàtrica important.
També s’ha relacionat negativament l’aïllament social i la soledat amb la
qualitat del son (Yu et al., 2017), amb les alteracions de les funcions cognitives (Shankar et al., 2013), amb la demència (Holwerda et al., 2014) i,
com ja s’ha comentat anteriorment, amb la mortalitat per totes les causes
(Steptoe et al., 2013). Un estudi fet al nostre país amb 419 persones més
grans de 65 anys va relacionar la soledat amb el fet de viure sol, l’estat civil,
els problemes econòmics, la qualitat de vida, la satisfacció amb la vida i amb
les relacions socials mantingudes, i amb la presència d’ansietat i de trastorns
mentals (Ausín et al., 2017). En el mateix sentit, una revisió sistemàtica recent que englobava diversos estudis prospectius va indicar que les persones
amb depressió que percebien un suport social més pobre presentaven pitjors resultats en termes de símptomes, recuperació i funcionament social.
Igualment, tot i que això està menys estudiat, la soledat podia predir pitjors
resultats de salut en pacients amb depressió. Finalment, aquesta mateixa
revisió indicava alguns resultats preliminars sobre l’associació entre el suport
social percebut i els resultats de salut en pacients amb esquizofrènia, trastorn bipolar i trastorns d’ansietat (Wang et al., 2018).
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D’altra banda, la importància de les xarxes socials i la seva precarietat també
afecten conductes socials anòmales, com la ludopatia, i repercuteixen negativament en els condicionants de salut. En un estudi fet amb 595 adults
grans amb una edat mitjana de 74,4 anys, els problemes amb el joc es van
associar a la fragilitat física, el dolor, la soledat, la depressió i l’ansietat. Els
autors van concloure que els problemes amb el joc d’atzar en els adults
grans es poden desenvolupar perquè les persones socialment vulnerables
juguen per fugir de l’ansietat i la depressió, com a conseqüència del deteriorament del benestar físic i del suport social (Parke et al., 2018).
Al llarg d’aquest apartat, hem comprovat la importància de la percepció de
la soledat i l’aïllament social en una presència més important de malalties
físiques, psicològiques i cognitives, cosa que dificulta l’abandonament de
mals hàbits de vida i condiciona un risc més alt de mortalitat. A l’apartat següent, es descriuran les vies biològiques i moleculars que justifiquen aquestes situacions.

2. MECANISMES BIOLÒGICS QUE RELACIONEN SOLEDAT
I ESTAT DE SALUT
A l’apartat anterior, s’ha descrit com la soledat genera pitjors resultats de salut
i incrementa el risc de mortalitat. En aquesta secció, s’intentaran explicar els
mecanismes biològics que estableixen aquesta relació nociva. Els dèficits vinculats a la vulnerabilitat social no s’han de considerar com a elements aïllats,
sinó com un cúmul d’efectes que acaba provocant canvis a nivell cel·lular i
tissular (Rockwood i Theou, 2015).
La soledat pot contribuir a generar alteracions de les funcions cel·lulars,
i aquestes, al seu torn, augmenten la resistència vascular (Cacioppo et al.,
2002a i 2002b) que facilitarà l’aparició de malalties concretes (S. Cacioppo
et al., 2015) com ara la depressió (VanderWeele et al., 2011), el deteriorament
cognitiu, la progressió de l’Alzheimer (Wilson et al., 2007), l’obesitat (Lauder
et al., 2006), els accidents cerebrovasculars (Cacioppo et al., 2014) o la hipertensió arterial, molt freqüent en adults grans (Cacioppo et al., 2002b).
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En el cas concret de l’Alzheimer, s’ha observat que l’aïllament social i la soledat incrementen la incidència de simptomatologia conductual. Els autors
de l’estudi formulen que les al·lucinacions podrien constituir un mecanisme
compensatori amb el qual poden satisfer les necessitats de comunicació en
adults grans, intentant fugir d’aquesta manera del cicle nociu que engloba
l’avorriment, la sensació de buidor i la privació afectiva (El Haj et al., 2016).
Els condicionants socials com la soledat també s’han relacionat amb l’increment de l’activitat simpaticoadrenèrgica, estimulada per un augment de l’activitat de l’eix hipotalamohipofisosuprarenal (HHS) (Adam et al., 2006), que es
vincula a la presència d’alteracions emocionals i estrès. Aquesta activitat de l’eix
HHS genera canvis immunitaris i incrementa l’activitat inflamatòria mediada
pels glucocorticoides i per alguns factors proinflamatoris que incrementen
l’activitat leucocitària i limfocitària (S. Cacioppo et al., 2015). Aquesta activitat inflamatòria més alta mantinguda en el nostre organisme s’ha associat
tant a una incidència més gran de la fragilitat i la discapacitat com a malalties
metabòliques i oncològiques (Aunan et al., 2017).
Ja s’ha descrit en aquest capítol que més activitat
ELS CONDICIONANTS SOCIALS
inflamatòria, juntament amb l’alteració del sisteCOM LA SOLEDAT TAMBÉ S’HAN
ma immune i els canvis en el sistema neuromuscuRELACIONAT AMB L’INCREMENT DE
lar, augmenta l’estat de vulnerabilitat de l’individu,
L’ACTIVITAT SIMPATICOADRENÈRGICA,
element crucial en la fragilitat física. De la mateixa
ESTIMULADA PER UN AUGMENT
manera, aquest increment de l’activitat inflamatòria
DE L’ACTIVITAT DE L’EIX
apareix en algunes situacions que generen fragilitat
HIPOTALAMOHIPOFISOSUPRARENAL
social, com ara nivells socioeconòmics i educatius
més baixos, afectació de l’autonomia associada a
pensions més baixes, absència de xarxes socials o de parella, el fet d’habitar en
un veïnat hostil, o altres situacions negatives com ara l’abús físic o econòmic.
Encara que menys estudiats que els factors biològics o clínics, aquests condicionants socials, especialment la fragilitat social, influeixen en l’estat de salut
fins a modificar conceptes purament físics. Per aquest motiu, la definició de la
síndrome de fragilitat ha anat ampliant el seu concepte inicial des dels criteris
purament físics fins a una consideració més integral de l’individu, que inclou
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criteris psicosocials. Actualment, es postula un origen multidimensional (De
Vries et al., 2011) de la fragilitat, generat per la suma de dèficits físics, psicològics i socials, en què la fragilitat social és el concepte més inexplorat (Bunt
et al., 2017).
Es podria afirmar que el vincle entre fragilitat social i fragilitat física té un
origen comú en l’augment de l’activitat inflamatòria, que es pot quantificar a
través dels nivells plasmàtics d’interleucina 6 (IL-6), proteïna C-reactiva (PCR) i
factor de necrosi tumoral alfa (FNT-α) presents en els adults grans amb fragilitat física, com també en els individus solitaris (Jaremka et al., 2013). El pitjor
entorn social té un efecte significatiu sobre la immunitat (Kiecolt-Glaser et al.,
1988). De la mateixa manera, una pitjor integració social altera de forma
negativa l’activitat neuroendocrina (Seeman, 1996). Per contra, les emocions
positives (sensació de felicitat) atenuen els efectes negatius de la soledat percebuda sobre l’activitat física i la mortalitat (Newall et al., 2013). Una revisió
bibliogràfica recent en pacients amb tumors de cap i coll va concloure que
síndromes geriàtriques com el deteriorament funcional, els trastorns cognitius
i els trastorns afectius, com també el deteriorament de l’entorn social, s’associaven a resultats adversos de salut (van Deudekom et al., 2017).
En els últims anys, s’ha proposat un nou concepte, la fragilitat cognitiva (Facal
et al., 2019), que és determinat pel fet que no hi ha subordinació entre les
àrees físiques, cognitives i socials, sinó que aquestes depenen de diferents
trajectòries de desenvolupament més o menys interrelacionades. El pas següent hauria de ser poder arribar a saber quines són les possibles interrelacions entre el funcionament físic, cognitiu, social i afectiu, i la possibilitat
que la vulnerabilitat en una d’aquestes esferes influeixi en les altres entitats,
i viceversa. Podem assumir que totes són potencialment reversibles; és a dir,
la recuperació de qualsevol tipus de fragilitat reduiria el risc d’aparició de les
altres. En aquesta línia, s’hauria d’explorar la possibilitat que els programes de
rehabilitació dual, física i cognitiva, associessin elements de socialització per
obtenir resultats més reeixits.
L’aïllament social, considerat com un reflex objectiu i quantificable de la reducció de les dimensions de la xarxa social i de l’escassetat de contacte social,
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s’associa a un risc més alt de desenvolupar malaltia cardiovascular (Barth et al.,
2010), malaltia infecciosa (Edmunds et al., 1997), deteriorament cognitiu
(Bassuk et al., 1999) i mortalitat (Heffner et al., 2011). De nou, el vincle entre
l’aïllament social i aquestes malalties descrites es deu a l’increment de l’activitat
inflamatòria (Grant et al., 2009), quantificada per mitjà de la PCR i el fibrinogen (Loucks et al., 2006; Shankar et al., 2011) marcadors plasmàtics tots dos
relacionats amb la gènesi de la fragilitat. Hi ha tres vies generals per les quals
els vincles socials influeixen en l’estat de salut: les característiques conductuals,
les psicosocials i les fisiològiques (Umberson, 2010). Mecanismes psicosocials,
com el suport social o la capacitat d’autocontrol, influeixen en els processos
fisiològics modulant la immunitat, el metabolisme i la capacitat inflamatòria,
i, com a conseqüència, interfereixen en la funció cardiovascular. L’eix HHS és
sensible a la interpretació que el cervell fa de les amenaces i els factors estressants, i influeix en una àmplia gamma de resultats fisiològics, conductuals
i de salut (Hostinar et al., 2014). L’aïllament social percebut es relaciona amb
un increment de l’activitat de l’eix HHS (Hawkley et al., 2008; Hawkley et al.,
2012), amb l’augment dels nivells circulants de catecolamines (Edwards
et al., 2010; Lutgendorf et al., 2011), i amb l’augment del cortisol —hormones
produïdes per les glàndules suprarenals associades a l’estrès i a la obesitat— i
de la resistència vascular mediats per la disminució a la sensibilitat del receptor
dels glucocorticoides (Hawkley et al., 2012).
Com ja s’ha comentat abans, l’aïllament social ha estat reconegut com un
factor molt important de risc de morbiditat i de mortalitat. La relació entre
aquest problema social i la morbiditat pot estar mediada per mecanismes
d’estrès neuroendocrí que suggereixen que l’aïllament social crònic augmenta
l’activació de l’eix HHS, de manera que es genera un increment de l’activitat
inflamatòria. La interrupció d’un vincle social important (J. T. Cacioppo et al.,
2015) provoca la percepció d’aïllament social, que activa la resposta fisiològica davant d’una sensació més forta d’amenaça, la qual cosa incrementa
els símptomes d’ansietat i hostilitat davant de l’entorn. Aquests símptomes
generen canvis en el comportament i en diferents ritmes circadiaris, de manera que es fragmenta el son i s’incrementa la sensació de fatiga. Igualment,
aquest procés genera una disminució del control dels impulsos i augmenta la
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negativitat, els símptomes depressius i, també, el declivi cognitiu i el risc de
demència. Aquests canvis, de nou, són el resultat de l’activitat inflamatòria
sobre l’increment de la resistència vascular, afavorit per certes alteracions genètiques (J. T. Cacioppo et al., 2015).
La interpretació del rol de molts d’aquests factors socials és interferida per
l’heterogeneïtat en les trajectòries individuals a conseqüència de factors genètics, socials, ambientals, biològics i, també, condicions clíniques. Recentment, s’ha pogut relacionar la presència de factors socials estressants amb la
longitud del telòmer, que és un indicador robust d’envelliment cel·lular. Un
estudi en una cohort de 83 expresoners de guerra
israelians de la guerra del Yom Kippur va indicar
LA RELACIÓ ENTRE LA SOLEDAT I LA
que la soledat i la falta de suport social perceMORBIDITAT POT ESTAR MEDIADA PER
but s’associaven significativament a una longitud
MECANISMES D’ESTRÈS NEUROENDOCRÍ
més curta del telòmer (Wang et al., 2018). Un
altre article també suggereix que les persones que
QUE SUGGEREIXEN QUE L’AÏLLAMENT
experimenten la sensació de soledat poden preSOCIAL CRÒNIC AUGMENTA
sentar condicionants de salut negatius com ara la L’ACTIVACIÓ DE L’EIX HHS, DE MANERA
comorbiditat i la mortalitat primerenca, els quals
QUE ES GENERA UN INCREMENT DE
es poden explicar a través de l’envelliment cel·luL’ACTIVITAT INFLAMATÒRIA
lar mediat per l’increment de l’activitat simpàtica. També en les persones que van experimentar
sensació de soledat es va observar una menor activitat parasimpàtica, una
reactivació més important de l’activitat del citomegalovirus i del virus d’Epstein-Barr, i uns telòmers més curts en comparació amb els de les persones
que no van experimentar sensació de soledat (Wilson et al., 2018). De la
mateixa manera, amb un altre estudi es va comprovar que el suport social limitat influïa de manera negativa en la longitud del telòmer en el grup d’edat
de 65 a 84 anys, cosa que reforçaria la idea que l’entorn social influeix en
l’envelliment cel·lular (Carroll et al., 2013) i s’emfatitzaria la possibilitat que
la soledat accelerés els processos d’envelliment físic i cognitiu. Aquests treballs ratifiquen els descobriments de la premi Nobel Elizabeth Blackburn,
que va comprovar que l’estrès psicològic crònic s’associava de manera estadísticament significativa a un estrès oxidatiu més alt, una activitat de la
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telomerasa més baixa i una longitud més curta dels telòmers, factors determinants coneguts de la longevitat o senescència cel·lular. Com indica un
treball de la mateixa autora, aquest mateix escurçament del telòmer s’ha
observat en homes afroamericans nord-americans, grup social que acostuma a presentar pitjors resultats de salut que els seus homòlegs anglosaxons.
Així, en aquest grup ètnic, es va observar que l’estrès econòmic més alt i
els nivells educatius i laborals més baixos es vinculaven a una probabilitat
més alta d’escurçament del telòmer, i aquest envelliment cel·lular accelerat
podria contribuir a pitjors resultats de salut (Schrock et al., 2018). De fet,
un dels pitjors resultats de salut seria la pèrdua de rendiment cognitiu, com
demostra un altre treball recent que correlaciona
l’escurçament més important del telòmer amb una
pèrdua més gran de volum de l’hipocamp i del ceL’INCREMENT DE L’ENVELLIMENT
rebel. Aquesta associació afavoriria un envelliment
CEL· LULAR PROVOCAT PER LA
cerebral més gran mediat per mecanismes com
SOLEDAT POT SER GENERAT
la senescència cel·lular i la inflamació (Staffaroni
PER LA INFLAMACIÓ I LA DESREGULACIÓ
et al., 2018), i podria explicar el risc més alt de deMETABÒLICA
mència observat en adults grans que experimenten aquests problemes socials.
L’increment de l’envelliment cel·lular provocat per la soledat pot ser generat
per la inflamació i la desregulació metabòlica, com indica un treball recent
(Shiovitz-Ezra i Parag, 2019) en el qual es va observar que la soledat s’associava a uns nivells plasmàtics més alts d’hemoglobina glicosilada —un
paràmetre analític per conèixer el control dels nivells de sucre en sang en
els mesos anteriors—, un índex més alt de massa corporal i una càrrega
metabòlica més important, en un índex de risc format per l’hemoglobina
glicosilada descrita, l’índex de massa corporal i la circumferència pelviana.
Aquesta forta influència de la soledat sobre els factors intermedis que determinen l’aparició de malalties obliga a una correcta prevenció, afrontament i
reducció de la soledat.
Com a resum d’aquest apartat, podem dir que s’observen marcadors d’inflamació elevats en persones que experimenten sensació de soledat: la PCR,
el fibrinogen, el FNT-α i, també, la interleucina 6 (Nersesian et al., 2018).
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Aquests marcadors també s’han vinculat a la presència de la fragilitat física
i a l’aparició de malalties cròniques altament prevalents en els adults grans.
El vincle entre inflamació i factors estressants ambientals de tipus psicosocial, com la soledat i l’aïllament social, es pot traduir en un increment de la
fragilitat física i de la presència de malalties a través de l’activació de l’eix
HHS i del sistema simpàtic, els quals generen l’activació del procés inflamatori i l’increment de l’activitat oxidativa (Münzel i Daiber, 2018), de manera que s’acceleren els processos d’envelliment. Així, l’estrès social repetit i
crònic conduiria a una resistència més forta a l’acció dels glucocorticoides i
a una presència plasmàtica més alta d’aquests, i augmentaria la mielopoesi —el procés de generació i maduració dels glòbuls vermells, els monòcits
i els neutròfils, entre altres cèl·lules— i l’expressió de gens proinflamatoris,
que, juntament amb l’estrès oxidatiu, justificarien tant la presència més alta
de malaltia cardiovascular com de mortalitat associada a aquesta (Xia i Li,
2017). Finalment, en aquesta mateixa línia, una revisió indica que la inflamació pot fer que augmenti la sensibilitat a experiències socials negatives
i amenaçadores, o positives i socialment gratificants, en funció del context
social, i afavorir o dificultar las respostes adaptatives i la recuperació davant
la presència d’una malaltia (Moieni i Eisenberger, 2018). Això podria implicar la
soledat i la inflamació en l’aparició de processos depressius.

3. RELACIÓ ENTRE LA SOLEDAT
I ELS FACTORS DE RISC TRADICIONALS
La relació entre la soledat i l’edat es comporta com una distribució superficial en forma de U. En els adults grans, el fet de viure sols, percebre una
pensió de invalidesa, pertànyer a una minoria ètnica, estar a l’atur o tenir
una malaltia mental prolongada incrementen aquesta percepció (Lasgaard
et al., 2016). De fet, tant l’aïllament social com la soledat s’han associat a
un risc més alt de sedentarisme, de tabaquisme i d’altres conductes nocives
per a la salut. Entre els adults grans que van experimentar la situació d’aïllament social, aquest ambient es va associar positivament a xifres més altes
de pressió arterial i a uns nivells plasmàtics més elevats de PCR i fibrinogen
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(Shankar et al., 2011), proteïnes que, com ja s’ha comentat, estan relacionades amb l’increment de la inflamació crònica i amb el risc més alt d’aparició
de malalties cardiovasculars i fragilitat.
Com s’ha anat descrivint al llarg del capítol, una vulnerabilitat social més
alta pot predir el risc de mortalitat i de discapacitat, tot i que aquesta relació
podria estar modulada per factors etnogràfics i culturals. Un estudi publicat
fa tres anys sí que va objectivar aquesta associació significativa en països
europeus continentals i mediterranis, però no als nòrdics (Wallace et al.,
2015). L’aïllament social també pot predir la mortalitat, independentment
del gènere. El mateix estudi va determinar que, en homes, el fet de participar poc sovint en activitats religioses o la no filiació a clubs o organitzacions
socials, i en dones, el contacte social poc freqüent i la baixa participació en
activitats religioses, influïen de manera negativa sobre la supervivència (Pantell et al., 2013). Tenir menys suport social també s’ha relacionat amb taxes
més baixes de supervivència en individus diagnosticats de càncer colorectal
(Ikeda et al., 2013).
Igualment, el fet de viure sol s’associa a una mortalitat més alta de causa
desconeguda i provocada per morts violentes com ara assassinats (Nomura
et al., 2016). Un estudi japonès fet en individus que vivien en illes de difícil
accés va determinar que el fet de viure sol s’associava significativament a
una prevalença més alta de fragilitat en homes, però no en dones (Yamanashi et al., 2015). De la mateixa manera, els pacients d’entorns socials
poc favorables presenten una mortalitat hospitalària més alta després d’una
emergència mèdica, a més d’un consum més gran de recursos socials i de
readmissions, sense que s’observin diferències en la durada de l’estada hospitalària (Cournane et al., 2015). S’han comentat anteriorment els resultats
d’una metaanàlisi que va observar un risc més alt de mort primerenca en
situacions d’aïllament social real i percebut, amb efectes mitjans ponderats
del 29 % per a l’aïllament social, del 26 % per a la sensació de soledat i del
32 % per al fet de viure sol (Holt-Lunstad et al., 2010). Tanmateix, altres
estudis estableixen vincles més robustos i assenyalen que el fet de viure sol
incrementa el risc de mortalitat en el 66 %, i, a més, observen una mortalitat
més alta en homes que en dones, i en solters, divorciats o vidus que no pas
en casats (Ng et al., 2015).
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S’ha detectat un vincle entre la mortalitat i les persones aïllades i solitàries
(Elovainio et al., 2017), com també que l’aïllament social incrementa el risc
de mortalitat en presència de malalties cròniques, a través de mecanismes
proinflamatoris ja comentats anteriorment, com ara nivells alts de fibrinogen
i un activitat inflamatòria més important. A més, aquesta associació és més
important en els homes (Yang et al., 2013). Passa el mateix amb el vincle entre aïllament social i pobresa alta al veïnat, associació que va incrementar el
risc de mortalitat per càncer (Fleisch et al., 2017).
Un altre tema d’estudi és el vincle entre aïllament
S’HA DETECTAT UN VINCLE
social i soledat. Tots dos són factors predictors de
ENTRE LA MORTALITAT I LES
mortalitat ben coneguts (Steptoe et al., 2013), tot
PERSONES AÏLLADES I SOLITÀRIES,
i que, després d’ajustar per variables de confuCOM TAMBÉ QUE L’AÏLLAMENT
sió, únicament l’aïllament social va mantenir un
SOCIAL INCREMENTA EL RISC DE
increment significatiu del risc de mortalitat. En la
mateixa línia, un estudi finès (Tanskanen i Anttila,
MORTALITAT EN PRESÈNCIA
2016) va observar que l’aïllament social va preDE MALALTIES CRÒNIQUES
dir la mortalitat de forma lineal, sense trobar un
efecte sinèrgic entre l’aïllament social i la soledat.
Un treball que va publicar dades de l’Enquesta
alemanya sobre l’envelliment va observar que, en homes, la soledat augmentava amb l’inici de l’obesitat (definida com un índex de massa corporal
≥ 30 kg/m2), però aquesta associació no es va observar en dones (Hajek i
König, 2018b). Igual que amb l’obesitat, també s’ha relacionat la soledat
amb el sedentarisme. Un estudi de més de 1.600 adults grans israelians va
assenyalar que el nivell d’activitat física era inversament proporcional a la
percepció de soledat únicament en dones (Netz et al., 2013). El fet de no
estar casat, el nivell educatiu més baix, el deteriorament funcional més gran,
més malalties cròniques, menys ingressos i menys possibilitats de viure a la
llar que havia estat l’habitual es van associar a la soledat en un estudi fet
amb més de 13.800 adults grans dels Estats Units, en què es va observar
que la prevalença de la percepció de soledat era del 16,9 %. A més, entre
els que van experimentar una percepció crònica de soledat es va objectivar
una menor pràctica d’activitat física, més consum de tabac, més malalties
cròniques, una prevalença més alta de depressió i més institucionalització en
residències geriàtriques (Theeke, 2010).
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Un dels aspectes clínics als quals es donava menys importància, però que es
vinculen de manera notable a la presència de síndromes geriàtriques, és la
salut de la cavitat oral. Un estudi dut a terme amb dades de l’English Longitudinal Study of Ageing relacionava aquesta salut oral amb la percepció de
soledat, i assenyalava que la qualitat de vida relacionada amb la salut oral era
un factor de risc independent per a la soledat entre els adults grans. De fet, els
autors concloïen que mantenir una bona salut bucal en edats avançades pot
ser un factor protector contra la soledat (Rouxel et al., 2017).
En aquest apartat, hem vist la relació de la soledat amb l’aïllament social,
l’obesitat, el sedentarisme, el tabaquisme i la higiene i la salut de la cavitat
oral. Així mateix, podem estimar una prevalença de la percepció de soledat al
voltant del 17 %, i un perillós vincle de la soledat amb la menor supervivència
per totes les causes de malaltia, inclosos el processos oncològics.

4. SOLEDAT, FRAGILITAT FÍSICA I FRAGILITAT SOCIAL
La soledat se sol considerar l’encarnació psicològica de l’aïllament social, i
reflecteix la insatisfacció de l’individu experimentada amb la freqüència i la
proximitat dels seus contactes socials, o amb la discrepància entre les relacions
que té i les que li agradaria tenir (Peplau i Perlman, 1982). Des d’una perspectiva clínica, la soledat (J. T. Cacioppo et al., 2015), com que es vincula a un accés a la informació social negativa, afavoreix que les persones solitàries siguin
més sensibles a la presència de dolor als rostres (Yamada i Decety, 2009), o a
imatges socials negatives, tal com va descriure un estudi fet amb ressonància
magnètica funcional, en el qual es va observar una activació més important
de la escorça visual davant d’aquest estímul en persones que sentien soledat
(Cacioppo i Hawkley, 2009).
Com s’ha anat comentant al llarg del capítol, les alteracions psicològiques i
l’estrès lligat a experimentar la sensació de la soledat generen canvis fisiopatològics mediats per nivells plasmàtics més alts de cortisol (Doane i Adam,
2010; Edwards et al., 2010; Hackett et al., 2012) i l’alteració de l’activitat
immunitària (Cole et al., 2011; Powell et al., 2013), elements tots dos que són
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importants en la gènesi de la fragilitat. D’aquesta manera es produeix un
increment de la resistència vascular (Mendes et al., 2002), es fragmenta el
son (Kurina et al., 2011) i apareix, d’una banda, un risc més alt de malaltia
cardiovascular i mortalitat (Patterson i Veenstra, 2010), i, de l’altra, un risc més
alt també de fragilitat (Tse et al., 2016).
Tant la sensació de soledat com la fragilitat física incrementen la durada de les
estades hospitalàries i les taxes de reingrés hospitalari en pacients que viuen
sols (Hawker i Romero-Ortuno, 2016). A més, els canvis genètics vinculats a
la percepció de soledat podrien fer disminuir la supervivència en pacients amb
càncer (You et al., 2014). També en adults grans institucionalitzats en residències es va observar que —independentment del diagnòstic de càncer—, la soledat emocional, l’edat, l’educació i la comorbiditat van influir en la mortalitat en
ancians residents sense deteriorament cognitiu (Drageset et al., 2013). I,
en referència a la situació cognitiva, una subanàlisi de l’Amsterdam Study of the
Elderly (AMSTEL) va indicar que la sensació de soledat, però no la d’aïllament
social, es relacionava amb un risc més alt de desenvolupar demència (Holwerda
et al., 2014), si bé és cert que els autors observen que hi ha la possibilitat que la
percepció de soledat pugui indicar una etapa prodròmica de la demència.
Tanmateix, no són la soledat, l’aïllament social o el fet de viure sol els únics
factors que es relacionen amb problemes de salut. El nivell socioeconòmic s’ha
associat a una mortalitat més alta en pacients amb malaltia renal crònica (Solbu et al., 2015); i una taxa més alta de bacterièmia per Staphylococcus aureus
i d’infeccions nosocomials s’ha relacionat amb el fet de viure sol, ser solter,
més comorbiditat preexistent, abús de substàncies, més ingressos hospitalaris
i una mortalitat més alta (Koch et al., 2013).
Atesa la complexitat de l’anàlisi aïllada dels factors socials i el seu vincle amb
els condicionants de salut, en els últims anys ha aparegut, com s’ha comentat
a l’inici del capítol, el concepte de fragilitat social. De la mateixa manera que
parlem d’un concepte de fragilitat clínica o física, la fragilitat social es pot
definir com l’absència dels recursos, les activitats socials i les habilitats d’autogestió que són importants per satisfer les necessitats socials bàsiques (Bunt
et al., 2017; Ding et al., 2017b).
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Segons un article recent (Bunt et al., 2017), la definició de fragilitat social
s’hauria de basar en la teoria de la funció de producció social (TFPS) (Ormel
et al., 1999), que especifica tres necessitats socials distintives que permeten
una millor anàlisi dels recursos socials i les activitats importants necessàries
per satisfer-les. Aquestes tres necessitats, segons la TFPS, són les necessitats
d’afecte, la confirmació del comportament i l’estatus. D’aquesta manera, com
més baixos són els nivells de compliment de les tres necessitats, més vulnerable socialment o més fràgil és la persona (Bunt et al., 2017).
Els adults grans prefràgils i fràgils presenten una xarxa social més petita i uns
nivells més alts de soledat (Hoogendijk et al., 2016). Aquesta situació afavoreix la presència de la fragilitat social, la qual, també, es correlaciona amb
la fragilitat física i es caracteritza per un funcionament social més deficient,
en forma de xarxa social més petita i nivells més alts de soledat (Hoogendijk
et al., 2016), cosa que genera menys satisfacció vital (Yang et al., 2016).
Aquest vincle entre fragilitat i satisfacció vital és significatiu entre els adults grans més joves i es debilita
ELS ADULTS GRANS PREFRÀGILS
amb l’edat (Yang et al., 2016). Únicament en edats
I FRÀGILS PRESENTEN UNA XARXA
inferiors a 80 anys s’ha establert una relació entre
SOCIAL MÉS PETITA I UNS NIVELLS
els factors socials i del comportament i la fragilitat
MÉS ALTS DE SOLEDAT
física (Chamberlain et al., 2016).
També s’ha associat la pobresa a l’increment de la prevalença de la fragilitat
física, cosa que es podria explicar per efectes directes o indirectes de factors
psicosocials, com el control percebut i l’aïllament social (Stolz et al., 2017).
De la mateixa manera, la interacció de la fragilitat física amb els factors psicosocials determina que hi hagi menys independència en les activitats de la
vida diària (Mulasso et al., 2016). El baix nivell educatiu també incrementa el
risc de ser psicològicament i socialment fràgil i de tenir un son més curt, cosa
que en un estudi es va associar a més risc d’estar físicament, psicològicament
i socialment fràgil (van Oostrom et al., 2017).
La comorbiditat —presència concomitant de diverses malalties—, la càrrega
al·lostàtica —el cost en termes de salut produït per l’adaptació forçada dels
paràmetres fisiològics davant de factors estressants—, la baixa activitat física,

El repte de la soledat
en la gent gran

els símptomes depressius, el deteriorament cognitiu i el suport social deficient
també poden predir l’aparició de la fragilitat física, tot i que la integració social
pot moderar l’efecte negatiu del suport social deficient (Ding et al., 2017a).
Les diferents trajectòries de fragilitat també es relacionen amb els grups socials i amb els factors de comportament, en els grups d’edat compresos entre
60-69 i 70-79 anys. Així, els factors socials i de comportament s’associen a la
fragilitat física (Chamberlain et al., 2016), i l’edat molt avançada, el gènere
femení i el fet d’estar solter s’han vinculat a la prevalença de fragilitat física
(Op Het Veld et al., 2015).
Al mateix temps, el grau més alt de fragilitat social s’associa a una prevalença més alta de discapacitat (un increment del 66 % entre els fràgils
socials respecte dels no fràgils) (Makizako et al., 2015), i aquesta vulnerabilitat social es va associar també a una mortalitat més alta (Armstrong et al.,
2015), tot i que aquest efecte negatiu de l’associació es debilitava amb
l’edat (Gu et al., 2016).
En un context de pobresa i vulnerabilitat social, la fragilitat física també es va
relacionar amb una incidència més gran de síndromes geriàtriques (menys activitat física i més immobilitat, incontinència urinària, síndromes de caigudes i
trastorns depressius i cognitius) (Zazzetta et al., 2017). De la mateixa manera,
la soledat s’ha associat a resultats adversos de salut, com la depressió, el deteriorament funcional i la fragilitat física, que són, alhora, síndromes geriàtriques, i també a la mortalitat (Herrera-Badilla et al., 2015). En aquesta mateixa
línia, un altre treball recent va publicar que l’aïllament social, l’entorn inadequat, les condicions de vida inadequades i els recursos exigus són factors de
risc per a la pèrdua d’independència. Els autors van concloure que aquesta
situació obligaria a incloure criteris socials en els programes de cribratge de
fragilitat física (Escourrou et al., 2017).
Tanmateix, continua sent motiu de controvèrsia la forma de mesurar la fragilitat social i la possibilitat de determinar la seva relació amb la fragilitat física. Sabem, sí, que la fragilitat social augmenta la necessitat d’assistència
per part dels equips d’infermeria i altres professionals de la salut (Gobbens
et al., 2012). També s’ha demostrat que la combinació dels diagnòstics
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de fragilitat física i fragilitat social suposa una capacitat predictiva més
alta per a la presència de discapacitat que la de les dues definicions per
separat. No obstant això, convé matisar que la fragilitat social, de manera
aïllada, sí que s’ha relacionat amb un deteriorament més gran en la realització de les activitats de la vida diària i amb un risc més alt de discapacitat
futura (Gobbens et al., 2012). Malgrat això, aquesta fragilitat social no
afecta únicament la situació funcional i la discapacitat. En un cohort sueca
(Kungsholmen Project) que va incloure més de 1.800 participants d’edat
igual o superior als 75 anys durant divuit anys, es va observar que els participants amb el perfil de risc social més baix van presentar una mitjana
de supervivència de 5,4 anys superior a la dels participants amb un perfil de
risc social més alt (Rizzuto et al., 2012). Per bé que atenuada, aquesta
associació es va mantenir per als participants d’edat igual o superior als
85 anys i per als que tenien malalties cròniques. A diferència dels subjectes amb un perfil de risc social més alt, els que presentaven un risc social
més baix es caracteritzaven per un índex de massa corporal comprès entre
20 i 25 kg/m2, no havien fumat mai, disposaven d’una xarxa social més
àmplia i participaven en activitats lúdiques i recreatives mensualment. Els
resultats d’aquest estudi van establir un vincle entre els factors socials i la
supervivència. En aquesta línia, una minirevisió recent (Rizzuto i Fratiglioni,
2014) assenyala la influència de les relacions socials sobre la mortalitat, i
emfatitza aquesta afirmació amb les dades de dos treballs que van observar que les persones amb xarxes o relacions socials adequades presentaven un increment del 50 % en la probabilitat de sobreviure respecte dels
adults grans amb problemes socials o relacions socials pobres o insuficients
(Holt-Lunstad et al., 2010). Així mateix, també es va evidenciar el possible
efecte positiu del cònjuge o de la parella sobre la supervivència, en observar que els participants amb cònjuge o parella van reduir el risc de mortalitat entre el 9 i el 15 % (Manzoli et al., 2007).
Al llarg d’aquest apartat, s’ha descrit com la presència de la soledat genera alteracions fisiopatològiques, com per exemple alguns canvis hormonals
—especialment relacionats amb l’increment de l’activitat de l’eix HHS—, que
poden provocar, alhora, alteracions genètiques, com ara l’escurçament del
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telòmer, que, a través de l’increment de l’activitat inflamatòria, augmenten
la incidència de la fragilitat física. Aquesta fragilitat física, al mateix temps,
es relaciona amb una prevalença més alta de síndromes geriàtriques, més
discapacitat i més risc de mortalitat. Per contra, les relacions socials estretes
i freqüents milloren la supervivència, possiblement pel mecanisme contrari a
l’anteriorment descrit.
5. SOLEDAT I SALUT. RECUPEREM L’ÀMBIT COMUNITARI
DE LA PRÀCTICA DE LA MEDICINA?
Als apartats anteriors del capítol s’ha anat analitzant la relació entre problemes socials com la percepció de soledat i els problemes socials que integren
la definició de fragilitat social, a partir de l’activitat del sistema simpàtic, l’activació de l’eix hipotalamohipofisosuprarenal (HHS), la resposta inflamatòria,
immune i genètica, l’aparició de fragilitat física, discapacitat i malalties cròniques, i també l’increment del risc de mortalitat.
Per aquest motiu, els autors de molts dels articles esmentats coincideixen en
la necessitat de valorar els aspectes socials en la pràctica clínica habitual
en els diferents nivells assistencials. Tanmateix, més enllà de l’activitat clínica
que faci el cribratge i el diagnòstic de problemes socials com la soledat i l’aïllament social, és necessari poder oferir una solució que, normalment, no es
troba en l’atenció sanitària que freqüenta la persona adulta gran. Això obliga
a recuperar una dimensió de la pràctica mèdica a la qual no s’ha donat prou
importància: la medicina comunitària. Però, què és la medicina comunitària? La medicina comunitària es pot definir com el conjunt d’accions intra- i
extrahospitalàries de medicina integrada que duu a terme un equip de salut
amb la participació activa de la comunitat. Aquest enfocament obliga a actuar de manera coordinada.
Actualment, en alguns centres hospitalaris s’estan creant unitats específiques
que gestionen la patologia del pacient i, fins i tot, hi associen un tractament
rehabilitador que permet la seva recuperació funcional. Tanmateix, un dels
criteris d’exclusió que impedeixen l’admissió de pacients en aquestes cures
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és l’absència d’una persona cuidadora principal. En aquest context, la persona adulta gran que viu sola o en una situació social desfavorable es troba
en una posició de desavantatge amb relació a les que tenen un entorn social
més favorable.
En el context actual d’envelliment poblacional, és clau la coordinació integrada entre els diferents nivells assistencials, administracions i institucions,
especialment acadèmiques, que proposen programes que afavoreixen la
socialització. Es poden catalogar d’èxit els programes no integrats, com
els cursos i graus oferts per les universitats a les
persones grans, o els programes educatius de
UN COP CONEGUT L’EFECTE POSITIU
les escoles d’adults que proposen els municipis.
DE LES XARXES SOCIALS, L’OBJECTIU
Tot i així, caldria una oferta més integrada que
SEGÜENT ÉS LA INTEGRACIÓ DE FORMA
facilités la tria dels adults grans. Així se seguiNO FORÇADA DE LA PERSONA ADULTA
rien les recomanacions de l’atenció centrada en
la persona, en el sentit que fossin els particiGRAN AMB PROBLEMES DE SOLEDAT EN
pants els qui poguessin escollir les intervencions
AQUESTES XARXES I CONTACTES DINS
que contribuïssin a millorar la xarxa i el suport
DE LA COMUNITAT ON VIU
social. Si prenem com a exemple les característiques socials comunes de les Blue Zones, les
cinc regions del món amb una taxa més alta de longeus i centenaris (Loma
Linda, Califòrnia, Estats Units; Nicoya, Costa Rica; Cerdenya, Itàlia; Icària,
Grècia, i Okinawa, Japó), podem observar que, a més de la genètica, la
dieta o l’exercici, la interacció social, tant en les relacions familiars com
en la participació en les activitats comunitàries, influeix notablement en la
longevitat (Buettner i Skemp, 2016). De fet, la percepció de suport social
també es vincula a la supervivència, com indica un estudi sobre el benefici
dels intercanvis mutus, i la reciprocitat en les relacions, signe indicatiu de
la seva qualitat, s’associa a la millora del benestar psicològic i a la reducció del risc de mortalitat (De Brito et al., 2017). Un altre treball semblant,
fet amb més de 12.000 participants durant un període de seguiment de
tretze anys i mig, va observar que rebre suport social de familiars reduïa
el risc de mortalitat en el 19 %; rebre suport del cònjuge o parella també
reduïa el risc de mortalitat en el 19 %, i el contacte social amb sis o set
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amics setmanalment reduïa el risc de mortalitat en el 24 % amb relació a
les persones sense contacte o amb el contacte d’un únic amic a la setmana
(Becofsky et al., 2015). Una metaanàlisi també ha estimat que els subjectes
amb xarxes socials més sòlides presenten una probabilitat de supervivència
superior en el 50 % amb relació a la de subjectes sense aquestes xarxes,
cosa que situa la importància de la influència de les relacions socials sobre
la supervivència en un rang similar a la dels factors de risc ben establerts de
mortalitat (Holt-Lunstad et al., 2010).
Un cop conegut l’efecte positiu de les xarxes socials i els contactes amb familiars i amics, l’objectiu següent és la integració i la participació de forma
no forçada de la persona adulta gran amb problemes de soledat o d’aïllament social en aquestes xarxes i contactes dins de la comunitat on viu. La
pregunta seria: com? Un projecte dissenyat al Canadà va intentar descriure
els programes en què desitjarien participar els adults grans de la regió de
la Colúmbia Britànica, i el seu interès es va centrar a compartir saviesa i experiència, participar en programes socials i en activitats relacionades amb la
salut, seleccionant activament els programes o les activitats del seu interès,
ajudant en l’organització, la planificació i l’avaluació dels programes, i compartint coneixements, habilitats i històries entre ells i amb les generacions
més joves (Tonkin et al., 2018). Els resultats d’aquest estudi emfasitzen un
punt important: l’exclusió d’actituds tutelars o il·lustrades que ofereixin activitats als adults grans sense comptar amb els que en són els usuaris.
Tanmateix, no tots els adults grans es poden desplaçar fins al lloc on es duen
a terme les activitats programades. Els problemes de mobilitat són altament
prevalents en adults grans, i, en aquests casos, l’ús de sistemes informàtics
de comunicació pot ser útil per afavorir la comunicació. Un estudi va demostrar que, entre els adults grans, la satisfacció amb l’ús d’aquests sistemes
depenia de la capacitació digital. Aquesta va ser la preocupació principal
en la utilització d’aquestes sistemes, juntament amb el grau de simplicitat,
la facilitat d’ús i la qualitat del senyal d’àudio i de vídeo (Blusi et al., 2018).
L’oferta ha de ser variada i permanentment revisada, atès que, a més, hauria
d’incloure activitats tant per a les persones que experimenten una soledat
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social (habitualment homes, vidus, amb baixa autoestima i percepció de benestar, ingressos més baixos, escasses relacions amb familiars i amics, poca
activitat física i percepció d’una pobra integració en la comunitat), com per
a les persones que evidencien una soledat emotiva (habitualment vidus, amb
baix nivell de benestar, baixa autoestima, alta restricció d’activitat, baix nivell
d’ingressos i absència de cura informal), cosa que obliga al desenvolupament d’estratègies divergents que afavoreixin la integració en tots dos casos
(Dahlberg i Mckee, 2014).
Als anys noranta del segle passat, el grup encapçalat per la Dra. Fiatarone va
publicar dos articles en revistes mèdiques de gran prestigi lloant les bondats
de l’exercici físic d’alta intensitat sobre la debilitat muscular i la fragilitat
(Nelson et al., 1994), amb resultats excel·lents fins i tot en nonagenaris (Fiatarone et al., 1990). Fa dos anys, un grup d’investigadors del Departament
de Fisiologia de la Facultat de Medicina de València, de la Universitat Catòlica de València i del Servei de Geriatria de l’Hospital Universitari de la Ribera
(Alzira) vam publicar els resultats d’un assaig clínic aleatoritzat sobre els
possibles beneficis d’un programa d’exercici físic multicomponent dut a terme en un entorn rural (les poblacions valencianes de Carcaixent i Sollana),
que incloïa exercicis d’equilibri i propiocepció juntament amb l’entrenament
de la resistència i la potència muscular. Observem que, a més de les millores esperables en la funció física, els participants en el programa, respecte
dels inclosos en el grup de control, van millorar l’estat d’ànim i la puntuació
en l’escala de Duke de suport social (Tarazona-Santabalbina et al., 2016).
D’aquests resultats es pot deduir que el fet de participar en un programa
d’exercici grupal a la comunitat pot afavorir la creació de nous contactes
socials o l’enfortiment dels ja existents. En aquesta línia, el Servei de Geriatria del Parc Sanitari Pere Virgili de Barcelona ha creat un programa integrat
entre aquest servei, centres d’atenció primària i centres cívics del seu entorn,
amb l’objectiu d’estendre el tractament de la fragilitat física a l’àmbit comunitari (Inzitari et al., 2018).
Crec, opinió personal fonamentada en la bibliografia aportada i que serveix
de conclusió a aquest apartat, que ha arribat el moment de millorar la coor-
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dinació entre els diferents nivells assistencials i els recursos comunitaris a
l’abast, per oferir a la persona adulta gran un catàleg d’ofertes que l’ajudin
a millorar tant la seva socialització com la seva funcionalitat, tot prevenint o
tractant la fragilitat física, cognitiva i social. Aquest catàleg ha de ser atractiu, sostenible i eficient, i els mateixos implicats, els adults grans, han de
participar de manera activa en el disseny, l’elaboració, l’avaluació i la millora
contínua dels seus programes.
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«El moment més solitari en la vida
d’algú és quan veu com el seu món
s’ensorra i l’únic que pot fer és
mirar fixament.»
F. SCOTT FITZGERALD
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1. INTRODUCCIÓ. LA CURA FAMILIAR DE PERSONES
DEPENDENTS
El fenomen de l’envelliment poblacional és ben conegut. Sens dubte, s’associa a nombrosos aspectes positius, ja que, a més de reflectir que hi ha un
percentatge més alt de població de persones grans, aquestes viuen més anys
i, la majoria, en bones condicions de salut, almenys en termes d’autonomia.
Tanmateix, l’envelliment poblacional també s’associa a altres fenòmens no
tan positius, que plantegen desafiaments importants al conjunt de la societat, incloses les famílies, les institucions públiques i la ciència. Una edat més
gran es vincula a fragilitat i a una probabilitat més alta de processos que poden afavorir la dependència, inclosa l’aparició d’alteracions neurodegeneratives com les demències. Al seu torn, i especialment en països desenvolupats,
de la mateixa manera que s’ha incrementat el percentatge de la població
gran, han disminuït les dimensions d’altres grups d’edat, cosa que comporta
la reducció de la disponibilitat de cuidadors principals i secundaris (Wolff i
Kasper, 2006). Atès que tradicionalment, i continua sent així, la cura de les
persones grans en situació de dependència ha estat majoritàriament a càrrec
de les famílies, la reducció de les dimensions de les xarxes potencials de suport familiar planteja un dels desafiaments més grans abans esmentats. En
efecte, sense el treball de les famílies, els estats no podrien assumir els costos
(ocults en la major part dels casos) associats a la cura, fins ara sostinguts fonamentalment pels familiars. I, dins de les famílies, la cura ha estat i és duta a
terme bàsicament per dones, normalment amb la filla o l’esposa en el rol de
cuidadora principal (i, moltes vegades, única).
Després d’una breu descripció de la situació a què s’enfronten els cuidadors,
en aquest document es revisarà la literatura científica per analitzar si la cura
de persones grans dependents s’associa a l’experiència de soledat en els cuidadors, i si aquesta soledat és perjudicial per a aquest col·lectiu. Al mateix
temps, es revisaran diferents conceptes, aspectes i processos implicats en la
situació de la cura que ajuden a entendre els factors que poden provocar
l’aparició de l’aïllament i la soledat en les persones que cuiden. S’abordaran, entre d’altres, factors culturals, cognitius i conductuals que poden ser
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objectiu d’intervencions o tractaments dirigits a prevenir o reduir la soledat
en els cuidadors, així com a millorar la seva salut psicològica i física, i el seu
benestar. Es proposarà un model teòric que permeti entendre el procés de la
soledat i, finalment, s’oferiran algunes pautes d’intervenció que poden contribuir a ajudar el grup de població afectat. Si bé en aquest treball s’hi ha
inclòs una revisió general de la literatura científica disponible que relaciona
cures amb soledat, la majoria d’estudis analitzats se centren en cuidadors de
familiars que pateixen demència, perquè aquests són els que estan sotmesos
a uns nivells més alts d’estrès, i informen de més conseqüències negatives per a
la seva salut física i psicològica (Pinquart i Sörensen, 2003).

2. CUIDAR FAMILIARS DEPENDENTS: UNA SITUACIÓ DIFÍCIL
D’AFRONTAR, ESTRESSANT I CRÒNICA
Els cuidadors dediquen una quantitat important de temps, una mitjana de
nou hores diàries (Alzheimer’s Association, 2018), a activitats relacionades
amb la cura, i la situació de la cura s’allarga durant molts anys, ja que la malaltia es pot prolongar més de vint anys (Alzheimer’s Association, 2018). Al llarg
d’aquest temps, els cuidadors duen a terme una gran quantitat de tasques
que van des de l’ajuda per a activitats bàsiques o instrumentals de la vida quotidiana (tasques domèstiques, àpats, cites amb el metge…), fins al maneig de
símptomes conductuals associats al procés de la cura en les demències (agitació, repetició de preguntes, agressivitat o deambulació erràtica), passant per la
resolució de qüestions familiars associades a la cura (comunicació amb altres
familiars sobre els plans de la cura o la presa de decisions…) (Alzheimer’s Association, 2018). És a dir, els cuidadors s’enfronten a nombroses demandes al
llarg d’un procés canviant, tant perquè les característiques o manifestacions
de la malaltia varien amb el pas del temps (mesos, setmanes i, fins i tot, dies o
hores), com perquè la situació dels mateixos cuidadors també pot canviar en
funció dels canvis en la seva vida i la seva experiència personal. La gran variabilitat i inestabilitat de la situació de la cura dificulta enormement la capacitat
de control i adaptació per part dels cuidadors, amb les conseqüències que
se’n poden derivar per a la seva percepció d’autoeficàcia o la seva adaptació
a altres rols o altres activitats desitjades per la persona.
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És important indicar que, si bé la majoria de cuidadors s’enfronten a una infinitat de situacions difícils i estressants, no tots informen de conseqüències
negatives per a la seva salut mental o física. És més, alguns, fins i tot, informen
de beneficis o aspectes positius associats a la cura, com ara la satisfacció pel
fet de cuidar (Roth et al., 2015).
Malgrat això últim que hem apuntat, hi ha un gran consens en la literatura
científica a l’hora d’establir una relació entre la cura familiar de persones dependents, especialment si aquestes pateixen demència, i conseqüències negatives importants per a la salut psicològica i física dels cuidadors. Treballs
publicats recentment informen d’unes taxes de prevalença de problemes mentals com la depressió o l’ansietat del 34 i el 44 %, respectivament, en els cuidadors (Sallim et al., 2015). A més, també s’han fet estudis que indiquen que
ser cuidador comporta un risc per a la salut física, amb efectes importants, per
exemple, sobre el sistema immune o cardiovascular (Mausbach et al., 2007).

3. LA CURA S’ASSOCIA AMB SOLEDAT?
Resulta evident, a partir del que hem dit abans, que l’adopció del rol de cuidador es pot considerar com una transició vital que introdueix nombrosos
canvis significatius en la vida de qui s’enfronta a aquesta situació. Per tant,
en el context de la distinció entre soledat crònica i situacional (Shiovitz-Ezra
i Ayalon, 2010), la cura es pot considerar una amenaça ben clara per al desencadenament d’un procés de soledat situacional, si bé la durada prolongada de nombrosos problemes de dependència podria suggerir que el procés
de soledat en la cura se situa a prop de la cronicitat. Segons Vasileiou et al.
(2017), la soledat és un dels desafiaments més importants a què s’enfronten
els cuidadors. No obstant això, encara que hi ha alguns estudis que relacionen soledat i cures, no es disposa de gaire informació sobre aquest fenomen
i sobre com impacta en la cura.
Bergman-Evans (1994:11) assenyalava que «la pèrdua de la companyia de la
persona significativa, l’aïllament social forçat, l’increment de la responsabilitat
i l’increment de la càrrega a causa de la cura poden predisposar l’individu o la
parella a sensacions de soledat». Si bé el nombre de treballs dirigits a estudiar
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el procés de la soledat en la cura no és gaire abundant, els estudis disponibles
sembla que suggereixen que l’experiència de la soledat i la de la cura van unides. Segons un estudi dut a terme al Regne Unit, vuit de cada deu cuidadors
s’han sentit sols o socialment aïllats com a resultat de les seves responsabilitats com a cuidadors (Carers, 2015). Aquesta dada és coherent amb estudis
que mostren elevats percentatges de cuidadors amb alts nivells de soledat.
Per exemple, Şahin i Tan (2012) van observar que el 63 % dels cuidadors de
familiars amb càncer informaven de nivells molt alts de soledat. Aquests sentiments de soledat són més grans en cuidadors que no pas en no cuidadors
(grups de control) (Beeson, 2003), tant en cuidadors en general (Wagner i
Brandt, 2015 i 2018) com en cuidadors de persones amb Alzheimer (Beeson,
2003), Parkinson (McRae et al., 2009) o altres problemàtiques (Rokach et al.,
2007). D’altra banda, els sentiments de soledat sembla que són més grans en
cuidadors dones que en cuidadors homes (Ekwall et al., 2005). Així, sembla
que les esposes i filles informen de més soledat que els esposos (Beeson, 2003).
Respecte de les diferències en sentiments de soledat en funció del parentiu
amb la persona cuidada (ser esposos o fills), hi ha estudis que indiquen dades
contradictòries. Per exemple, s’han determinat més sentiments de soledat en
cuidadors esposos que no pas en cuidadors fills (Beeson,
2003; Meuser i Marwit, 2001), si bé a l’estudi de Stefani
SEMBLA QUE HI HA DIFERÈNCIES
et al. (2003) es van observar més sentiments de soledat,
EN ELS SENTIMENTS DE SOLEDAT
o almenys més greus, en filles que en mares. De manera
relacionada, Musich et al. (2017) indiquen que informen
REFERITS PER CUIDADORS DE
de més sentiments de soledat els qui cuiden persones
DIFERENTS PAÏSOS O REGIONS
amb menys problemes de salut, comparats amb els que
cuiden persones més malaltes. Aquests resultats poden
tenir a veure, almenys en part, amb el fet que els cuidadors de persones amb
menys problemes de salut eren més joves que els que cuidaven persones
amb més problemes de salut. Boek i Grundy (2018), en un estudi longitudinal,
suggereixen que, per al sorgiment de soledat en fills de persones grans, pot
no ser imprescindible que es proporcionin cures. Així, els autors esmentats
indiquen que les filles de pares vidus que comencen a manifestar necessitats
de cura mostren sentiments de soledat, independentment de si proporcionen
o no cures. Els autors fan la hipòtesi segons la qual les persones poden sentir
que augmenta la seva sensació de soledat en experimentar una discrepància
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entre el suport desitjat davant els problemes de salut dels seus pares i el que
reben per part de la seva xarxa personal o les seves relacions.
També sembla que hi ha diferències en els sentiments de soledat referits per
cuidadors de diferents països o regions. Així, per exemple, l’estudi de Wagner i Brandt (2015) mostra que els cuidadors de països del nord d’Europa
informen de menys soledat que els cuidadors de països del sud d’Europa, si
bé aquestes diferències tendeixen a desaparèixer quan es tenen en compte
variables relacionades amb la disponibilitat de recursos formals. Aquests resultats poden estar relacionats amb la influència dels valors col·lectivistes i
els forts patrons de solidaritat familiar als països del sud d’Europa (Dykstra,
2009), que podrien suscitar en els cuidadors expectatives de més suport o
més proximitat emocional del que finalment reben.
Si bé la majoria dels estudis revisats informen de taxes més altes de soledat
en persones cuidadores que en altres grups, l’estudi d’Ekwall et al. (2005),
dut a terme amb persones més grans de 75 anys, indica que, malgrat que el
percentatge de cuidadors que se senten sols no és menyspreable (37,6 %),
hi ha més persones no cuidadores que se senten soles (45,7 %). Aquestes
dades poden estar influïdes per qüestions relatives al disseny de l’estudi. Així,
per exemple, el treball no disposa d’una definició precisa de què significa ser
cuidador. D’altra banda, els resultats també podrien quedar afectats perquè
una edat més alta s’associa a una xarxa social més baixa i a una proporció
més gran de persones que viuen soles en la població no cuidadora, i, a més,
perquè el percentatge d’homes cuidadors observat en la mostra és més gran
que el de dones cuidadores, cosa poc habitual en aquesta mena d’estudis.
Potser un dels treballs més interessants per respondre a la pregunta de si la
soledat és present en la cura és l’estudi longitudinal de seguiment de tres anys
dut a terme per Robinson-Whelen et al. (2001). En aquest estudi, es comparen persones que són cuidadores amb persones que, a causa de la defunció
del familiar, ja no són cuidadores (excuidadores), i amb un grup de control
de persones no cuidadores. Els resultats mostren que els grups de cuidadors
i excuidadors informen de nivells significativament més grans de soledat i
depressió que els de no cuidadors durant els tres anys de seguiment, cosa
que suggereix que els nivells de malestar (soledat i depressió) es mantenen
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en persones que van ser cuidadores fins i tot al cap de tres anys d’haver finalitzat aquesta tasca. Els resultats insinuen, per tant, que la vulnerabilitat dels
cuidadors a les conseqüències emocionals negatives associades a la cura es
manté fins i tot anys després de la cura, probablement perquè la situació de
la cura acaba provocant un esgotament dels recursos dels cuidadors que els
obstaculitza el reajustament i la recuperació després de l’experiència (Robinson-Whelen et al., 2001). La interessant discussió dels resultats en el treball de
Robinson-Whelen et al. (2001) crida l’atenció sobre la importància de tractar
els mecanismes d’acció implicats en el manteniment de nivells elevats de soledat i depressió dels cuidadors, fins i tot anys després de finalitzar el període
d’estrès, com per exemple els pensaments rumiatius associats a la cura o a la
mort de la persona estimada. En l’interessant estudi qualitatiu de Vikström
et al. (2008), es va determinar que molts cuidadors de persones amb demència expliquen els seus sentiments de soledat al·ludint a la pèrdua de la relació
íntima que mantenien amb la seva parella, ja que aquesta era un gran suport
emocional i un confident abans de la malaltia.
És interessant el fenomen descrit per aquests autors sobre la complexa
barreja que experimenten aquests cuidadors de soledat associada a la cura i
de necessitat de soledat «desitjada» per recuperar-se (restaurar la ment). La
tristesa i el dolor associats a la cura els generen la necessitat de recuperar-se
emocionalment, dedicant temps a estar sols i a processar les emocions negatives. Aquest procés pot ser també rellevant per comprendre una de les
emocions més incapacitants que pateixen els cuidadors, la culpa (Losada
et al., 2010b). Encara que els és molt difícil trobar aquest espai per a la soledat desitjada, per a la «restauració emocional» o per a altres necessitats
personals (oci, descans…), quan el troben no és infreqüent que molts cuidadors es vegin enfrontats a pensaments o interpretacions que els fan sentir
culpables per fer aquest pas, de manera que no triguen a tornar a l’espai de
la cura, que els genera una soledat important, però que potser els protegeix
de la culpa.
Per tant, a partir de tot el que s’ha revisat fins ara, sembla evident que la
soledat és una experiència habitual en cuidadors.
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4. LA SOLEDAT PERJUDICA ELS CUIDADORS I LA CURA?
De manera semblant al que passa en altres poblacions, en estudis tant de
tipus transversal com longitudinal és freqüent d’obtenir el resultat d’observar una relació significativa entre soledat i simptomatologia depressiva o
pitjor qualitat de vida en cuidadors (Ekwall et al., 2005; Şahin i Tan, 2012).
Beeson (2003) va fer un estudi en el qual va assenyalar que, de totes les
variables avaluades, la soledat era l’única que contribuïa a donar compte de
la simptomatologia depressiva i que explicava el 49 % de la seva variància
(Beeson, 2003). A més, alguns estudis apunten que els sentiments de soledat són més freqüents en cuidadors que informen de pensaments suïcides
que en altres cuidadors (Joling et al., 2018), descobriment que subratlla la
gran rellevància clínica d’aquests sentiments en aquesta població, com també la conveniència d’incloure la seva consideració en els protocols habituals
d’avaluació dels cuidadors.
Els cuidadors que tenen un sentiment més fort de soledat informen d’un
pitjor estat socioeconòmic subjectiu, nivells més baixos de benestar i menys
percepció de control sobre la salut, la vida diària i les finances (Ayalon,
2016). Pel que fa a possibles diferències de gènere en el paper o el significat psicològic de la soledat, resulta molt interessant l’estudi de Chukwuorji
et al. (2017), que van determinar que la relació entre la soledat dels cuidadors i el seu malestar psicològic es produeix únicament en dones. Aquests
autors van explicar aquest descobriment al·ludint a una presència més important d’estressors i una proporció més baixa de recursos socials en el cas
de les dones. Resultats com aquest suggereixen la necessitat de considerar
el gènere en l’anàlisi de la soledat en la població cuidadora.
La soledat percebuda també s’associa, tant transversalment com longitudinalment, a nivells més alts de sentiments de càrrega en la persona cuidadora (Lee et al., 2017; Manskow et al., 2015 i 2017; Prevo et al., 2018). Però,
a més, pot ser que no sigui la soledat de la persona cuidadora l’única soledat que contribueixi de manera significativa a explicar les conseqüències
negatives associades a la cura. Així, per exemple, Lee et al. (2017) van indicar que els sentiments de soledat expressats per octogenaris i centenaris
contribuïen significativament a explicar el malestar (càrrega) de les persones
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que els proporcionaven cures. Els autors d’aquest treball fan una anàlisi molt
interessant d’aquests resultats, en el sentit que pot ser que els sentiments de
culpa tinguin un paper molt destacat en l’explicació de la relació entre la soledat percebuda per la persona cuidada i els seus sentiments de càrrega. Així, indiquen que la percepció que el seu familiar gran està experimentant emocions
negatives els pot fer sentir culpables pel fet de no ser capaces de proporcionar
una resposta a aquestes emocions negatives o de protegir els seus familiars
(Lee et al., 2017). D’altra banda, la càrrega de la persona cuidadora sembla
que prediu els sentiments de soledat de la persona cuidada, i, al contrari, la
satisfacció amb la cura sembla que s’associa a nivells més baixos de soledat de
la persona cuidada (Iecovich, 2016). Aquests resultats permeten concloure que
hi ha una relació estretíssima entre les experiències emocionals (com la soledat)
dels dos membres de la díade persona cuidadora - persona cuidada. Per això,
sembla que cal augmentar el nombre de recerques dirigides a analitzar aquestes experiències emocionals associades a la cura en el context de la interacció
entre els dos membres del sistema diàdic (Wadham et al., 2016).
Finalment, s’ha determinat també que la soledat de la persona cuidadora
prediu longitudinalment nivells més alts de dolor, depressió i fatiga, si bé
aquest efecte es podria explicar parcialment per la seva relació amb una pitjor qualitat del son, menys pràctica d’exercici físic o una combinació de tots
dos factors (Jaremka et al., 2014).
Si a l’apartat anterior es va concloure que la soledat és una manifestació
habitual en cuidadors, en aquest apartat es complementa aquesta afirmació
amb la conclusió que la soledat en la cura s’ha de considerar i atendre, ja
que s’associa a conseqüències negatives importants per a la salut tant dels
cuidadors com de les persones cuidades.

5. QUINS FACTORS PROVOQUEN SOLEDAT EN LA CURA? MODEL
EXPLICATIU
Si bé fins ara s’ha relacionat la soledat amb la situació de la cura d’una
manera que podria facilitar l’assumpció que són els factors associats a la
malaltia de la persona cuidada els que generen la soledat de la persona cui-
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dadora, diferents estudis han determinat que són sobretot les variables de
la persona cuidadora, i no tant les de la persona cuidada o la seva malaltia,
les que contribueixen significativament a explicar els sentiments de soledat
dels cuidadors (McRae et al., 2009; Soylu et al., 2016). El procés de cuidar
una persona dependent és complex, i hi intervenen molts factors personals,
familiars, socials, culturals, econòmics, psicològics i biològics, entre d’altres.
Per tant, en la recerca científica ha calgut elaborar models teòrics que permetin ajudar a comprendre els factors que més contribueixen a explicar per
què la cura s’associa a malestar psicològic i físic en la major part dels casos.
El model teòric que ha rebut més suport empíric en l’àrea de la cura és el
d’estrès i afrontament (Losada, 2017). Aquest model inclou diferents dimensions que intervenen en el procés de la cura:

DIMENSIONS QUE INTERVENEN
EN EL PROCÉS DE LA CURA:
Dimensió contextual i cultural. Se sap que hi ha variables culturals, com el
«familisme», que poden beneficiar o perjudicar les persones cuidadores en funció
del context cultural en el qual es troben; o que les conseqüències de la cura no
són les mateixes per a les dones que per als homes (les dones informen de més
conseqüències negatives psicològiques, per exemple), la qual cosa té a veure amb
els rols de gènere modelats des de la cultura.
Dimensió d’estressors. Inclou totes les variables que fan referència a
les demandes o situacions difícils a què s’enfronten els cuidadors. Una de les
problemàtiques que més estrès generen en els cuidadors són els símptomes
conductuals i psicològics associats a les demències, com ara la repetició de preguntes,
l’agitació, l’agressivitat o la depressió de la persona cuidada.
Dimensió de les variables moduladores o recursos. Aquestes variables
permeten explicar per què la cura genera més conseqüències negatives o positives
en uns cuidadors que en uns altres. Les variables moduladores més estudiades han
estat el suport social i les estratègies d’afrontament. Una cuidadora d’un familiar amb
demència que disposi de molt de suport social probablement informarà de menys
simptomatologia depressiva o ansietat que una altra que no el tingui.
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Dimensió de l’avaluació. Totes les dimensions anteriors influiran en la valoració
que la persona cuidadora faci de la seva situació. La dimensió de l’avaluació és clau,
ja que hi pot haver grans diferències d’una persona cuidadora a una altra en el grau
de valoració de la seva situació com a negativa o positiva. En funció dels factors
presents en cadascuna de les dimensions anteriors, la cura s’avaluarà d’una manera
més o menys negativa (per exemple, càrrega subjectiva). Podríem fer la hipòtesi que
l’experiència de la soledat se situaria probablement en aquesta dimensió, ja que es
tracta d’una valoració subjectiva que fa la persona cuidadora sobre l’absència de
suport, de proximitat d’altres persones o de qualitat en els seus contactes amb altres
persones (De Jong Gierveld i Havens, 2004), que s’associa a una sensació de buidor,
tristesa i falta de control, i que és percebuda com a amenaçadora (Cacioppo et al.,
2010). Probablement, per tant, totes les variables i tots els processos inclosos en les
dimensions anteriors contribueixen a modelar l’experiència de la soledat.
Dimensió de les conseqüències sobre la salut física i psicològica de
la cura, com ara la depressió, l’ansietat o la culpa. Aquí també hi podríem
incloure les conseqüències positives de la cura, com ara la satisfacció i el sentit, que
moltes vegades es produeixen.

Un cop descrit el model global d’estrès i afrontament en la cura, sembla
interessant centrar-se en models més específics sobre la soledat en la cura.
En aquest sentit, i sobre la base dels postulats de les teories de l’estrès i
l’afrontament, Kovaleva et al. (2018) han proposat un model explicatiu de la
soledat en la cura. Així, posant en relació la literatura científica sobre la cura,
l’aïllament social, i l’estrès i la soledat percebuda, proposen un model en el
qual suggereixen que les responsabilitats i els estressors als quals s’enfronten
els cuidadors faciliten l’aparició de l’aïllament social i la soledat percebuda
(per exemple, per la pèrdua de la relació amb la persona cuidada). Totes dues
circumstàncies (l’increment d’estressors i la soledat), cròniques la majoria de
vegades a causa de la llarga durada del procés de la cura, tenen efectes sobre la resposta fisiològica dels cuidadors, i alhora afebleixen la seva capacitat
de resposta a l’estrès agut (Kovaleva et al., 2018).
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Si bé, com s’ha indicat, els models d’estrès i afrontament són els que han
rebut més suport empíric, és evident que se centren especialment en la figura
del cuidador, i no consideren de manera suficient altres «actors» i processos
fonamentals que participen en el modelat de l’experiència de la cura, com
ara la mateixa persona cuidada, altres familiars, les relacions familiars i altres
processos relacionats amb el funcionament de la família (cohesió, comunicació, rols…) o amb el context (social, econòmic…) en el qual es produeix la
cura. Recentment, Losada et al. (2017) han elaborat un model integrador de
diferents perspectives teòriques en el qual es destaca la influència recíproca
de tots els actors esmentats, la qual cosa permet comprendre els diferents
processos que modelen l’experiència de la cura en general i, per extensió,
la possible experiència de la soledat, en els seus diferents protagonistes. En
termes generals, l’esmentat model integrador destaca la influència dels factors que s’enumeren a continuació en les conseqüències de la cura sobre la
mateixa cura i la persona cuidada.
5.1. Circumstàncies prèvies al procés de la cura
Hi ha diferents factors presents prèviament a la cura que poden influir en la
possibilitat que els cuidadors o les persones cuidades tinguin una vulnerabilitat
més important a l’hora de patir conseqüències negatives, com ara la soledat
o les problemàtiques que hi estan relacionades. Són fonamentals la història
de la persona cuidadora, les seves experiències prèvies (patir problemes de
salut física o psicològica, haver cuidat anteriorment altres familiars…), o la
seva personalitat o repertori d’estratègies d’afrontament (habilitats socials,
de comunicació, empatia…). Una relació prèvia més estreta amb la persona
cuidada, com també el fet d’haver exercit durant un temps prolongat el rol
de cuidador o «font de suport» en la família, serien factors que incrementen
la probabilitat de prendre la decisió d’assumir el rol de cuidador principal. Al
mateix temps, també afecta de manera crucial la cura el context cultural en el
qual es cuida, més col·lectivista o més individualista, amb valors més o menys
«familiaristes», o amb més o menys recursos formals de suport a la persona
cuidadora i amb determinats rols de gènere. En la mateixa presa de decisió
d’assumir el rol de cuidador principal hi intervenen factors socioculturals que,
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en gran part, passen desapercebuts i que, en canvi, mereixerien una atenció
més gran per part de la recerca. Per exemple, encara que hi ha un percentatge
d’homes gens menyspreable que cuiden, els processos de socialització i educació han contribuït a modelar l’assumpció que són les dones les que han de dur
a terme les tasques de la cura. A més, la cultura i l’estructura socioeconòmica
de moltes societats contribueixen directament a facilitar les condicions perquè,
en la pràctica, sigui molt més probable que siguin les dones les cuidadores principals (més mestresses de casa o dones sense feina fora de la llar). Entren en joc
aquí característiques que són nuclears en algunes cultures, com la hispana o la
llatina, com per exemple el «familisme» o el masclisme, sistemes de creences construïts des de la religió,
la política o altres instàncies (Losada et al., 2003;
ALTRES FACTORS SOCIODEMOGRÀFICS
Márquez-González et al., 2010). Sense ser consO CONTEXTUALS QUE HAN ESTAT
cients del procés, moltes societats ensenyen, en un
ASSOCIATS A LA SOLEDAT DE LA
grau més o menys alt, que «la família és el primer
de tot», i quan aquest «familisme» s’assumeix de PERSONA CUIDADORA SÓN, PER EXEMPLE,
manera rígida, facilita l’aparició de raonaments com
EL PARENTIU O EL NIVELL EDUCATIU
ara «Haig de deixar de banda les meves necessitats
per satisfer les d’altres familiars en necessitat», «No
haig de demanar ajuda perquè només jo, com a cuidadora principal, sé cuidar
bé de veritat»… Aquest sistema de creences sembla que és desadaptatiu, ja
que contribueix a generar processos cognitius i conductuals patològics que incrementen la probabilitat que apareguin problemes emocionals en cuidadors
associats a la soledat (Losada et al., 2010a).
Altres factors sociodemogràfics o contextuals que també han estat associats
a la soledat de la persona cuidadora són, per exemple, el parentiu (ser l’esposa; Beeson, 2003) o el nivell educatiu (McRae et al., 2009). Igualment,
tal com indiquen Wagner i Brandt (2015), molts cuidadors s’enfronten a
múltiples rols (cuidar persones grans i fills, treballar dins i fora de casa…)
que són esgotadors i que limiten el temps per poder fer altres activitats personals, socials o laborals. Així, no és sorprenent que la freqüència informada
més alta davant de preguntes com «Amb quina freqüència creieu que les
responsabilitats familiars no us permeten fer el que voleu fer?» s’associï a
sentiments més forts de soledat.
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5.2. La causa del problema de la dependència
La raó o el conjunt de factors explicatius que donen compte de cada cas de
dependència en la persona cuidada també pot introduir una variabilitat important. Per exemple, les demències tenen un curs més variable i impredictible
que altres problemàtiques, i el seu efecte sobre les capacitats cognitives de
la persona cuidada i de la persona cuidadora pot fer disminuir el seu llindar
a l’estrès, cosa que pot contribuir a incrementar el seu malestar. De la mateixa manera, en funció de les causes implicades en el procés de la fragilitat
o malaltia, les persones dependents poden tenir més o menys dificultats de
comunicació i més o menys necessitats no cobertes, com ara la soledat, que
és una de les necessitats no cobertes que generen malestar.
5.3. Actitud de la persona cuidadora i de la família davant el procés
general de la malaltia i de la cura
Les actituds i els coneixements que els cuidadors i la família tenen en relació
amb la vellesa, les causes de la dependència o les cures en general són també
factors que contribueixen a modelar el procés de la cura. Aquests coneixements i aquestes actituds poden propiciar que els cuidadors tinguin una sensació més gran d’autoeficàcia, la qual, al seu torn, s’ha relacionat amb una
percepció més baixa de soledat en cuidadors (McRae et al., 2009).
Una actitud que adopten molts cuidadors, i que contribueix a generar-los
sentiments de soledat, és assumir que, malgrat que és una situació difícil i no
desitjada, la cura és una cosa que els toca només a ells, i que no han de molestar altres familiars (fills) per a les tasques de la cura perquè ja tenen la seva
pròpia vida i no volen que pateixin la situació (Dicé i Zoena, 2017). Aquestes
creences impedeixen clarament la petició o el repartiment d’ajuda, i poden
contribuir a incrementar la càrrega de la cura i, molt probablement, el malestar i la soledat. D’una manera semblant, mantenir raonaments del tipus «Haig
de fer tot el que estigui a les meves mans pel meu familiar», o «Ell/ella és el
primer, i els meus interessos o necessitats personals poden esperar», poden
afavorir l’aïllament social de la persona cuidadora, la no realització d’activitats
gratificants i, per tant, la reducció de les vies d’alleujament de l’estrès.
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D’una manera semblant, estereotips associats a la vellesa o a les demències
poden fer que els cuidadors pensin que la persona amb demència és com un
bebè, que necessita cures i vigilància constants, cosa que s’ha relacionat amb
conductes d’afrontament de la malaltia que promouen la dependència (sobreprotecció, manera de parlar infantil que invalida les persones grans i foment
d’un excés de la dependència). Aquest estil de cura també podria afavorir
l’experiència de la soledat en els cuidadors, ja que suposaria probablement la
concentració de tots els seus recursos de temps i esforç en la tasca de cuidar
de forma gairebé exclusiva, la qual cosa derivaria en una falta de descans o
d’activació conductual de la persona cuidadora.
El conjunt de valors dels cuidadors o les famílies també hi pot influir de manera decisiva. Per exemple, no és el mateix que una persona cuidi per motius intrínsecs («Perquè vull») que per motius extrínsecs («Perquè no em queda més
remei»). Si bé l’anàlisi dels motius pels quals es cuida és un tema complex, el
tipus de motivació que predomini pot influir en la vivència de la cura i en la
manera d’afrontar-la.
5.4. Conducta i afrontament de la persona cuidadora, de la persona
cuidada, de la família i de l’entorn social, sanitari i comunitari
A l’hora d’entendre el sorgiment i el manteniment de l’experiència de soledat,
són importants diverses característiques de la persona cuidadora i del funcionament familiar.
Com ja s’ha comentat, les actituds i els pensaments disfuncionals revisats en
la secció anterior s’associen a pautes de comportament desadaptatiu (no fer
activitats gratificants, no demanar ajuda…) que podrien conduir a l’experiència de la soledat. Una altra característica dels cuidadors que podria contribuir
a facilitar aquesta experiència és l’evitació experiencial, que sembla que està
relacionada amb una menor competència per regular les emocions i amb la
pròpia experiència de soledat en la població general (Shi et al., 2016). L’evitació experiencial s’ha identificat com una tendència present en molts cuidadors
(Losada et al., 2014), que assumeixen determinades regles rígides sobre com
han o no han de sentir-se i pensar («No s’ha de sentir rebuig o altres emocions
desagradables cap a la persona que es cuida» o «En situacions difícils de la
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cura, en què necessitaria algun tipus de suport, prefereixo no dir-ho a altres
familiars si això pot comportar algun conflicte»). Aquesta variable podria ser
la base de diferents tipus de conductes evitatives (no comunicar el malestar
ni mostrar la pròpia vulnerabilitat, evitar el conflicte amb altres persones de
la família o deixar de fer activitats plaents per evitar sentir culpa) que podrien
facilitar l’aïllament emocional, el social i, per tant, l’experiència de soledat.
D’altra banda, en la població general s’han trobat trets, com per exemple
la sensibilitat interpersonal, la suspicàcia, un processament de la informació
esbiaixat cap a la pròpia inadequació social i el rebuig per part dels altres,
probablement relacionats amb experiències interpersonals negatives al llarg
de la vida, que s’associen a l’experiència de la soledat, al mateix temps que són exacerbats per aquesta
LES ACTITUDS I ELS PENSAMENTS
mateixa soledat (Cacioppo i Hawkley, 2009; Jackson
i Cochran, 1991).
DISFUNCIONALS S’ASSOCIEN

A PAUTES DE COMPORTAMENT
Pel que fa a variables relacionades amb la família,
resulta fonamental el grau en què aquesta (i altres
DESADAPTATIU QUE
persones significatives, com ara les amistats) dona
PODRIEN CONDUIR A
suport o fa costat emocionalment a la persona cuiL’EXPERIÈNCIA DE LA SOLEDAT
dadora, validant les seves decisions i la seva situació
emocional, ajudant en la cura, afavorint una adequada cohesió i comunicació familiar, i resolent conflictes i prenent decisions
en conjunt. La recepció de suport emocional per part d’altres persones pot
reduir la soledat dels cuidadors i, per tant, millorar la seva salut mental (Secinti et al., 2019). Un estudi qualitatiu fet per Moyle et al. (2011) va destacar
quatre grans temes identificats en les narratives de cuidadors de persones
amb demència com a fonamentals per entendre l’experiència de la soledat. El
primer feia referència a la importància de tenir l’oportunitat d’estar connectat
(rebre visites, mantenir contacte humà, tenir amb qui parlar) per evitar la soledat. Un altre dels temes identificats va ser el de la pèrdua de l’habilitat per a la
implicació social; els cuidadors van indicar que la seva soledat s’associa a una
menor habilitat de les persones cuidades a l’hora de contribuir a les converses,
per les dificultats que tenen per expressar eficaçment sentiments i reconèixer
cares o noms, possiblement associades a l’efecte de la demència sobre la seva
cognició (memòria). També es destaca el tema de sentir soledat, motivada tant

151

152

per la percepció de rebuig i falta de comprensió per part dels altres, com pel
lent allunyament (desaparició, en termes dels autors) de la vida de la persona
amb demència. En aquest sentit, molts cuidadors diuen que la família i els
amics no accepten el diagnòstic o no assumeixen els canvis que experimenten
les persones amb demència. Finalment, Moyle et al. (2011) assenyalen que a les
narratives dels cuidadors apareixen estratègies que aquests utilitzen per intentar superar la soledat, la principal de les quals és estar enfeinats, fent activitats
per mantenir el cervell ocupat o no fer sempre la mateixa cosa.
Vasileiou et al. (2017) van fer un estudi qualitatiu amb l’objectiu d’analitzar
les construccions de les experiències de soledat dels cuidadors a partir del seu
discurs. Van identificar les àrees temàtiques següents, que resumien els seus
resultats: a) la soledat està situada en el context d’un espai personal reduït,
fruit de les restriccions imposades per la cura; b) la soledat es produeix també
amb el rerefons de pèrdues relacionals i privacions en l’àmbit de les relacions;
c) la soledat s’associa a sentiments d’impotència, indefensió i responsabilitat, i
d) la soledat s’accentua en trobades o contactes socials que els cuidadors perceben com a distants o freds. Per a cadascuna d’aquestes àrees temàtiques,
inclouen discursos molt interessants dels cuidadors que les justifiquen i que
mostren l’impacte de la cura en dimensions clau de la vida, com per exemple
la llibertat per gestionar la pròpia vida (oci, relacions socials, relació amb els
nets…) o per viure sense preocupacions o, almenys, amb preocupacions diferents de la preocupació constant i la resposta prioritària a les necessitats i el
benestar de la persona cuidada. Tenen un gran interès els comentaris d’alguns
cuidadors que fan referència —a més de la reducció de les seves interaccions
socials— a la falta de comprensió, empatia, ignorància o reconeixement del
seu paper com a cuidadors per part d’altres persones i de la societat. La referència a la pèrdua també està reflectida a l’estudi qualitatiu de Dicé i Zoena
(2017), en el qual els cuidadors esmenten la important restricció de la llibertat
personal, a la qual afegeixen el fet de viure amb la preocupació constant per
la possibilitat que alguna cosa vagi malament.
En aquest punt adquireix una importància especial el punyent relat publicat
per Levine (1999) sobre la seva soledat com a cuidadora durant anys, en el
qual descriu les situacions que es van anar esdevenint després d’un accident
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de trànsit del seu marit. Hi descriu el procés de la cura a què es va enfrontar
a l’hospital i a casa, durant anys, i com el sistema (de cures, inclòs el sanitari)
no va funcionar, cosa que va provocar el que ella descriu així: «Vaig deixar de
ser una dona i em vaig convertir en una cuidadora» (p. 1587). Levine relata
com, en moments crítics a l’inici del problema del seu marit (atenció a l’hospital), era atesa i considerada amb amabilitat i preocupació pel personal, però,
amb el pas del temps, es va tornar invisible, per tornar a ser visible no com a
dona, sinó com l’organitzadora i la proveïdora de les cures del marit. Denuncia
com es va sentir «abandonada per un sistema de cures de salut que destina
recursos i recompenses a socórrer el ferit i el malalt, però que després relega
aquests pacients i les seves famílies al forat negre de la cura crònica supervisada» (p. 1588). En el seu relat, Levine descriu la duresa de la cura en termes
de l’aïllament a què es veuen destinats els cuidadors, a la qual cosa cal afegir
una quantitat important de necessitats no cobertes, incloses les financeres.
L’efecte de la família, les amistats o el suport social en general en el procés
de la cura és complex. Hajek i König (2018a) indiquen que l’inici de la cura
no sembla que estigui associat a la percepció d’una soledat més gran per
part dels cuidadors. És possible que, en fases inicials del procés de la cura,
es pugui obtenir una quantitat de suport social (emocional, instrumental…)
que limiti la percepció de soledat per part dels cuidadors. Tal com indiquen
Rokach et al. (2013), que van estudiar cuidadors de persones que pateixen
càncer, el suport social enfortit que reben els cuidadors davant l’experiència
del càncer pot protegir-los de la soledat freqüent i intensa. Això suggereix
la interessant hipòtesi que l’inici de la cura podria afegir vulnerabilitat a
una potencial soledat futura associada a la cura, ja que reduiria els recursos
interns de la persona cuidadora per establir una xarxa estable de suport a
partir de l’ús de recursos «addicionals» als de la seva xarxa personal. Rokach
et al. (2013) plantegen una hipòtesi alternativa, que té a veure amb el fet
que els cuidadors dediquen pràcticament tota la seva atenció a enfrontar-se
a la malaltia i a atendre la persona cuidada, de manera que els quedarien
pocs recursos per afrontar la soledat.
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5.5. Valoració de la cura
Els factors anteriors determinaran, en gran part, la valoració que la persona
cuidadora faci de la seva situació. Per exemple, si considera que s’ha produït
una deprivació en la relació amb la persona cuidada o una pèrdua del jo,
aquesta circumstància s’ha associat amb soledat (Beeson, 2003). Aquests
factors poden contribuir a fer que la seva situació personal es pugui interpretar com a assumible o, per contra, com a sobrecàrrega. Com ja s’ha esmentat, els sentiments de soledat no són només un «punt d’arribada», és a
dir, un resultat o una conseqüència de totes les variables i tots els processos
considerats en els apartats anteriors, sinó que també són un «punt de partida» de nous processos disfuncionals, ja que poden contribuir a intensificar
o perpetuar el malestar de la persona cuidadora i facilitar el manteniment o
desenvolupament de patrons conductuals desadaptatius, com ara l’aïllament, el rumiament o l’evitació d’experiències socials gratificants (Cacioppo
i Hawkley, 2009).
La influència dels factors esmentats als apartats anteriors pot modelar també
la reacció o la percepció dels cuidadors davant les demandes o els problemes
associats a la cura, com ara els símptomes conductuals i psicològics de les
demències, que es podrien percebre com a altament estressants. A més, hi
ha una interacció molt complexa entre les reaccions dels cuidadors i les de
les persones cuidades en relació amb la valoració de la seva situació. Així, per
exemple, l’estudi d’Ayalon (2016) indica que els cuidadors que informen de
baixa soledat cuiden al seu torn persones amb nivells baixos de soledat, la
qual cosa podria suggerir un efecte contagi de la soledat, o bé que els membres de la unitat de la cura estan exposats a circumstàncies similars.
5.6. Conseqüències de la cura
Finalment, tots els factors i totes les variables revisats fins al moment poden
fer que les conseqüències de la cura sobre els cuidadors o les persones cuidades siguin més o menys negatives en termes de salut psicològica (depressió,
ansietat, culpa, ira, creixement personal, satisfacció…) o física (risc cardiovascular, problemes immunes…), i influeixen en l’evolució de la situació de cura
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(que s’acceleri el moment d’ingrés a la residència) o en l’aparició d’estressors
secundaris (que s’incrementin els conflictes familiars o laborals). Ja s’han esmentat abans les associacions entre la soledat i el malestar psicològic i físic
dels cuidadors, però hi ha relacions entre la soledat i altres conseqüències,
com per exemple les de tipus econòmic. Així, els cuidadors que informen de
més soledat expressen, alhora, una percepció més gran de no arribar a fi
de mes (Ayalon, 2016).
És important subratllar que també hi pot haver influències recíproques (retroalimentació) entre les diferents dimensions del model descrit fins en aquest
punt. Així, per exemple, una valoració o una percepció més alta de soledat pot
produir més depressió, de la mateixa manera que una depressió més important podria afectar altres dimensions del model (reduir la realització d’activitats
d’oci) i incrementar la soledat.

6. RECURSOS I SOLEDAT EN LA CURA
Vasileiou et al. (2017) esmenten com a font important de soledat els sentiments d’impotència i indefensió dels cuidadors en moments puntuals de la
cura en què s’enfronten a situacions difícils i no tenen un accés fàcil a l’ajuda
d’altres persones. Pot ser que aquestes «crisis» puntuals minin d’una manera
especial la percepció de control i autoeficàcia dels cuidadors. Molts expressen
les dificultats que tenen per aconseguir l’ajuda que necessiten (Levine, 1999;
Musich et al., 2017). L’escassa diversitat, accessibilitat i flexibilitat dels recursos
existents per als cuidadors no facilita respondre a aquestes qüestions, que poden fer que se sentin especialment sols i indefensos.
L’estudi de McRae et al. (2009) mostra que els cuidadors que assisteixen a
grups de suport informen de menys soledat i més suport percebut que els que
no ho fan. Aquests resultats suggereixen que assistir a grups de suport pot reduir els sentiments de soledat, encara que no es pot descartar que les persones
que acudeixen als grups posseeixin unes característiques que les protegeixin de
la soledat, com ara que afrontin de manera més adaptativa la situació, acostant-se a altres persones o ajudant-ne d’altres que es troben en una situació
similar (McRae et al., 2009).
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Wagner i Brandt (2015) proporcionen dades que mostren que hi ha diferències entre països en els recursos que es dediquen a serveis d’ajuda formal.
Els països que destinen menys recursos a aquesta qüestió són Itàlia, Espanya
i Eslovènia. Aquestes dades resulten rellevants, ja que una disponibilitat més
gran de recursos formals s’associa a menys soledat en els cuidadors. Així, viure
en contextos urbans amb més serveis formals es vinculava a menys soledat. En
aquesta mateixa línia, les diferències en soledat entre cuidadors i no cuidadors
són menors quan hi ha disponibles més recursos formals (Wagner i Brandt,
2015). Segons Wagner i Brandt (2018:24), «proporcionar suports formals és
essencial no sols per als receptors de cures, sinó també per als cuidadors: la
percepció d’alternatives als plans de cures s’acompanya d’un millor benestar
dels cuidadors informals», incloent-hi la falta de soledat com un dels indicadors principals de benestar.

7. APORTACIONS PER A LA INTERVENCIÓ
EN EL PROCÉS DE SOLEDAT EN LA CURA
Gairebé no hi ha estudis dirigits a analitzar la influència de les intervencions
sobre la soledat dels cuidadors, i els que s’han fet tenen un disseny que dificulta l’obtenció i la generalització de conclusions. Cal esmentar un estudi
pilot que avaluava la influència de la musicoteràpia en l’increment de les
relacions socials en cuidadors de persones amb demència, i que no va obtenir resultats significatius en la reducció dels sentiments de soledat en els
cuidadors (Clair et al., 1993).
Del que s’ha exposat fins ara, se’n poden extreure diverses idees sobre quins
podrien ser els objectius d’una intervenció dirigida a reduir els sentiments de
soledat dels cuidadors, i les seves conseqüències associades. Amb la finalitat
de ser coherents amb tot el que s’ha esmentat anteriorment, s’organitzen
aquestes idees seguint el plantejament del model teòric descrit a l’apartat
anterior:
· Circumstàncies prèvies a la cura i al context. Seria desitjable que les
institucions públiques incrementessin els recursos disponibles per a l’atenció
als cuidadors, dotant-los de mecanismes que els permetessin afegir flexibilitat
i adaptació a les necessitats individuals i canviants de cada família afectada.
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Entre d’altres, hi hauria d’haver recursos o serveis que permetessin identificar
cuidadors vulnerables que poguessin estar especialment afectats per la cura.
Els cuidadors haurien de ser considerats no sols com un recurs que resol el
problema, sinó també com una part afectada i amb dret a rebre atenció i
recursos, per evitar processos com els descrits anteriorment, que els condueixen
a l’aïllament i a la soledat.
· Causa del problema que genera dependència. Els cuidadors han de
conèixer el procés de la malaltia a la qual s’enfronten i la seva variabilitat, i
s’hi han de poder anticipar. A més, hi hauria d’haver recursos que permetessin
donar resposta a necessitats urgents derivades de situacions imprevistes.
· Actitud de la persona cuidadora i la família. Com s’ha mostrat amb
anterioritat, culturalment estem en gran part «orientats» a afrontar la cura de
manera desadaptativa, és a dir, relegant els interessos personals a un segon
pla o evitant emocions o pensaments negatius associats a la cura per la por o
la preocupació d’allò que diran. En aquest sentit, poden contribuir de manera
reeixida a millorar la vivència emocional dels cuidadors les intervencions
dirigides a l’acceptació d’emocions i pensaments incòmodes o dolorosos,
l’evitació dels quals interfereix en un afrontament adaptatiu de la cura i en el
compromís amb valors personals que aporten significat, així com les dirigides al
canvi en creences desadaptativas que limiten l’activació conductual, l’expressió
assertiva de necessitats, el contacte amb els altres… (Márquez-González
et al., 2007). Sens dubte, accions dirigides a implicar la família en el procés de
l’afrontament de la cura i a millorar la comunicació i la cohesió familiar poden,
a més d’esmorteir els efectes de la cura sobre la persona cuidadora, contribuir a
afavorir la recepció de suport emocional per part de la persona cuidadora, cosa
que, com ja s’ha vist, està molt associada a la soledat.
· Conducta i afrontament de la persona cuidadora, de la persona
cuidada i de la família. En aquest punt, novament, poden ser d’un gran
interès les intervencions dirigides a aconseguir l’activació conductual de la
persona cuidadora emmarcada en valors personals diferents del de la cura
(oci, desenvolupament personal, autocura…) (Losada et al., 2015; MárquezGonzález et al., 2010) i el seu descans; a incrementar les seves fonts de suport
social, i a entrenar la família en estratègies de comunicació no invalidants
(evitant la parla infantil) o en estratègies per al maneig de símptomes
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conductuals i psicològics associats a la dependència. Implicar les famílies
—i els professionals en plans de cures— en les intervencions pot, al
mateix temps, afavorir que s’aconsegueixin incrementar les possibilitats
que es validi el rol del cuidador i que se li doni suport, al mateix temps que
s’enforteix la cohesió familiar. En aquest sentit, autors com Vasileiou
et al. (2017) indiquen que incrementar la sensibilitat i l’apreciació social
sobre les contribucions valuoses dels cuidadors podria ajudar a reduir
els seus sentiments de soledat. D’aquesta manera, a més, els cuidadors
es consideraran «connectats» i protegits davant del deteriorament
progressiu de la seva situació vital, associat al procés de la malaltia i a la
«desaparició» de la persona malalta. Proporcionar recursos als cuidadors
per afrontar de manera adaptativa les nombroses pèrdues a què es veuen
exposats pot limitar, sens dubte, el risc de generar sentiments de soledat.
Per descomptat, les mesures socioeconòmiques i comunitàries dirigides
a incrementar la disponibilitat de suports i recursos d’ajuda formal als
cuidadors, així com la seva flexibilitat, són també ingredients clau per
prevenir i combatre la soledat en cuidadors.
· Valoració i conseqüències de la cura. Les estratègies o intervencions
descrites fins aquí poden reduir la probabilitat que la cura sigui percebuda
com una amenaça o una càrrega excessiva a la qual s’enfronten els
cuidadors en posició de soledat, que finalment els generi problemes de
salut física i psicològica, o que acceleri la presa de la decisió d’ingressar el
familiar en una residència.

8. CONCLUSIONS
El procés de la cura afavoreix l’aparició de la soledat, i aquesta s’associa
longitudinalment a nivells més alts de malestar psicològic i físic dels cuidadors, amb símptomes com la depressió, el dolor o la fatiga (Jaremka et al.,
2014), a més de potenciar patrons cognitius i conductuals desadaptatius.
Per tant, la soledat introdueix un grau important de vulnerabilitat i risc de
problemes de salut en un procés que ja és per si mateix complex i estressant, com és la cura familiar de persones dependents.
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La soledat del cuidador és un procés complex en què intervenen factors culturals (obligacions familiars), socials (rebuig de la malaltia o del desconegut), institucionals (abús
del cuidador familiar), personals i familiars. Aquest procés
s’associa a fonts importants de pèrdua per als cuidadors,
inclosa la pèrdua de la relació amb la persona cuidada i el
canvi en l’autopercepció: de ser una «persona» passa a ser
un «recurs» («el cuidador»).
Si bé tots els cuidadors poden estar en risc a causa de
l’exigència de la tasca que duen a terme, hi ha persones
especialment vulnerables. Les dones, i especialment les filles
cuidadores, es poden trobar en una situació especial de risc,
ja que culturalment «han estat dirigides» a assumir aquesta responsabilitat. Per tant, es poden veure més afectades
per processos que condueixen a l’aïllament i que incrementen la probabilitat d’experimentar sentiments molt incapacitants, com l’ambivalència o la culpa (Losada et al., 2018;
Romero-Moreno et al., 2014).
Encara que no hi ha intervencions empíricament validades
dirigides a reduir els sentiments de soledat en cuidadors, considerem que és possible disminuir la vulnerabilitat dels cuidadors a la soledat a través de diferents estratègies.
En resum, a través del present treball hem pretès descriure
l’estat actual de la qüestió de la soledat i la cura familiar de
persones dependents. Si bé la major part dels estudis disponibles són de caràcter transversal, amb dimensions mostrals
limitades, sembla evident que la soledat és un problema habitual en el procés de la cura que s’associa a conseqüències
negatives importants. Així i tot, és sorprenent que no hi hagi
estudis específicament dissenyats per intervenir en el procés
de la soledat en els cuidadors, ja que seria esperable que, a
través d’aquests, es reduissin en gran part les conseqüències
negatives de la cura en la salut d’aquest col·lectiu.

ESTRATÈGIES PER
DISMINUIR LA
VULNERABILITAT DELS
CUIDADORS A LA
SOLEDAT:
· Incrementar el nombre de
recursos disponibles per a
cuidadors, afavorint la seva
accessibilitat i flexibilitat, com
també la seva capacitat per
atendre necessitats específiques dels cuidadors i no
generalitats.
· Trencar barreres (fonamentalment cognitives) que afavoreixin «independitzar-se»
de la cura i activar conductualment els cuidadors,
incrementant les possibilitats
de rebre suport social de
l’entorn.
· Proporcionar recursos que
esmorteeixin els efectes
de l’estrès o afavoreixin
processos d’autoeficàcia en
els cuidadors.
· Ajudar els cuidadors a ser
coherents amb el valor de
la cura, validant-la, sense descuidar altres àrees de valor
fonamentals en les seves
vides que els permetin estar
connectats amb el seu entorn
i no aïllar-se per afrontar en
soledat una tasca altament
estressant.
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7
Intervencions
en soledat

Dra. Sacramento Pinazo

«Per dominar la por, l’has d’aïllar.
I per això has de definir quin és el
seu objecte amb precisió.»
KENZABURO OE
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1. QUÈ SIGNIFICA INTERVENIR?
Sovint, les situacions de vida de les persones que envelleixen els impedeixen
relacionar-se amb els altres tant com voldrien. A vegades, hi ha relacions
d’interacció, però no compleixen les expectatives que les persones tenen
sobre aquestes relacions. Sigui quina sigui la circumstància, la veritat és que
moltes persones viuen situacions que els generen sentiments de soledat,
i aquests, alhora, repercuteixen en estats emocionals negatius. Per reduir
aquestes situacions no desitjades, i per ajudar les persones a envellir amb
més qualitat de vida, s’han posat en marxa diferents tipus de programes
d’intervenció social.
La intervenció social és una acció que es duu a terme de manera formal o
organitzada, i que intenta respondre a necessitats socials i incidir significativament en la interacció de les persones, aspirant a una legitimació pública o
social (Fantova, 2007). Això significa que és necessari un cert grau d’anàlisi
prèvia per proposar un pla d’acció adequat d’acord amb els objectius plantejats i els recursos disponibles. A més, incidir en aspectes relacionals (nivell
microsocial) implica un ajust entre l’autonomia personal i la integració comunitària, buscant generar l’ambient que permeti a les persones evitar l’aïllament
i vincular-se amb l’entorn.
La intervenció social té com a objectiu superar les relacions problemàtiques
entre les persones i els entorns on viuen (barri, comunitat, ciutat), a través
del suport (material, instrumental, emocional), l’educació (noves eines per a
la interacció social) i l’augment i la millora de les xarxes i les relacions socials
(família, amics, veïns, organitzacions, institucions, recursos).
Quan parlem de projectes d’intervenció social, fem al·lusió a accions que es
duen a terme com a resposta a un problema manifestat per les persones a
les quals afecta, accions que es fan com a resposta a un problema detectat
pels professionals o tècnics, i accions que es fan per prevenir problemes
futurs més grans, de manera que se sol distingir entre prevenció primària,
secundària i terciària.
Així mateix, la intervenció social o psicosocial té diverses funcions, entre les
quals hi ha la prestació de serveis, la prevenció de problemes, el canvi social,
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l’avaluació de necessitats i el disseny de programes, i el desenvolupament de
recursos humans d’ajuda o d’ajuda a unes altres persones (com el voluntariat),
així com de capacitació o empoderament (empowerment) de les persones.

2. SOBRE QUINS FACTORS CAL INTERVENIR?
La intervenció psicosocial intenta comprendre, predir i canviar la conducta
social de les persones modificant els aspectes nocius del seu entorn, i té com
a fi últim millorar la seva qualitat de vida. El seu objectiu central és augmentar
el benestar individual i col·lectiu, a través del desenvolupament psicològic de
les persones i de les seves vinculacions amb l’entorn social.
La intervenció social és una acció intencionada per canviar una situació que,
segons determinats criteris, es considera intolerable o allunyada d’unes pautes ideals de funcionament. En el cas que ens ocupa, intervenir en soledat és
intentar modificar les situacions que provoquen el sentiment negatiu de soledat o l’aïllament social d’un grup de persones en concret, o d’un grup que es
considera vulnerable, perquè així ho justifica l’evidència científica.
Diferents autors han trobat factors que són predictors i conseqüència de la
soledat, com una salut mental deteriorada, baixa autoeficàcia, deteriorament
cognitiu, determinats aspectes socials (qualitat i quantitat de les relacions socials), estat de salut i estat funcional, i poques oportunitats per al contacte
social (Cohen-Mansfield i Parpura-Gill, 2007; Leigh-Hunt et al., 2017).
La integració social satisfactòria depèn d’unes bones habilitats socials i d’un
entorn adequat (De Jong Gierveld et al., 2018). Per això, intervenir en la integració social de les persones que tenen dificultats per satisfer les seves necessitats socials és bo per prevenir els resultats adversos de la soledat (Heinrich i
Gullone, 2006).
Soledad, aïllament social, viure sol, sentir-se sol o estar sol són expressions
emprades sovint de manera intercanviable (Karnick, 2005; Victor et al., 2000).
Segons Victor Hugo, tot l’infern cap en una paraula: soledat. Hi ha qui veu la
soledat com una cosa vergonyosa, i molta gent té por de ser o de convertir-se
en una càrrega per als altres, i per aquesta raó poden tenir reticències a l’hora
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d’admetre la seva soledat (McInnis i White, 2001). Això suposa una dificultat
en el moment d’investigar: realment podem detectar totes les persones que
pateixen soledat?
Amb intervencions adequades, enfocades a aquest grup de persones que
sofreixen més aïllament social, moltes persones podrien continuar vivint a
casa seva durant més temps (Findlay, 2003; Cattan et al., 2005). Però si soledat no és el mateix que aïllament social, haurem de tenir en compte aquesta
distinció en la programació de les intervencions. Intervenir en la soledat suposa intervenir en la salut. Són molts els estudis que han confirmat aquesta
relació i que han situat la soledat com un problema de salut de primera
magnitud. Autors com Holwerda et al. (2014),
a partir dels resultats de la recerca longitudiNECESSITAR AJUDA EN LES ACTIVITATS
nal Amsterdam Study of the Elderly (AMSTEL),
DE LA VIDA DIÀRIA; POCA FREQÜÈNCIA DE
van observar que és el fet de sentir-se sol, i no
CONTACTE AMB FILLS I FAMÍLIA, AMICS O
el d’estar sol, la variable que més es relaciona
VEÏNS; LA QUALITAT DE LES RELACIONS
amb el risc de demència, o que situa el sentiment de soledat com una variable prodròmica
SOCIALS MÉS QUE LES DIMENSIONS DE
de la demència, independentment de la malalLA XARXA SOCIAL; SENTIMENTS DE
tia cardiovascular, la depressió i altres factors
DESESPERANÇA; VIDUÏTAT; DEPRESSIÓ, I
que necessiten més atenció clínica.

INSATISFACCIÓ AMB LA PRÒPIA VIDA. TOT
AIXÒ S’HAURIA DE TENIR EN COMPTE EN EL
DISSENY DE BONES INTERVENCIONS

D’altra banda, McHugh et al. (2019), a partir de
les dades de l’estudi longitudinal English Longitudinal Study of Ageing (ELSA), van relacionar
soledat amb integració social en models d’equacions estructurals, observant que més soledat es vinculava a pitjor integració
social (mediada per problemes de memòria i simptomatologia depressiva).
Algunes variables associades a la soledat que s’han trobat en la literatura
científica són les següents: necessitar ajuda en les activitats de la vida diària; poca freqüència de contacte amb fills i família (Bondevik i Skogstad,
1996, 1998), amics (Bondevik i Skogstad, 1998) o veïns (Bondevik i Skogstad, 1996, 1998); la qualitat de les relacions socials més que les dimensions
de la xarxa social (Victor et al., 2000; Cohen-Mansfield i Parpura-Gill,
2007); sentiments de desesperança (Walton et al., 1991; Barg et al., 2006);
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viduïtat (Dahlberg et al., 2018); depressió (Alpass i Neville, 2003; Adams et al.,
2004; Victor et al., 2005a; Barg et al., 2006; Cohen-Mansfield i Parpura-Gill,
2007; Domènech-Abella et al., 2017), i insatisfacció amb la pròpia vida
(Schumaker et al., 1993). Tot això s’hauria de tenir en compte en el disseny de
bones intervencions.
La soledat és un fenomen multidimensional que pot variar entre persones i
situacions, segons els diferents factors implicats, subjectius i objectius. L’eficàcia de la implementació d’una intervenció en soledat depèn de l’habilitat
per identificar les persones que estan soles o aïllades, o en risc d’estar-ho, per
exemple perquè són persones vídues o cuidadores no formals, perquè viuen
soles o perquè estan institucionalitzades.

3. TIPUS D’INTERVENCIONS
Cal subratllar que fer propostes d’intervenció no és mai fàcil, i menys en una
problemàtica tan complexa com és la soledat no desitjada. De fet, les revisions
d’intervencions efectives sobre aquesta mena de soledat topen amb dificultats per separar les intervencions sobre la soledat objectiva (més relacionada
amb la xarxa de relacions de suport social que té la persona) de les que es fan
sobre la soledat subjectiva (el sentiment de soledat), cosa que dificulta la comparació posterior dels estudis i, sobretot, l’eficàcia real de les diferents propostes d’intervenció existents.
Alguns autors, com Cattan i White (1998), es lamenten que hi ha una certa
desconnexió entre la recerca i la pràctica, atès que l’anàlisi de la soledat s’ha
abordat científicament, però no totes les intervencions segueixen una metodologia científica que en confirmi empíricament l’eficàcia.
La necessitat d’avaluar els programes d’intervenció es desenvolupa especialment als anys noranta, moment en què es busca la millor evidència científica
disponible que avali els programes de prevenció, els tractaments dels pacients,
les proves de diagnòstic aplicades, les intervencions educatives i les accions
en general emprades en qualsevol context. És el que es denomina pràctica
basada en l’evidència. L’objectiu és buscar, localitzar, seleccionar i adaptar les
millors evidències científiques per a cada problema.
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Per avaluar l’eficàcia dels programes d’intervenció en soledat, s’ha utilitzat
habitualment la metodologia qualitativa, la qual cosa comporta una dificultat en la comparació de resultats. Malgrat això, algunes intervencions en
soledat han fet servir la metodologia quantitativa i mostren resultats amb
més o amb menys impacte. Per poder extreure conclusions dels resultats dels
programes d’intervenció, cal que hi hagi un grup experimental (que participa
en el programa d’intervenció) i un grup de control (que no participa en el
programa d’intervenció). Així es pot arribar a saber si les diferències es deuen
a la intervenció duta a terme, en el cas en què s’obtinguin millors puntuacions en el grup que va assistir al programa. A més, seria necessari portar a
terme diferents programes d’intervenció en submostres del grup que fossin
homogènies, per poder treure conclusions sobre quines intervencions són
més eficaces; per exemple, individuals o grupals? Igualment, seria interessant
no sols buscar diferències entre el pretest i el posttest, sinó també en mesuraments que es fessin a tres, sis i nou mesos, per comprovar si realment s’ha
produït un canvi que perdura en el temps. Per poder avaluar l’eficàcia d’una
intervenció, cal fer un disseny experimental pre-post amb grup de control.
Algunes intervencions van fer servir un disseny quasiexperimental sense grup
de control, i van avaluar abans i després de la intervenció.
Quan un investigador s’interessa per un problema de recerca determinat,
el més habitual és que comenci revisant els treballs ja publicats, per tal de
fer-se una idea general del que se sap i no se sap sobre el tema. Diferents
revisions de la literatura científica han permès saber quins són els resultats
de diferents intervencions. Les revisions sistemàtiques intenten identificar,
seleccionar i valorar de manera crítica les recerques rellevants, cosa que
permet examinar-ne l’eficàcia. El problema és que la majoria de les revisions
sistemàtiques fetes fins ara han inclòs tant intervencions en soledat com
intervencions en aïllament social, de manera que sovint s’han confós les
unes amb les altres.
Una altra manera d’analitzar intervencions és la metaanàlisi. La metaanàlisi és un mètode molt utilitzat per a la revisió sistemàtica i quantitativa de
recerques realitzades, àmpliament consolidat i aplicat en les ciències
de la salut. Consisteix a dur a terme una revisió dels articles empírics
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publicats en una temàtica concreta, i quantificar-ne els resultats mitjançant
tècniques estadístiques.
La metaanàlisi permet comprovar la magnitud de l’efecte (índex que reflecteix el grau mitjà en què difereixen els resultats dels participants del grup
experimental enfront dels resultats del grup de control) i, alhora, determinar les variables que poden explicar la variabilitat de resultats de diferents
intervencions i valorar-ne l’eficàcia (Marín et al., 2009). A més, ofereix les
tècniques necessàries per acumular rigorosament i eficientment els resultats
quantitatius dels estudis empírics sobre un mateix problema, i facilita als professionals l’adopció
de decisions ben informades en les seves àrees de
L’AÏLLAMENT SOCIAL ES POT
treball respectives. Els estudis que formen part
AVALUAR A TRAVÉS DE MESURES
de les metaanàlisis avaluen un mateix fenomen,
QUANTITATIVES, COM ARA LA
però els resultats obtinguts en les intervencions
en soledat no han estat els mateixos, ateses les
QUANTITAT DE PERSONES QUE
diferents característiques dels estudis identificats.
COMPONEN LA XARXA SOCIAL DEL
Per exemple, no totes les recerques han recorreSUBJECTE O LA FREQÜÈNCIA DE
gut als mateixos instruments. Alguns dels estudis
CONTACTE QUE MANTÉ AMB ELLES
han fet servir l’UCLA Loneliness Scale, que és l’escala més utilitzada en les seves diferents versions
(UCLA, UCLA-R, UCLA-3) (Banks i Banks, 2002;
Shapira et al., 2007; Winningham i Pike, 2007; Routasalo et al., 2009; Tse,
2010). Un altre instrument utilitzat és l’Escala de Soledad de De Jong Gierveld
(DJGLS, de l’anglès De Jong Gierveld Loneliness Scale), tot i que s’ha utilitzat
menys en general i més en el context europeu (Fokkema i Knipscheer, 2007;
Coll-Planas et al., 2017).
Potser una pregunta sola i directa com ara «Us sentiu sol?» és massa intimidatòria per a algunes persones, que tendeixen a contestar que «no» malgrat
que se senten soles, però és més curta i ràpida que passar una escala completa. Alguns autors, com Pitkala et al. (2009), no van utilitzar cap escala, sinó
que van plantejar una pregunta oberta: «Patiu soledat?».
L’aïllament social es pot avaluar a través de mesures quantitatives, com ara
la quantitat de persones que componen la xarxa social del subjecte o la
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freqüència de contacte que manté amb elles (Cornwell i Waite, 2009a).
Una escala molt utilitzada en la recerca científica és l’Escala de Xarxa Social
de Lubben (LSNS, de l’anglès Lubben Social Network Scale), que mesura la
freqüència de contacte, la proximitat emocional i la confiança dels membres
de la xarxa, dividits en família i amics, mitjançant propietats psicomètriques
adequades (Gray et al., 2016). La versió extensa consta de 18 preguntes, i
l’abreujada, 6 (encara que n’hi ha versions de 12 i 10 ítems), i pot ser molt
útil per a l’àmbit clínic. Mesura els tres aspectes essencials de la xarxa social:
l’emocional, la tangibilitat i la grandària. Al web dels autors s’ofereixen dades de validesa de l’escala, i n’hi ha una versió validada en castellà (https://
www.bc.edu/bc-web/schools/ssw/sites/lubben/description/permissionto-use-scales.html).
Viure sol es mesura fàcilment amb una pregunta sobre la forma de convivència, és a dir, si la persona viu sola o acompanyada (Victor et al., 2002). Malgrat
això, els sentiments de soledat se solen mesurar per mitjà d’autoinformes
subjectius, de les escales validades abans esmentades o d’una pregunta única
i directa sobre la seva presència i/o freqüència (Pinazo-Hernandis i Donio-Bellegarde, 2018).
Trobar a faltar el contacte amb la gent, no tenir ningú amb qui parlar dels problemes diaris, tenir una sensació de buidor al voltant, sentir-se abandonat…
són alguns dels ítems que conté l’escala DJGLS. I són ítems de l’escala UCLA
resultar difícil fer amics i sentir-se exclòs pels altres.
Totes dues escales són adequades per avaluar la soledat, però no sembla
que siguin igualment adequades. Penning et al. (2014) van utilitzar l’escala
DJGLS i l’escala UCLA‐R per comparar els resultats de soledat obtinguts amb
els dos instruments, i van arribar a la conclusió que l’escala DJGLS és més
apropiada per mesurar la soledat en persones de mitjana edat i persones
grans, perquè planteja menys problemes que l’UCLA‐R. Segons els autors,
l’UCLA‐R conté alguns ítems (com el 4) que ajusten menys que la resta, i
presenta problemes amb el mètode pel sentit en què estan escrits els ítems
i perquè és inadequada al model unidimensional. Per contra, aquests problemes desapareixien en l’escala DJGLS.
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Tomás et al. (2019) han observat que les dues escales esmentades tenen un
poder predictiu diferencial. Malgrat que totes dues es relacionen amb la satisfacció amb la vida, l’efecte és lleugerament més gran en l’escala UCLA-3.
L’efecte negatiu de l’escala DJGLS era més gran en depressió del que presentava l’UCLA-R. Per aquesta raó, els autors van concloure que totes dues
escales no són intercanviables.
Sovint, s’utilitzen també altres escales per mesurar la depressió o la satisfacció
amb la vida. Els treballs de Tomás et al. (2019), Buz i Pérez‐Arrechaederra
(2014), i Buz et al. (2014) confirmen l’associació negativa entre soledat i satisfacció amb la vida en persones grans espanyoles, mesurada en aquest últim
cas amb l’Escala de Satisfacció amb la Vida de Diener (SWLS, de l’anglès Satisfaction With Life Scale).
Un altre factor que cal tenir en compte és on es recluten els participants en un
programa d’intervenció. Algunes intervencions van localitzar els participants
a partir dels serveis socials, o als centres d’atenció primària, que és on hi ha
professionals que poden conèixer la realitat de les formes de vida de moltes
persones i les persones més aïllades. Altres estudis ho van fer posant anuncis
a la premsa.
Ateses les conseqüències negatives de la soledat que s’han vist en capítols anteriors d’aquest mateix llibre, és rellevant saber quines són les intervencions
que ja s’han dut a terme destinades a reduir la soledat en les persones grans,
com també quin procediment han seguit i quins resultats han obtingut, especialment les més cost-efectives. Per avaluar l’eficàcia diferencial de les
intervencions en soledat, cal fer servir una mesura estandarditzada i utilitzar
els mateixos instruments o similars, que incloguin els mateixos factors o dimensions. Algunes intervencions van dirigides no a pal·liar la soledat, sinó el
malestar o la depressió, o a augmentar la xarxa social. Saber bé quin és l’objectiu de la intervenció és determinant per decidir com i què s’ha d’avaluar.
Així doncs, i resumint el que s’ha exposat fins ara, quin tipus d’intervenció volem fer? Sobre la xarxa social, l’ampliació del nombre d’amics o la consolidació
de les xarxes d’amistat? Sobre les condicions de vida? Sobre la conceptualització de la vida en solitari?
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La literatura científica diferencia entre diversos tipus d’intervencions per reduir
la soledat i l’aïllament de les persones que viuen en un context comunitari:
intervencions individuals —entre les quals hi ha les centrades a desenvolupar
relacions d’amistat o befriending—, intervencions grupals i intervencions basades en les noves tecnologies. Altres intervencions, com les centrades en la
millora del capital social i la participació social, també han mostrat una reducció de la soledat de les persones que hi han participat. Un nombre menor d’intervencions han anat dirigides a persones que viuen en centres residencials
per a gent gran.
3.1. Intervencions individuals
Les intervencions individuals inclouen visites a domicili o counselling i trucades telefòniques. La major part de les intervencions individuals no han
demostrat efectes significatius en la soledat o l’aïllament social, potser pel tipus d’intervenció, o potser a causa del disseny o la tria d’escales de mesurament. D’altra banda, no s’ha comparat directament en la mateixa persona o
grup l’efecte d’una intervenció individual i l’efecte d’una intervenció grupal,
per la qual cosa és difícil demostrar quin dels dos tipus d’intervenció obté
més bons resultats.
Les intervencions un a un (one-to-one), en què una persona (normalment un
voluntari) proporciona suport social a una altra (habitualment al seu domicili),
han mostrat un efecte moderat en depressió en diferents grups poblacionals,
però el benefici en les persones grans encara no s’ha demostrat.
En el marc de les intervencions individuals, destaquen les centrades a enfortir
relacions d’amistat. Befriending és la provisió de companyia o suport d’amistat a una persona que té aquesta necessitat. Es tracta d’una relació unidireccional encaminada a alleujar la soledat i a proporcionar suport a través de la
provisió de companyia regular individual per mitjà de voluntaris. Aquestes
intervencions poden proporcionar a les persones una nova orientació en les
seves vides, pel fet d’implicar-se en noves activitats, millorar la seva autoestima i també la seva salut.
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En la revisió sistemàtica i la metaanàlisi que van dur a terme Siette et al. (2017)
sobre les intervencions que proporcionen companyia, en què van incloure
6 intervencions i un total de 765 participants, els autors no van trobar evidència significativa dels beneficis en depressió, qualitat de vida, soledat, autoestima, suport social o benestar. Alguns treballs no van observar cap efecte, com
els duts a terme per Heller et al. (1991), Mountain et al. (2014) o Walshe et al.
(2016) al Regne Unit. Només sembla que hagin tingut èxit la intervenció feta
per MacIntyr et al. (1999) al Canadà, que va informar de canvis en suport social
i benestar en els seus 22 participants, i la de McNeil, LeBlanc i Joyner (1991),
també al Canadà, que va detectar canvis en depressió en els 30 subjectes que
componien la mostra de participants.
Algunes de les intervencions centrades en la companyia (befriending) són dutes a terme per professionals, però la majoria de vegades són voluntaris els qui
proporcionen el suport. Gairebé totes les intervencions befriending tenen lloc
al domicili de la persona gran, tot i que en algunes es tracta d’acompanyar
les persones perquè surtin de casa seva i facin activitats a fora; i d’altres es
limiten a contactes telefònics (setmanals, normalment), i a vegades combinen
les visites a domicili amb les trucades telefòniques.
Alguns dels beneficis del befriending són noves relacions d’amistat, tenir algú
que escolta els teus problemes, i sentir-te valorat i únic (Thompson et al.,
2016), però no és clara la relació entre befriending i la reducció de la soledat
o l’augment de la participació social o el suport social. Les diferents revisions
que s’han fet sobre les evidències que ofereixen els programes de befriending,
com hem vist, no són gaire optimistes.
La diversitat existent entre la gent gran requereix intervencions multidimensionals. Per exemple, per a les persones que tenen problemes de mobilitat i
més mala salut, les intervencions telefòniques poden ser atractives per la seva
accessibilitat des de casa i la seva flexibilitat (McLeod et al., 2018).
3.2. Intervencions grupals
Els grups de suport i les sessions de debat són adequats per a alguns tipus de
persones, com ara les que tenen malalties de llarga durada o mobilitat reduïda,
les que viuen una situació de dol, persones grans que viuen en centres
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residencials, i cuidadors. No obstant això, només són eficaços per a les persones
que tenen habilitats socials que els permeten participar, i si es mantenen en el
temps (almenys cinc mesos). Així mateix, poden ser beneficiosos si ajuden a la
millora de l’autoestima i al control personal.
Moltes de les activitats grupals van dirigides a la inclusió de les persones en activitats socials a la recerca de l’augment de la participació social. La participació
social i cívica està molt relacionada amb el benestar, com indiquen molts estudis
previs (Serrat et al., 2019).
Alguns programes grupals intergeneracionals han demostrat que són eficaços, com l’estudi fet per Gaggioli et al. (2014) a partir d’una intervenció en
reminiscència amb grups de sèniors que, guiats per un psicòleg, eren animats
a compartir les seves memòries amb infants, promovent la interacció entre
totes dues generacions.
3.3. Intervencions basades en les noves tecnologies
Molts programes d’intervenció es fonamenten en les possibilitats que ofereix
Internet per augmentar les xarxes socials i reduir la soledat. Algunes intervencions utilitzen les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per
enfortir les xarxes en línia de les persones grans que viuen en aïllament social,
amb malalties cròniques o amb discapacitat, i que se senten soles (Fokkema i
Knipscheer, 2007; Facin et al., 2014). Però Chipps et al. (2017), després de fer
una revisió sistemàtica d’intervencions electròniques en 12 bases de dades que
contenien estudis publicats entre 2000 i 2017, van identificar 12 revisions de
qualitat moderada, i els estudis van mostrar falta de rigor. Els autors van concloure que l’evidència d’aquesta mena d’intervencions és inconsistent i feble.
Com a exemple d’intervenció usant les TIC (n = 1), Blažun et al. (2012) van exposar els resultats d’un programa de formació en informàtica dut a terme amb
usuaris novells d’aquestes tecnologies a Finlàndia i Eslovènia.
Khosravi et al. (2016), després d’analitzar 34 estudis sobre l’impacte de les TIC
en l’aïllament social, també van observar falta de resultats concloents, però van
augurar un prometedor desenvolupament futur en robòtica, pàgines d’Internet
per a contacte social, telecura, ambients 3D, videojocs (Wii)…
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3.4. Intervencions centrades en la millora
del capital social i la participació social
La major part de les intervencions que s’han dut a terme per combatre la soledat s’han centrat en l’enfortiment dels vincles socials i d’amistat (Kime et al.,
2012), però algunes, en comptes de dirigir-se a reduir la soledat, han intentat
millorar el capital social de la gent gran (Coll-Planas et al., 2017), especialment a partir de la seva inclusió en programes de voluntariat. Els programes
de participació social permeten el desenvolupament de la generativitat eriksoniana, que possibilita un doble guany: hi guanya la persona ajudada i hi
guanya la persona que ajuda.
Altres intervencions s’han centrat a motivar la participació en activitats a través de trobades setmanals en centres socials o centres de gent gran, on es
duen a terme activitats a l’entorn de l’art (pintura, artesania popular, teatre,
coral), la informàtica, l’exercici físic… L’objectiu és presentar una oferta àmplia
d’activitats que ofereixin a les persones grans socialment aïllades la possibilitat
d’un contacte social actiu i participatiu.
3.5. Intervencions dutes a terme en centres
residencials per a persones grans
No sols la defunció d’éssers estimats pot constituir un factor de risc important per a l’aparició de la soledat en la gent gran (Abellán et al., 2007). La
institucionalització també pot conduir a la soledat en el cas de les persones
grans (Jürschik et al., 2013), encara que alguns estudis han mostrat que
algunes persones grans decideixen ingressar en una residència per reduir el
sentiment de soledat (Rojas et al., 2006).
En el programa d’intervenció per videoconferència de Tsai i Tsai (2011), els
autors van observar una millora en el grup experimental a llarg termini (tres,
sis i dotze mesos), però no van trobar diferències significatives amb el grup
de control. Segons Bermeja i Ausín (2018), el programa desenvolupat per
Tsai i Tsai (2011) té una qualitat moderada-alta perquè utilitza una mida
adequada de la mostra i una mostra proporcionada pel que fa al sexe, fa una
selecció aleatòria dels subjectes en els grups, fa servir una mostra procedent
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d’un total de 16 centres residencials, pren mesures pre-post i de seguiment,
i, a més, proporciona informació detallada dels resultats. Malgrat això, els
autors no van descriure detalladament el procediment, la qual cosa dificultaria fer-ne una rèplica posterior.
Altres programes d’intervenció amb una qualitat de l’evidència baixa són el de
Chen i Ji (2015), que van fer un taller d’horticultura, i el de Vrbanac et al. (2013),
amb teràpia assistida amb animals. La seva qualitat és baixa perquè tenien una
mostra reduïda, amb participants d’una única residència, no van tenir grup de
control i no van prendre mesures de seguiment a curt i llarg termini.
La major part de les intervencions fetes per reduir la
soledat s’han dut a terme en un context comunitari, i gairebé no hi ha actuacions d’aquesta mena en
residències de gent gran. Moltes d’aquestes intervencions fetes en un context residencial no tenien
com a objectiu principal reduir la soledat, però la
intervenció va millorar els sentiments de soledat i
aïllament social.

EN GENERAL, S’HA CONSTATAT
QUE AQUESTS PROGRAMES NO
SOLS MILLOREN ELS SENTIMENTS DE
SOLEDAT PERCEBUDA, SINÓ TAMBÉ
ALTRES FACTORS RELACIONATS,
COM ARA LA QUALITAT DE VIDA,
EL BENESTAR PSICOLÒGIC,
LA SOCIALITZACIÓ
O ELS SÍMPTOMES DEPRESSIUS

Alguns exemples de programes duts a terme en un
context residencial són els centrats en la percepció
subjectiva de la soledat, com per exemple les intervencions cognitivocomportamentals (Winningham i
Pike, 2007); els que es basen en la revisió de vida
o la teràpia de reminiscència (Chiang et al., 2010);
els que fan servir la videoconferència i pretenen mantenir la relació amb les
famílies, o iniciar noves relacions amb altres persones (Tsai et al., 2010); els
que recorren a la teràpia de l’humor, dirigida a millorar la felicitat i reduir la
simptomatologia depressiva (Tse et al., 2010); els que recorren a programes
d’exercici físic (Tse et al., 2014); els basats en tallers de jardineria i horticultura
(Brown et al., 2004; Tse, 2010), i els centrats en la teràpia assistida amb animals (Banks i Banks, 2002; Vrbanac et al., 2013).

En general, s’ha constatat que aquests programes no sols milloren els sentiments de soledat percebuda, sinó també altres factors relacionats, com ara
la qualitat de vida, el benestar psicològic, la socialització o els símptomes
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depressius. Els programes que inclouen teràpies grupals avaluen factors com
la socialització, entre d’altres, ja que aquestes teràpies permeten als participants compartir les seves experiències amb altres membres del grup. Diferents autors prefereixen la teràpia grupal a la teràpia individual en les
residències de gent gran, ja que afavoreix els contactes socials entre ells,
millora les habilitats de comunicació i permet establir noves relacions. Per
aquest motiu, sembla interessant promoure intervencions grupals aprofitant l’àmbit institucionalitzat, en el qual les persones tenen més facilitat per
interactuar. Pel que fa als programes d’intervenció amb animals, s’observa
que presenten una sèrie de limitacions, com ara l’existència de problemes
de salut (al·lèrgies) o psicològics (fòbies) en els participants.
Les intervencions grupals sembla que són més eficaces per activar la socialització, i el nombre òptim de persones per grup és de set a vuit (Cattan et al.,
2005).

4. LES INTERVENCIONS MÉS EFICACES
Molts autors han fet revisions sistemàtiques de les intervencions en soledat
i aïllament social aparegudes en la literatura científica des del 1970 (Findlay,
2003; Cattan et al., 2005; Masi et al., 2011; Dickens et al., 2011; Choi
et al., 2012; Hagan et al., 2014; Morris et al., 2014; Cohen-Mansfield i
Perach, 2015; Stojanovic et al., 2016; Poscia et al., 2018; Bermeja i Ausín,
2018).
Diferents autors han volgut saber quin tipus d’intervencions en soledat i
aïllament social s’han dut a terme, com s’han dissenyat i quins resultats se
n’han obtingut. A continuació, s’exposaran els resultats més interessants
trobats en les revisions i les metaanàlisis d’intervencions dirigides a reduir la
soledat i l’aïllament social de persones grans que viuen en un context comunitari; en les revisions i les metaanàlisis d’intervencions dirigides a reduir
la soledat i l’aïllament social de persones grans que viuen en un context
institucional; i en les revisions d’intervencions dirigides a reduir la soledat i
l’aïllament social de les persones grans a través de les TIC.
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4.1. Revisions i metaanàlisis d’intervencions dirigides a reduir
la soledat i l’aïllament social de persones grans que viuen en un
context comunitari
La primera revisió d’aquesta mena d’intervencions la van fer Cattan i White
(1998), que van analitzar actuacions dutes a terme entre 1970 i 1997. Així,
hi van incloure 21 estudis —10 dels quals eren assajos aleatoritzats— tenint
en compte la qualitat de l’article i de la metodologia, i l’eficàcia de la intervenció. Els autors van identificar quatre tipus d’intervencions de promoció
de la salut dirigides a reduir la soledat o l’aïllament social: intervencions
amb activitats en grup (10 estudis amb grup de suport, amb programes
d’apoderament i d’enriquiment del nombre d’amistats), intervencions un a
un (6 estudis), provisió de serveis (4 estudis) i intervencions amb enfocament
comunitari (1 estudi amb intervenció des de serveis socials i comunitaris).
Findlay (2003) va repetir la revisió en el període 1998-2002, a la recerca
d’intervencions dirigides a persones aïllades socialment, i va trobar 17 estudis, entre els quals només hi havia 6 assajos completament aleatoritzats, i
va concloure que tenia poques proves de l’eficàcia de les intervencions. La
discussió del seu article comença dient que hi ha la creença que les intervencions ajuden a reduir l’aïllament social i els seus efectes adversos, però no
hi ha evidència científica que ho demostri. L’autor va identificar quatre tipus
d’intervencions: intervencions amb activitats en grup (6 estudis), intervencions un a un (5 estudis), provisió de serveis (2 estudis, amb intervenció des
dels serveis socials i comunitaris, i com a voluntariat que identifica les persones en risc de vulnerabilitat social pel fet de no acudir a cap mena de servei
de suport) i intervencions amb tecnologies de la informació i la comunicació
(Internet) (4 estudis que inclouen el correu electrònic per mantenir la comunicació amb l’entorn social o l’ús de webs desenvolupats específicament per
a gent gran, i la teleconferència, centrada en les converses telefòniques o
per oferir serveis de suport telefònic amb una persona entrenada en conductes de risc, com per exemple el suïcidi).
Cattan et al. (2005) van fer una nova revisió sistemàtica en la qual van seleccionar 30 estudis quantitatius publicats entre 1970 i 2002, amb una gran variabilitat de dissenys i mètodes, i van fer servir guies estandarditzades per a
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l’elaboració de revisions sistemàtiques. Així, van identificar i van categoritzar
31 estudis: 17 intervencions grupals, 10 intervencions un a un, 3 provisions
de serveis i 1 desenvolupament comunitari. De les intervencions eficaces,
nou de cada deu van ser intervencions grupals amb grup de suport o educatiu. De les intervencions ineficaces, sis de vuit van proporcionar suport un
a un, consell, informació o assessorament en necessitats de salut. Els autors
van extreure dues idees de l’estudi: les bondats de les intervencions grupals,
això és, que les intervencions grupals educatives i socials dirigides a grups
específics poden alleujar l’aïllament social i la soledat en la gent gran; i que
no s’ha demostrat l’efectivitat de les intervencions centrades en les visites a
domicili i l’amistat (befriending).
Dels estudis analitzats, 16 van ser assajos completament aleatoritzats. Seguint la classificació anterior, els autors van identificar quatre tipus d’intervencions: activitats en grup (17 estudis), un a un (10 estudis), provisió de
serveis (3 estudis) i enfocament comunitari (1 estudi). Van detectar que,
en algunes intervencions, eren els professionals els qui proporcionaven el
suport necessari i, en moltes d’altres, eren voluntaris, educadors o iguals.
També van poder observar que hi havia grans diferències entre les intervencions en funció de la intensitat de les sessions i la durada de les actuacions.
De totes les analitzades, només una quarta part (6 estudis) va mostrar efectivitat per reduir la soledat o l’aïllament social.
Els autors van dividir les intervencions grupals (grups de discussió, d’autoajuda, d’activitat física o d’entrenament en habilitats) en activitats amb una
contribució educativa i intervencions grupals per donar suport social. D’altra
banda, van dividir les intervencions individuals (visites domiciliàries, contacte
telefònic) en visites a domicili per informar o prestar serveis, visites o trucades telefòniques per donar suport directe o resoldre problemes concrets, i
suport social amb intervencions individuals.
Dickens et al. (2011) van fer una revisió sistemàtica utilitzant les recomanacions
(declaració PRISMA, de l’anglès Preferred Reporting Items for Systematic
reviews and Meta-Analyses) i les guies estandarditzades per a l’elaboració
de revisions sistemàtiques (Cochrane Risk of Bias Tool per a estudis aleatoritzats, i Newcastle-Ottawa Scale per a estudis no aleatoritzats), i hi van

El repte de la soledat
en la gent gran

incloure 32 estudis. La meitat dels treballs van ser assajos completament
aleatoritzats, i l’altra meitat van ser estudis quasiexperimentals amb grup
de control. Els autors van identificar quatre tipus d’intervencions: activitats
en grup (19 estudis), un a un (11 estudis), combinació grupal-individual
(1 estudi) i provisió de serveis (1 estudi). A més, van observar un biaix en
tots els estudis: un biaix alt en 11 estudis, i un biaix moderat en 21 estudis.
Els autors van dividir les intervencions entre les que ofereixen activitats socials i físiques, intervencions que ofereixen suport a través de diferents estratègies o mètodes, les basades en l’entrenament en l’ús d’Internet, les de
visites a domicili i les de provisions de serveis. No obstant això, alguns dels
estudis que aquests autors van incloure no van ser intervencions dirigides a
persones grans (n’hi havia 5 que incloïen persones de menys de 55 anys).
Així, dels 32 estudis que complien els criteris d’inclusió, només 27 anaven
dirigits a la població de gent gran.
La revisió d’intervencions per reduir l’aïllament social de Dickens et al. (2011)
va concloure que s’ha demostrat que les intervencions grupals de suport
són efectives per millorar els nivells de salut, reduir la soledat i augmentar
l’activitat social dels participants. Els autors van observar que, després de
participar en el grup, les persones grans adquirien una sensació més evident
de control sobre les activitats que duien a terme. També van veure que les
intervencions que havien demostrat alguna efectivitat eren les que incloïen
algun component educatiu i activitats socials o de grup, especialment si
anaven dirigides a un grup poblacional concret. Això pot voler indicar que
no n’hi ha prou amb anar al domicili de les persones o incloure-les en algun
grup, sinó que cal especificar i ajustar les activitats d’intervenció a les necessitats de cadascuna, coneixent bé les seves circumstàncies.
Per tant, cal tenir els recursos comunitaris perquè, al final de la intervenció,
la persona sàpiga quins serveis té disponibles al seu barri i sigui capaç, per si
mateixa, d’acudir als que l’interessin a cada moment. Així mateix, també cal
disposar de voluntaris i professionals formats; és a dir, fer una selecció, un
entrenament i un suport específics per als facilitadors i coordinadors de les
intervencions (Pinazo-Hernandis i Donio-Bellegarde, 2018).
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Una de les revisions més suggeridores és la que han
fet Masi et al. (2011), que proposen quatre formes
d’accions sobre la soledat de la gent gran (Pinazo-Hernandis i Donio-Bellegarde, 2018).

FORMES D’ACCIONS
SOBRE LA SOLEDAT DE
LA GENT GRAN (SEGONS
MASI ET AL.):

Masi et al. (2011) van desenvolupar la primera metaanàlisi per quantificar l’eficàcia de les intervencions
pensades per reduir la soledat. Van seleccionar 28 intervencions dutes a terme entre 1970 i 2009, dirigides
a persones més grans de 60 anys. Tots els estudis o bé
tenien una anàlisi pre-post intervenció sense grup de
control, o bé eren estudis no aleatoritzats amb grup
de control o estudis aleatoritzats amb grup de control.

1. Programes que augmenten les
habilitats socials de les persones
grans (assertivitat, habilitats
comunicatives…).

Cohen-Mansfield i Perach (2015) van fer també una
revisió d’intervencions dutes a terme entre 1996 i
2001, incloent-hi, per primera vegada, intervencions
en centres residencials. Van seleccionar 34 estudis —
només un d’aquests va ser un estudi qualitatiu— que
complien els criteris d’inclusió. Els autors van classificar les intervencions en cinc tipus: educatives (24
estudis), amb activitats compartides (6 estudis), amb
activitats individuals (1 estudi), amb teràpies o tècniques específiques d’intervenció (2 estudis) i amb ajudes sensorials tecnològiques (1 estudi).

3. Programes que augmenten les
oportunitats d’interacció social.

Recentment, Cohen-Mansfield et al. (2018) van dur
a terme una intervenció denominada I-SOCIAL (Increasing Social Competence and social Integration of
older Adults experiencing Loneliness) basada, d’una
banda, en el model teòric cognitivocomportamental,
que conceptualitza els comportaments com el resultat
de la interacció entre factors personals i de l’entorn;
i, d’altra banda, en el model de depressió i soledat
(MOdel of DEpression and Loneliness, MODEL), que
identifica barreres específiques per a la integració
social en persones soles i que integra sessions

2. Programes que proporcionen
suport social a través de la
companyia, normalment d’una
persona voluntària, més coneguts
com a befriending.

4. Programes que modifiquen
patrons cognitius socials
poc adaptatius; és a dir, que
canvien les cognicions socials
desadaptades.
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individuals i grupals, cosa que permet que els participants triïn les unes o les
altres segons prefereixin a cada moment del programa (Cohen-Mansfield i
Parpura-Gill, 2007). Els resultats van ser bons, ja que es va aconseguir reduir
la soledat, però potser haurien estat millors si la intervenció hagués durat més
temps, i no sols 5-7 sessions individuals i 4-6 grupals, com va ser el cas.
A la taula següent (taula 1) s’ofereix un resum del que s’ha exposat fins ara:
Taula 1.
TIPUS D’INTERVENCIONS EN SOLEDAT SEGONS LES REVISIONS
SISTEMÀTIQUES I LES METAANÀLISIS FETES

Activitats en grup
Intervencions un a un
Provisió de serveis
Intervencions comunitàries
Intervencions educatives
D’activitat física
Ocupacionals
Psicosocials (entrenament cognitiu,
activitats socials i suport social)
Per ensenyar a fer servir l’ordinador
Ús d’Internet
Ajudes sensorials tecnològiques
Suport telefònic
Teleconferència
Detecció de persones vulnerables
Intervencions amb activitats
Activitats compartides
Activitats psicosocials
Coral
Activitat física
Art
Teràpies o tècniques específiques
d’intervenció
Teràpia amb animals
Risoteràpia
Activitats (escoltar la ràdio)
Entrenament en habilitats socials

CATTAN
I WHITE
(1998)

FINDLAY
(2003)

CATTAN
ET AL.
(2005)

DICKENS
ET AL.
(2011)

MASI
ET AL.
(2011)

COHEN
MANSFIELD I
PERACH (2015)

1970-1997
X
X
X
X

1982-2002
X

1970-2002
X
X

>2009
X
X
X

1970-2009
X
X

1996-2011

X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Font: Elaboració pròpia.
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Les diferents revisions sistemàtiques pretenen determinar quines són les intervencions més eficaces, buscant els factors que prediuen millor una reducció
de la soledat o l’aïllament social. Per a Cattan i White (1998), les intervencions
eficaces per reduir la soledat i l’aïllament en persones grans són les que organitzen activitats en grup, fan activitats a llarg termini, utilitzen diferents mètodes d’intervenció, permeten als participants exercir un cert grau de control i
tenen un bon disseny d’avaluació. En una revisió feta anys després per Cattan
et al. (2005), es va observar que les intervencions més eficaces per reduir la
soledat i l’aïllament en gent gran són les que duen a terme activitats en grup,
tenen un component educatiu i de suport social, estan orientades a grups
vulnerables específics seleccionats per professionals en centres sociosanitaris,
atenció primària i serveis socials (metges, treballadors socials), i permeten als
participants exercir un cert grau de control.
D’altra banda, Dickens et al. (2011) van concloure que les millors intervencions
són les grupals, les que tenen activitats de suport i socials, i una metodologia
participativa, i les que tenen suport teòric.
Els resultats obtinguts per Masi et al. (2011), centrats en la cerca de la magnitud més gran de l’efecte, els van permetre afirmar que les intervencions
cognitives van ser les més adequades per reduir la soledat. Respecte de la
diferenciació entre intervencions individuals i grupals, els resultats d’aquests
autors conclouen que no hi ha proves per mantenir la idea que el format grupal és millor que l’individual a l’hora de reduir la soledat. Però potser, segons
afirmen els autors, aquesta falta de proves es deu al fet que no sempre es
conceptualitza la soledat de la mateixa manera.
Shvedko et al. (2018) van revisar intervencions en soledat i aïllament o amb
baix suport social en les quals s’haguessin utilitzat programes d’activitat física,
i en van trobar un total de 23, amb resultats no gaire consistents. No hi ha
dubte que l’exercici millora l’afecte positiu, però les intervencions dutes a terme no van aconseguir demostrar la seva eficàcia.
La revisió més recent fins ara és la feta per O’Rourke et al. (2018) sobre 44 intervencions majoritàriament dutes a terme als Estats Units i al nord d’Europa,
en un context comunitari i residencial, especialment amb dones (molt poques
només amb homes) i amb persones cognitivament intactes (tot i que hi havia
intervencions que n’incloïen algunes amb deteriorament moderat). El treball
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va concloure que hi ha encara poca evidència de l’eficàcia dels diferents tipus
d’intervencions dutes a terme.
A tall de resum, les revisions sistemàtiques i les metaanàlisis comentades permeten concloure algunes aspectes que caracteritzen les intervencions més
eficaces (taula 2).

Taula 2.
CARACTERÍSTIQUES DE LES INTERVENCIONS EFICACES

Activitats en grup (no vàlides per a les
persones amb un aïllament social greu) i a
llarg termini (almenys 5 mesos)
Intervencions un a un
Utilitzen diferents mètodes d’intervenció
Es permet als participants exercir un cert
grau de control
Tenen un bon disseny d’avaluació
Utilitzen el contacte telefònic (sobretot
en el cas de persones que viuen en àrees
geogràficament aïllades)
Quan utilitzen serveis comunitaris, es
produeix un benefici en salut i benestar
Tenen un component educatiu
Tenen un component de suport social
Les activitats proposades es dirigeixen a
mantenir i millorar les relacions socials
Fan servir teràpies específiques (en el cas de
població institucionalitzada)
Estan orientades a grups
vulnerables específics
Son participatives
Estan basades en alguna teoria

CATTAN
I WHITE
(1998)

FINDLAY
(2003)

CATTAN
ET AL.
(2005)

DICKENS
ET AL.
(2011)

MASI
ET AL.
(2011)

X

X

X

X

X

X

COHEN
MANSFIELD I
PERACH (2015)

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X
X
Font: Elaboració pròpia.
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4.2. Revisions i metaanàlisis d’intervencions dirigides a reduir
la soledat i l’aïllament social de persones grans que viuen en un
context institucional
En un treball de Bermeja i Ausín (2018), es va dur a terme una revisió sistemàtica de la literatura científica sobre programes d’intervenció per combatre
la soledat fets entre 2000 i 2016 amb persones grans institucionalitzades,
mitjançant estudis experimentals i quasiexperimentals que inclouen grup experimental i grup de control, i estudis només amb grup experimental. Es van
seleccionar 11 articles, amb diferents tipus d’intervenció: taller de jardineria
i horticultura (Brown et al., 2004; Tse, 2010), teràpia assistida amb animals
(Banks i Banks, 2002; Vrbanac et al., 2013), videoconferència per comunicar-se amb familiars, intervenció cognitiva (Winningham i Pike, 2007), teràpia
de l’humor (Tse et al., 2010), teràpia de la reminiscència (Chiang et al., 2010)
i programa d’exercici físic (Tse et al., 2014).
Les autores del treball van trobar evidències (moderades) de l’eficàcia en tots
els tipus d’intervencions, tant en les que utilitzen animals (teràpia assistida
amb animals) o la cura de plantes i el jardí (hortoteràpia), com en les centrades en el manteniment físic i en les que pretenen millorar l’estat d’ànim
(mitjançant l’humor o la teràpia de la reminiscència) i mantenir les relacions
socials (videoconferència).
Visites i companyia d’animals (gossos), cura de plantes (hortoteràpia),
manteniment físic, millora de l’estat d’ànim (reminiscència)… Una vegada
analitzades cadascuna de les intervencions, les autores van concloure que
la major part dels estudis analitzats (11 en total) van aconseguir un nivell
d’evidència moderat, per exemple, el de Banks i Banks (2002), amb teràpia assistida amb animals; els de Brown et al. (2004) i Tse (2010), amb un
programa de hortoteràpia; el de Chiang et al. (2010), amb teràpia de la
reminiscència; els de Tse et al. (2010) i Tse et al. (2014), centrats en l’humor
i l’exercici físic, i els de Tsai i Tsai (2011) i Tsai et al. (2010), que van utilitzar
la videoconferència.
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Bermeja i Ausín (2018) presenten unes recomanacions que haurien de
complir els programes per combatre la soledat de les persones grans institucionalitzades: que es faci un mostreig aleatoritzat de persones grans que se
sentin soles; que les mostres siguin àmplies i representatives; que les intervencions estiguin protocol·litzades; que es prenguin mesures de seguiment
a mitjà i llarg termini; que es duguin a terme intervencions grupals més que
individuals per afavorir el contacte entre residents per tal de millorar les
seves habilitats de comunicació i establir noves relacions; que es duguin a
terme programes per reduir la soledat que incloguin persones amb deteriorament cognitiu, i que es facin servir les noves tecnologies en les intervencions en centres residencials. A més, proposen actuar de manera preventiva
sobre la soledat, evitant l’aïllament i fomentant les relacions socials al llarg
de tot el cicle vital.

4.3. Revisions d’intervencions dirigides a reduir la soledat
i l’aïllament social de persones grans a través de les TIC
Però, a més de les intervencions en soledat i aïllament social dutes a terme de
manera individual o grupal, als domicilis o a les residències de gent gran, cara a
cara o a través del contacte telefònic, amb l’avanç de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i el desenvolupament de la informàtica, la robòtica
i la domòtica, cada vegada trobem més intervencions per ordinador.
Choi et al. (2012) van fer una metaanàlisi per avaluar l’eficàcia de les intervencions que recorren a l’ús de l’ordinador i Internet per reduir la soledat i la
depressió. Els autors van concloure que aquest tipus d’intervencions són útils
per reduir la soledat, però no la depressió. No obstant això, cal recordar que
encara existeix la bretxa digital, especialment en persones més grans de 65
anys, i que van ser molt pocs els estudis analitzats, cosa que limita notablement la generalització dels resultats.
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Algunes revisions, com la de Morris et al. (2014), estudien l’eficàcia de les
intervencions amb les TIC que tenen com a objectiu connectar virtualment
persones grans amb altres persones (normalment joves), per millorar o mantenir d’aquesta manera el contacte social, i evitar la soledat i l’aïllament social.
Els autors d’aquesta última revisió van assenyalar que se n’havia comprovat
l’efectivitat en molt poques de les intervencions analitzades.

5. CONCLUSIONS
Per intervenir sobre la soledat, s’han posat en marxa diversos programes que,
a causa de la diversitat, els diferents objectius i les diferents maneres de ser
avaluats, és difícil poder-ne comparar els resultats. Fins i tot hi ha programes
que han estat implementats, però dels quals no s’ha avaluat l’eficàcia, o només s’ha fet per mitjà d’una metodologia qualitativa, per la qual cosa és difícil
comparar-los amb d’altres que utilitzen una metodologia quantitativa. Tenint
en compte únicament els programes d’intervenció dirigits a reduir la soledat
i/o l’aïllament social en la gent gran, i que mostrin dades d’avaluació i mesurament de l’efecte del programa en els participants, observem que la literatura
científica ofereix poques publicacions, i la majoria amb mostres molt petites i
sense grup de control.
Hi ha una preocupació creixent per promoure programes que millorin el benestar de la gent gran, i, força tímidament, fa un temps que s’intenta pal·liar la
soledat i l’aïllament a través de propostes variades d’intervenció. Alguns estudis van identificar millores en la qualitat de vida dels usuaris de les TIC, però
encara no hi ha evidències concretes dels seus beneficis en la disminució de la
soledat i l’aïllament. Identifiquem la necessitat de fer recerques amb dissenys
més robustos i utilitzant instruments de mesura validats, per poder examinar
l’eficàcia de les intervencions en la reducció de la soledat i l’aïllament en persones grans.
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L’heterogeneïtat de les intervencions i les eines emprades per avaluar la
soledat i l’aïllament social no permeten una comparació fàcil entre estudis.
Hi ha pocs programes amb una efectivitat basada en l’evidència, i poques
comparacions entre diferents intervencions, cosa que fa difícil decidir quina és la millor.
Diferents revisions sistemàtiques sobre les intervencions en soledat en gent
gran han conclòs que les més eficaces són les intervencions grupals, amb
activitats de suport i educatives, dirigides a grups específics, amb l’ajuda dels
recursos comunitaris existents i que inclouen un entrenament i un suport als
facilitadors (Findlay, 2003; Cattan et al., 2005). Les intervencions dirigides a
reduir la soledat es duen a terme amb diversos formats, com ara intervencions grupals, intervencions individuals, ajuda psicosocial (entrenament en
habilitats socials), activitats d’oci (exercici físic, art…) o ajuda pràctica concreta (ús d’aparells per a la sordesa, per exemple). No obstant això, i malgrat
que moltes semblen prometedores, presenten una eficàcia qüestionable a
causa de la gran diversitat de dissenys de recerca utilitzats (Cohen-Mansfield
i Perach, 2015; Cohen-Mansfield et al. (2018), que no han estat capaços
de proporcionar evidència científica suficient per permetre concloure quines
són les més adequades, o si realment són eficaces per a l’objectiu per al qual
van ser plantejades (Cattan et al., 2005).
Quan es planifiquin intervencions per reduir la soledat i l’aïllament dels
adults grans, és essencial oferir-los activitats preferentment grupals que,
a més d’ocupar el seu temps, els facin sentir útils i valorats per la família i
per la societat. És important que aquestes activitats els generin sentit
i propòsit en les seves vides a través de tasques senzilles, com algunes
activitats de la vida diària. A més, si se’ls permet participar en la planificació de les activitats s’activa el seu empoderament (empowerment), o
sensació de control percebut sobre les seves vides, la qual cosa contribueix
a prevenir sentiments de soledat. Un altre punt important és estimular
un treball en equip en el qual tots els membres del grup persegueixin un
mateix objectiu compartit.
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En el quadre 1, i a manera de síntesi, es mostren alguns aspectes que tenen en
compte les intervencions més eficaces.
Quadre 1.
ALGUNES IDEES QUE CAL TENIR EN COMPTE
SOBRE LES INTERVENCIONS EFICACES:

Sobre els
participants

Sobre els dinamitzadors

Sobre les activitats grupals

· Millor si són professionals

· Que motivin i ajudin l’adherència al programa

· Homogeneïtat

· Que valorin les persones grans

· Que facin sessions orientades a objectius

· Participació
activa i control
de l’activitat

· Que treballin com a facilitadors

· Que es comparteixin els sentiments de soledat

· Que treballin com a mentors

· Que els participants facin coses junts
i comparteixin experiències

· Que treballin en parelles
· Que facin reflexió i avaluació
de la pràctica

· Que s’obtingui suport d’iguals
· Que es desenvolupi el sentiment
de pertinença grupal
· Que es fomenti la confiança en el grup
Font: Elaboració pròpia.

En aquest capítol hem vist la necessitat de fer recerques amb dissenys més robustos i amb instruments de mesura validats, per poder examinar l’eficàcia de
les intervencions en la reducció de la soledat i l’aïllament en persones grans.
La soledat és un fenomen subjectiu que resulta de la discrepància entre les
relacions socials desitjades i les efectivament mantingudes. L’aïllament social
constitueix una mesura objectiva caracteritzada per la falta d’interaccions
socials. Un gran volum d’evidència empírica suggereix que les persones
grans són particularment vulnerables a sentir-se soles i a aïllar-se socialment,
a causa de factors comuns en aquesta etapa: pèrdua de rols socials, més
prevalença de malalties cròniques o incapacitants, i mort d’amics i familiars.
Amb la intenció de preservar el benestar psicològic d’aquest col·lectiu i evitar situacions d’aïllament i soledat, en els últims anys s’han proposat i dut
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a terme diferents programes d’intervenció, alguns dels quals amb efectes
comprovats, i d’altres no.
Hi ha molts i diversos factors de risc associats a la soledat: problemes funcionals, relacions socials pobres, depressió… Tots s’haurien de tenir en compte
en el disseny d’unes bones intervencions.
La soledat és multifacètica. Per tant, les intervencions que es duguin a terme
han de preveure aquestes nombroses dimensions. Per exemple, sovint s’uneix
soledat a depressió, o depressió a soledat. Quina és la causa i quin és l’efecte?
A vegades, les persones senten soledat però no estan soles, o estan envoltades de moltes altres, com passa sovint amb les persones que cuiden altres
persones amb les quals conviuen, o amb persones institucionalitzades.
La soledat és un sentiment molt dolorós que, per a algunes persones, s’associa a un fracàs vital i que, per tant, repercuteix en la seva identitat personal
(Madrigal, 2000).
Viure sol no és el mateix que sentir-se sol, com ja s’ha vist en aquest mateix
manual, i per això, centrar la intervenció en les persones que viuen soles seria
com estar veient l’horitzó a través d’un espiell desenfocat.
La soledat pot ser social i emocional. Si des de Weiss (1973) es distingeix entre
soledat emocional i soledat social, en pensar en programes d’intervenció haurem de tenir en compte aquesta distinció. Alguns estudis diferencien aquests
dos tipus de soledats (van Baarsen, 2002), però també és cert que alguns dels
factors que les determinen són els mateixos. Ambdues es relacionen amb
canvis i pèrdues (funcionals, de persones de la xarxa social) que les persones
afronten al llarg de la seva vida.
Les diferents estratègies d’intervenció es poden dividir en quatre tipus, en
funció del seu objectiu: les que augmenten les habilitats socials, les dirigides
a enfortir el suport social, les que incrementen les oportunitats d’interacció
social, i les dirigides a l’entrenament sociocognitiu. Algunes intervencions se
centren en la promoció de la salut, en concret, de la millora de la salut percebuda o del benestar psicològic.
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Un altre recurs interessant que es pot fer servir en aquest tipus d’intervencions
és l’intercanvi d’experiències entre generacions. A més de contribuir a posar
fi als estigmes de l’envelliment, ofereix l’oportunitat a les persones grans de
sentir-se útils, pel fet de compartir els seus coneixements.
Hi ha programes d’intervenció que s’han centrat en l’ambivalència de la vivència de la soledat, amb una part cognitiva i una altra que té a veure amb les
capacitats personals.
Altres programes utilitzen les tecnologies electròniques,
encara que encara no se n’ha demostrat l’eficàcia.

UN ALTRE RECURS
INTERESSANT QUE ES POT
FER SERVIR EN AQUEST
TIPUS D’INTERVENCIONS ÉS
L’INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES
ENTRE GENERACIONS

Les intervencions sobre la soledat i l’aïllament social poden reduir la soledat subjectiva o emocional contribuint a
l’augment de la xarxa social, a la integració comunitària i
a la participació social. Si volem reduir la soledat social o
l’aïllament, els nostres esforços s’han de centrar en l’augment del nombre de persones de la xarxa social, o bé en
la integració en aquesta xarxa. Sovint, els factors que determinen la soledat
social o emocional són semblants, per bé que diferents al mateix temps. Diferents revisions sistemàtiques sobre les intervencions en soledat en persones
grans han observat que les més eficaces són les intervencions grupals, amb
activitats de suport i educatives, dirigides a grups específics, amb l’ajuda dels
recursos comunitaris existents, i que inclouen un entrenament i un suport als
facilitadors.
En contextos institucionals s’han dut a terme poques intervencions per pal·liar
la soledat. En destaquen els programes de teràpia assistida amb animals, els
d’hortoteràpia, els d’exercici físic, els de teràpia de l’humor i de la reminiscència, i les videoconferències.
De totes les intervencions publicades en revistes científiques i analitzades fins
al moment, crida l’atenció que no se n’hagi fet cap a Espanya.
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Per concloure, en un recent treball de Victor et al. (2018) s’ofereixen una
sèrie de recomanacions per als gestors de polítiques públiques relacionades
amb la soledat.

RECOMANACIONS PER ALS GESTORS DE POLÍTIQUES
PÚBLIQUES RELACIONADES AMB LA SOLEDAT

· Utilitzar un enfocament centrat
en la persona i dissenyar les
intervencions a mida, segons
les necessitats específiques
de grups concrets (aspectes
sociodemogràfics, vulnerabilitat,
tipus de soledat…).
· Lluitar, en els programes per
reduir la soledat, contra l’estigma
associat a aquest sentiment.

· Desenvolupar programes per
reduir la soledat centrats en la
creació de relacions significatives
i en l’augment de les connexions
socials per a les persones que
estan soles o en risc de soledat.
· Exigir un millor aclariment
conceptual en el treball sobre la
soledat.

· Requerir més suport per fer bones
avaluacions i treballs de camp
que incloguin mesures de costefectivitat.
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Glossari
terminològic12

Dr. Javier Yanguas

«Estic sol i no hi ha
ningú al mirall.»
JORGE LUIS BORGES

12 Nota: No es tracta d’un glossari científic, sinó de definir
conceptes d’una manera més divulgativa, per tal de facilitar,
tant com es pugui, la lectura del present manual.
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Acceptació: Es refereix a les conductes d’afecte, cura, valoració, comoditat,
preocupació, suport… envers altres persones.
Actitud: Segon Allport (1935), és «un estat de disposició mental i nerviosa,
organitzat mitjançant l’experiència, que exerceix un influx directiu dinàmic
en la resposta de l’individu a tota mena d’objectes i situacions».
Activitat simpaticoadrenèrgica: Relativa al sistema nerviós simpàtic
i al sistema adrenèrgic.
Afrontament: Segons Lazarus i Folkman (1984), són «els esforços cognitius i conductuals constantment canviants que es desenvolupen per
gestionar les demandes específiques externes i/o internes que són avaluades com a excedents o desbordants dels recursos de l’individu». En
altres paraules, recursos psicològics de qualsevol subjecte per adaptar-se
a una determinada situació negativa.
Aïllament social: Situació objectiva de disposar d’uns contactes mínims
amb altres persones.
Al·lucinació: Percepció sensorial similar a una percepció real, però que té
lloc sense estimulació externa de l’òrgan sensorial implicat (vista, oïda,
olfacte, gust o tacte). Així doncs, les persones amb al·lucinacions poden
veure, sentir olorar o tenir sensacions tàctils que no existeixen realment.
Exemples: experimentar sensacions en el cos, com la d’arrossegar-se
damunt la pell o el moviment d’òrgans interns; escoltar sons com ara
música, passos o finestres o portes que donen cops molt forts; sentir
veus quan no ha parlat ningú; veure patrons, llums, éssers o altres objectes que no existeixen; percebre olors inexistents…
Alienació: Pèrdua d’identitat.
Ansietat: En general, està relacionada amb l’anticipació d’un dany o una
desgràcia futurs, acompanyada d’un sentiment de disfòria (desagradable) i/o de símptomes somàtics de tensió. L’objectiu del dany anticipat
pot ser intern o extern. És un senyal d’alerta que adverteix sobre un perill imminent i que permet a la persona adoptar les mesures necessàries
per enfrontar-se a una amenaça. L’ansietat és una sensació o un estat
emocional normal davant de determinades situacions, i constitueix una
resposta habitual a diferents situacions quotidianes estressants. Així, un
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cert grau d’ansietat és fins i tot desitjable per a les gestió normal de les
exigències del dia a dia. Tan sols quan se sobrepassa una determinada
intensitat en l’ansietat o se supera la capacitat adaptativa de la persona,
és quan l’ansietat es converteix en patològica, i provoca un malestar significatiu amb símptomes que afecten tant en l’aspecte físic (taquicàrdia,
palpitacions, opressió al pit, falta d’aire, tremolors, sudoració, molèsties
digestives…) com en el psicològic (inquietud, angoixa, sensació d’amenaça o perill, ganes de fugir o atacar, inseguretat…) i conductual (hipervigilància, bloquejos, poca habilitat o dificultat per actuar, impulsivitat,
inquietud motora…).
Benestar: En aquest manual, es refereix principalment a dos conceptes
diferents: a) benestar subjectiu, de tipus més hedònic, relacionat amb
l’acumulació de moments agradables i la satisfacció dels desitjos, i centrat en els afectes i en la satisfacció amb la vida, i b) benestar psicològic,
de caràcter més «eudemònic» (desenvolupament harmònic del potencial humà), centrat en la manera de promoure el desenvolupament de
les capacitats humanes i en les relacions amb els altres i el creixement
personal, que considera les principals vies del funcionament psicològic
positiu que condueix a l’autèntica felicitat.
Buidor, sentiment de: Incapacitat d’experimentar emocions, sensació
de retraïment, angoixa, com si faltés alguna cosa en la vida. El sentiment de buidor es percep a vegades com a desconnexió (del que succeeix, de les relacions, del que és quotidià). En aquest manual, ens referim
especialment al sentiment de buidor com a sinònim de manca de sentit
en la vida (manca d’un projecte vital).
Citomegalovirus: Virus que s’ha estès per tot el món, relacionat amb els
virus que causen la varicel·la i la mononucleosi infecciosa.
Connexions socials: En el present manual, s’entenen les «connexions
socials» com el fet de tenir relacions socials i compromís amb aquestes;
en altres paraules, tenir xarxa social. Però es distingeix del suport social,
ja que tenir connexions no significa tenir suport social.
Cortisol: Hormona esteroidal, o glucocorticoide, produïda per la glàndula suprarenal, que s’allibera com a resposta a l’estrès, i és nociva per a
l’organisme.
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Cronicitat: Relatiu a les malalties cròniques (vegeu malaltia crònica).
Dany tissular: Lesió als teixits (vegeu tissular).
Demència: Terme general per definir el deteriorament fonamentalment
cognitiu que interfereix en la vida quotidiana.
Depressió: Segons MedlinePlus (pàgina web actualitzada el novembre
del 2019), la depressió es pot descriure com el fet de sentir-se trist,
melancòlic, infeliç, abatut o enfonsat. Per bé que moltes persones es
poden sentir així de tant en tant durant períodes curts, la depressió
clínica és un trastorn de l’estat anímic en el qual els sentiments de
tristesa, pèrdua, ira o frustració interfereixen amb la vida diària durant un període d’algunes setmanes o més. Els símptomes de depressió inclouen:
· Estat d’ànim irritable o baix la majoria de vegades.
· Dificultat per conciliar el son o excés de son.
· Canvi gran en la gana, sovint amb augment o pèrdua de pes.
· Cansament i falta d’energia.
· Sentiments d’inutilitat, odi a si mateix i culpa.
· Dificultat per concentrar-se.
· Moviments lents o ràpids.
· Inactivitat i retraïment de les activitats usuals.
· Sentiments de desesperança i abandonament.
· Pensaments repetitius de mort o suïcidi.
· Pèrdua de plaer en activitats que normalment li donen felicitat, fins i
tot l’activitat sexual.
Desemparament: Sentiment d’indefensió i desvaliment (incapacitat
per modificar una determinada situació o circumstància) que condueix
el subjecte a la resignació o a l’abandonament de qualsevol intent de
superació.
Discriminació: Component comportamental del prejudici i, per tant, la
seva manifestació externa. Tradicionalment, els científics socials han
conceptualitzat la discriminació com el tractament desigual desfavoridor vers un subjecte o grup, a conseqüència del prejudici.
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Eix hipotalamohipofisoadrenal (eix HHA): Conjunt complex d’influències directes i interaccions retroalimentades entre l’hipotàlem, la
glàndula pituïtària i la glàndula adrenal o suprarenal. Les interaccions
homeostàtiques fines (homeòstasi) entre aquests tres òrgans constitueixen l’eix HHA, una part essencial del sistema neuroendocrí que controla
les reaccions a l’estrès i regula diversos processos de l’organisme, com
ara la digestió, el sistema immune, les emocions, la conducta sexual i el
metabolisme energètic. Essencial per a l’adaptació a situacions d’estrès.
Emoció: Reacció psicofisiològica que representa formes d’adaptació a determinats estímuls de l’individu en percebre, per exemple, un objecte,
un lloc, un esdeveniment o algun record important. Les emocions organitzen ràpidament les respostes corporals (expressions facials, músculs,
veu, activitat del sistema nerviós i del sistema endocrí…), amb l’objectiu
que la reacció sigui l’òptima davant la vivència d’aquest moment. Exemples d’emocions: alegria, ira, tristesa, por, fàstic…
Engagement: Per a l’objecte d’aquest manual, es relaciona amb la
freqüència i la qualitat de les activitats formals (activitats religioses,
assistència a reunions, voluntariat…) i informals (contactes telefònics,
quedar amb amics…) que una persona fa amb els membres de la seva
xarxa social, i en les quals està compromès i implicat.
Epstein-Barr, virus d’: Virus de la família dels herpesvirus, família que
també inclou el virus de l’herpes simple i el citomegalovirus.
Escorça visual: Àrea visual més estudiada del cervell. Està localitzada al
pol posterior de l’escorça occipital (l’escorça occipital és la responsable
del processament dels estímuls visuals), altament especialitzada en el
processament d’informació sobre els objectes estàtics i en moviment, i
excel·lent en el maneig del reconeixement de patrons.
Estereotip: Sovint ha estat conceptualitzat com el component cognitiu
del prejudici. És un clixé o model fix, compartit per una determinada
col·lectivitat, utilitzat per conceptualitzar un determinat subjecte de coneixement abstracte, com la vellesa o la joventut, la immigració o el poder. Funciona a manera de teoria implícita respecte d’aquest subjecte de
coneixement. Aquests clixés, en termes generals negatius, són apresos
a través del procés de socialització de l’individu, que transcorre en un
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ambient sociocultural determinat. L’important és que aquestes imatges
o clixés, una vegada apreses, tenen un poder causal, en el sentit que
són la causa de la conducta tant individual com social referida a aquell
objecte de coneixement, i fins i tot es poden convertir en profecies que
tendeixen a l’autocompliment
Estrès: Amenaça real o suposada per a la integritat fisiològica o psicològica d’un individu que condueix a una resposta fisiològica i/o conductual.
En medicina, l’estrès és referit com una situació en la qual els nivells de
glucocorticoides i catecolamines en circulació s’eleven. També es pot
entendre com un estat de falta d’harmonia o una amenaça per a l’homeòstasi (equilibri).
Estrès oxidatiu: Cada vegada que respirem, el 20 % del que inhalem
és oxigen. L’oxigen és una molècula essencial que passa de l’aire dels
pulmons als glòbuls vermells de la sang, que transporten l’oxigen a
cada cèl·lula del nostre cos, creant l’energia necessària perquè les cèl·lules funcionin. L’oxidació és un procés sense el qual no podríem
viure. Es tracta del mateix procés pel qual una poma partida i exposada a l’aire adquireix un color marró, i pel qual el coure es posa verd
amb el temps. El procés d’oxidació crea radicals lliures en les nostres
cèl·lules que, en grans proporcions, poden danyar les cèl·lules. Consumir aliments rics en antioxidants pot inactivar els radicals lliures de
l’oxigen i reduir-ne els efectes nocius. L’estrès oxidatiu ocorre quan hi
ha un desequilibri en les nostres cèl·lules a causa d’un augment en els
radicals lliures i/o una disminució en els antioxidants. Amb el temps,
aquest desajust en l’equilibri entre els radicals lliures i els antioxidants
pot danyar els nostres teixits.
Estudi de cohort: Tipus de recerca observacional i analítica (prospectiva
o retrospectiva) en la qual es compara la freqüència d’aparició d’un esdeveniment entre dos grups (persones que corresponen a cohorts de diferents edats), un dels quals està exposat a un factor que no és present
en l’altre grup. En gerontologia, són especialment rellevants els «estudis
de cohort prospectius», en els quals les persones seleccionades a l’inici de
la recerca no tenen cap malaltia d’interès, són seguides durant un cert
període de temps per observar la freqüència de canvi o malaltia en cadascun dels grups (cohorts d’edat), i solen tenir com a objectiu mesurar
l’associació entre els factors de risc i la malaltia o situació a estudiar.
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Estudi longitudinal: Tipus d’estudi observacional que investiga el mateix
grup de persones de manera repetida al llarg del temps en recerques
científiques que requereixen el maneig de dades estadístiques sobre diverses generacions consecutives.
Expectativa: Possibilitat raonable que passi alguna cosa; suposició més
o menys realista.
Factor de necrosi tumoral alfa (FNT-α): Citocina produïda per diverses
cèl·lules del sistema immune que actua quan es produeix un dany tissular o una infecció. El FNT-α desenvolupa una acció proinflamatòria tant
per si mateix com a través de la regulació d’altres mediadors inflamatoris, com les interleucines 1 i 6, i produeix a nivell tissular la remodelació
i recuperació dels teixits.
Factor de risc: Qualsevol tret, característica o exposició d’un individu que
augmenti la seva probabilitat de patir una malaltia o lesió. Exemples:
insuficiència ponderal, pràctiques sexuals de risc, hipertensió, tabac, alcohol…
Factors proinflamatoris: Els que afavoreixen la inflamació, en un procés
que propicia diferents malalties (càncer, diabetis…), com també el mateix envelliment.
Fibrinogen: Proteïna soluble del plasma sanguini precursora de la fibrina,
responsable de la formació dels coàguls de sang.
Fragilitat: Es defineix la persona gran fràgil com la que presenta una
disminució de les reserves fisiològiques i un risc més alt de declinar, la
qual cosa la col·loca en una situació de més vulnerabilitat davant de
pertorbacions externes, de manera que té una probabilitat més alta
de presentar episodis adversos de salut (hospitalització, institucionalització, mort, caigudes) i pèrdua de funció, discapacitat o dependència.
Hipervigilància: Examen continu de l’ambient a la recerca de determinats senyals o indicis. En el cas de les relacions socials, té a veure amb
estar alerta i sobreinterpretar qualsevol gest, paraula, conducta… associat a aquestes relacions.
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Inflamació: En els últims temps, s’ha reconegut com un factor important
de risc per a diverses patologies humanes. La inflamació aguda a curt
termini està finalment autoregulada i és necessària per defensar l’organisme de patògens i preservar l’homeòstasi als teixits. Malgrat això, una
inflamació crònica predisposa a una progressió patològica de malalties
cròniques caracteritzades per infiltració de cèl·lules inflamatòries, producció excessiva de citocines i desregulació de rutes de senyalització
cel·lular. Mentre que són ben coneguts els esdeveniments cel·lulars i
moleculars que intervenen en la resposta inflamatòria aguda a una infecció o un dany en un teixit, se sap molt menys sobre les causes i
els mecanismes de la inflamació crònica sistèmica, que té lloc en una
àmplia varietat de patologies, incloent-hi les malalties cardiovasculars,
neurodegeneratives, autoimmunes i metabòliques. Aquests estats inflamatoris crònics no sembla que siguin causats pels instigadors clàssics de
la inflamació, com ara una infecció o un agent nociu. En canvi, sembla
que estan associats al mal funcionament dels teixits i a una pèrdua progressiva de l’homeòstasi del teixit.
Interleucina 6 (IL-6): Glucoproteïna secretada pels macròfags, les
cèl·lules T, les cèl·lules endotelials i els fibroblasts. Localitzada en el cromosoma 7, el seu alliberament està induït per la IL-1 i s’incrementa en
resposta al FNT-α. És una citocina amb activitat antiinflamatòria i proinflamatòria.
Intersubjectivitat: Possibilitat de compartir tant definicions d’una situació, el mateix «sentit comú», cognicions…, com d’arribar a consensos
comuns amb altres persones en la formació de les nostres idees i relacions.
Malaltia crònica: Afecció (malaltia) de llarga durada i, en general, de
progressió lenta.
Metaanàlisi: Metodologia de recerca ideada per revisar, ordenar i sintetitzar els resultats d’una pregunta de recerca. Sorgeix de la necessitat
de dur a terme revisions més rigoroses i sistemàtiques de la literatura
científica, capaces d’establir conclusions més precises.
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Morbiditat: Quantitat d’individus considerats malalts o que són víctimes
d’una malaltia en un espai i un temps determinats.
Motivació: Necessitat o desig que activa i dirigeix el nostre comportament. La motivació és allò que activa i orienta la conducta, la força que
s’amaga darrere d’alguna cosa que ens importa o que volem aconseguir
(un projecte, un canvi, el menjar…), i el nostre desig d’aconseguir-la.
Multimorbiditat: Presència de dues o més malalties cròniques en una
mateixa persona.
Pensaments disfuncionals: Pensaments que alteren la realitat i no afavoreixen l’afrontament ni l’adaptació. Per exemple: a) el pensament
dicotòmic (o tot o res); si alguna cosa no és exactament com la volem,
llavors és un fracàs i b) la sobregeneralització; construir regles per al
comportament futur sobre la base d’alguns esdeveniments negatius
que s’han viscut.
Percepció: Conjunt d’activitats i processos relacionats amb l’estimulació
que arriba als sentits, mitjançant els quals obtenim informació respecte
del nostre hàbitat, les accions que hi duem a terme i el nostre propi
estat intern.
Prejudici: Actitud negativa cap a un grup social o cap a una persona
percebuda com a membre d’aquest grup. Consta de tres components:
cognitiu (creences), afectiu (emocions) i comportamental (conducta).
Profecia autocomplerta: Segons Merton (2002), és «una definició falsa
de la situació que suscita una conducta nova, la qual converteix en veritable el concepte originàriament fals». En altres paraules, pensaments
predictius que les persones tenen i que, un cop emesos, es transformen
en la causa de l’esdeveniment. D’aquesta manera, es genera una expectativa que al final es compleix.
Proteïna C-reactiva: Proteïna produïda pel fetge que s’envia al torrent
sanguini en resposta a una inflamació.
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Rebuig: Fa referència a la circumstància en què un individu és exclòs deliberadament d’una relació social o interacció social, l’experiència de la
qual li pot produir conseqüències psicològiques negatives, com soledat,
baixa autoestima, inseguretat emocional…
Resistència vascular: Dificultat que oposa un vas sanguini al pas de la
sang a través seu. Si la resistència vascular augmenta, el flux de sang
disminueix; en canvi, quan la resistència vascular disminueix, el flux sanguini augmenta.
Rumiament: Patró de pensaments i conductes repetitives que centren
l’atenció en un mateix, en els problemes personals (preocupacions), en
les seves causes, significats i conseqüències, en comptes de centrar-se
de manera activa en una solució per resoldre les circumstàncies que
envolten la persona.
Sentiment: Es refereix a un estat d’ànim que pot ser expressat verbalment i que sorgeix a partir de la «interpretació» personal i pròpia d’una
emoció. En altres paraules, els sentiments són emocions conceptualitzades, conscients, que determinen l’estat d’ànim, i es classifiquen en
positius o negatius. Exemples: amor, dolor, odi, compassió…
Síndrome geriàtrica: Terminologia que es va començar a utilitzar cap
a finals dels anys seixanta per referir-se a les característiques que presentaven amb més freqüència les persones grans ingressades en serveis de geriatria, respecte de les d’altres serveis. Actualment, aquesta
denominació s’utilitza per referir-se a un conjunt de quadres originats
per la conjunció d’una sèrie de malalties que aconsegueixen una gran
prevalença en la gent gran, i que sovint són l’origen de la incapacitat
funcional o social. Les grans síndromes geriàtriques, també conegudes
com «els quatre gegants de la geriatria», inclouen immobilitat, inestabilitat o caigudes, incontinència urinària i deteriorament cognitiu.
Sistema adrenèrgic: El que està integrat per un conjunt de fibres nervioses simpàtiques (vegeu sistema nerviós simpàtic), pertanyents al
sistema nerviós autònom, que utilitzen l’adrenalina com a neurotransmissor. És un sistema que actua controlant les accions involuntàries del
cos, i responent bàsicament als impulsos nerviosos (especialment de la
medul·la espinal, l’hipotàlem i la tija cerebral).
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Sistema endocrí: Conjunt d’òrgans i teixits de l’organisme que segreguen un tipus de substàncies denominades hormones, que són alliberades al torrent sanguini i regulen algunes de les funcions del cos.
En realitat, es tracta d’un sistema de senyals que té algunes similituds
amb el sistema nerviós, però, en comptes d’utilitzar impulsos elèctrics
a distància, funciona exclusivament per mitjà de substàncies (senyals
químics) que s’alliberen a la sang i regulen nombroses funcions de l’organisme, com ara la velocitat de creixement, la funció dels teixits, el
metabolisme, el desenvolupament i funcionament dels òrgans sexuals, i
alguns aspectes de la conducta.
Sistema nerviós simpàtic: Prepara el cos per a situacions que requereixen estat d’alerta o força, com les que desperten temor, ira, emoció
o vergonya (situacions de «lluita» o «fugida»). En aquesta mena de
situacions, el sistema nerviós simpàtic estimula els músculs cardíacs per
augmentar la freqüència cardíaca, dilata els bronquis dels pulmons (incrementa la retenció d’oxigen) i causa la dilatació dels vasos sanguinis
que irriguen el cor i els músculs esquelètics per augmentar el subministrament de sang.
Soledat: Encara que en aquest manual s’ofereixen diverses definicions
del concepte i es demana al lector que creï la seva pròpia idea
sobre la soledat, per a aquest glossari es podria definir en general com
l’experiència subjectiva negativa (desagradable) resultat d’una avaluació
cognitiva en la qual hi ha discrepàncies entre les relacions socials que
desitgen les persones i les que realment tenen.
Soledat crònica: És la que dura dos o més anys, i en la literatura especialitzada es relaciona gairebé habitualment amb el sentiment d’insatisfacció amb les relacions socials o amb la incapacitat de desenvolupar-ne
unes que siguin satisfactòries. Es recomana al lector que tingui en
compte especialment el factor temps.
Soledat situacional: Sorgeix després d’un esdeveniment vital estressant,
com la mort del cònjuge o la ruptura d’un matrimoni. En aquests casos,
el sentiment de solitud és temporal, i l’individu el supera en el moment
en què accepta la pèrdua.
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Suport social: Procés transaccional (donar i rebre suport) a través del
qual les nostres relacions ens proporcionen un «espai» per a l’intercanvi, tant d’experiències emocionals (suport emocional) com de suport
en qüestions instrumentals (suport instrumental), o informació rellevant
per a la vida quotidiana (suport informacional).
Telòmer: Seqüència d’ADN situada als extrems dels cromosomes que
protegeixen la integritat de l’ADN cel·lular, els quals s’escurcen (amb el
temps) a cada divisió. La longitud dels telòmers és un dels biomarcadors
més precisos del pas del temps en l’organisme, i també en la salut. Hi ha
una relació directa entre edat i longitud dels telòmers (que s’escurcen a
mesura que envellim), però també entre telòmers curts i malaltia coronària, càncer i mortalitat en general.
Tissular (de tissu, ‘teixit’): Corresponent als teixits, és a dir, als materials
constituïts per un conjunt organitzat de cèl·lules, amb els seus respectius organoides iguals (dos regularment), un comportament fisiològic
coordinat i un origen embrionari comú.
Vulnerabilitat: Susceptibilitat de les persones a tenir problemes i mals,
a ser ferides. Té a veure amb el sentiment que alguna cosa dolenta pot
passar, amb sentir-se emocionalment fràgil…
Xarxa social: Es conceptualitza com l’element estructural de les relacions
socials, del qual s’emfatitza l’anàlisi de la seva dimensió i la freqüència
dels contactes. Així, s’avaluen aspectes com el component emocional
(proximitat afectiva), la tangibilitat (confiança de rebre suport) i la
dimensió.
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