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La prevenció, detecció i  
acompanyament d’adolescents i joves 
en situacions de soledat

L’article presenta el procés de creació de la Guia per a la prevenció, detecció i acom-
panyament d’adolescents i joves en situacions de soledat per encàrrec de l’Ajuntament 
de Barcelona, en el marc de l’Estratègia Municipal contra la Soledat 2020-2030. Ex-
posa la reflexió de partida que justifica la necessitat d’acompanyar adolescents i joves 
amb aquest sentiment de soledat o vivència d’aïllament social i el procés de debat, con-
trast i elaboració d’aquest recurs adreçat al conjunt dels professionals que treballen amb 
aquests col·lectius. Es descriu, també, l’estructura i el contingut de la guia amb la finalitat 
d’oferir estratègies concretes i pautes que esdevinguin útils als professionals de l’àmbit 
de l’adolescència i la joventut. 

Paraules clau
Adolescents, joves, soledat, solitud, aïllament social, guia.

R
es

um

La prevención, detección y 
acompañamiento de  
adolescentes y jóvenes en  
situaciones de soledad

El artículo presenta el proceso de creación 
de la Guía para la prevención, detección y 
acompañamiento de adolescentes y jóvenes 
en situaciones de soledad por encargo del 
Ayuntamiento de Barcelona,   en el marco de la 
Estrategia Municipal contra la Soledad 2020-
2030. Expone la reflexión de partida que jus-
tifica la necesidad de acompañar a adolescen-
tes y jóvenes con este sentimiento de soledad 
o vivencia de aislamiento social y el proceso 
de debate, contraste y elaboración de este re-
curso dirigido al conjunto de los profesionales 
que trabajan con estos colectivos. Se descri-
be, también, la estructura y el contenido de la 
guía con el fin de ofrecer estrategias concretas 
y pautas que sean útiles a los profesionales del 
ámbito de la adolescencia y la juventud.

Palabras clave
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Prevention, detection and  
guidance for adolescents and 
young people in situations of 
loneliness

The article describes the process of creating 
the Guía para la prevención, detección y 
acompañamiento de adolescentes y jóvenes en 
situaciones de soledad [Guide for prevention, 
detection and guidance of adolescents and 
young people in situations of loneliness], com-
missioned by Barcelona City Council within 
the framework of the Municipal Strategy aga-
inst Loneliness 2020-2030. Its starting-point is 
the need to provide guidance for adolescents 
and young people that have these feelings of 
loneliness or experience of social isolation. It 
then describes the process of debate, testing 
and development of this resource, which is 
aimed at those who work with these groups. 
The article also includes a description of the 
structure and content of the guide with a view 
to suggesting specific strategies and guideli-
nes that can useful to professionals engaged in 
the field of adolescence and youth.
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y Introducció

La soledat és un fenomen que pot afectar també les persones adolescents 
i joves, tot i que aquesta no és la visió més habitual que es té, ja que nor-
malment es relaciona amb etapes més avançades de la vida d’una persona, 
especialment durant la vellesa (Rueda, 2018). Però les evidències demostren 
que no és així, ja que la soledat és un fenomen transversal al llarg de la vida. 
Les dades de l’Enquesta Òmnibus realitzada el mes de juny de 2020 des de 
l’Ajuntament de Barcelona assenyalen que el 26,5% de les persones joves de 
Barcelona d’entre 16 i 24 anys se senten soles sovint o a vegades, seguides 
de les persones adultes d’entre 35 i 44 anys (20,7%) i de les persones grans 
de més de 65 anys (18,7%) (Ajuntament de Barcelona, 2020). Vegeu taula 1. 

Taula 1. Sentiment de soledat segons l’edat - Barcelona 2020 

Font: Ajuntament de Barcelona, a partir de dades de l’Enquesta Òmnibus 2020.

En aquest cas concret, les persones joves manifesten sentir o patir aquest 
sentiment de soledat amb una proporció més gran que les persones de més 
edat. I és que la soledat és considerada per l’OMS una de les epidèmies més 
importants del segle xxi (World Health Organization, 2021; Organització 
Mundial de la Salut, 2015). Per això es considera un repte per a tota la soci-
etat, i l’àmbit de les polítiques locals és assenyalat com un dels espais on es 
poden impulsar actuacions estratègiques per fer-hi front. 

Convé diferenciar, però, la soledat de l’aïllament social, tot i que poden estar 
estretament relacionats. La soledat s’entén com un desajust entre la quantitat 
i la qualitat de les relacions socials que tenim i les que voldríem tenir. Una de 
les definicions més referenciades és la que formulen De Jong Gierveld, Van 
Tilburg i Dykstra (1987) quan la defineixen com una situació experimentada 
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per l’individu com una manca desagradable o inadmissible de (qualitat de) cer-
tes relacions. Fa referència, doncs, a situacions en què el número de relacions 
existents és menor del que es considera desitjable o admissible, així com també 
situacions en què la intimitat que es desitja no s’ha assolit. Es tracta d’un sen-
timent subjectiu i poc desitjat; una percepció subjectiva de la persona respecte 
de les seves expectatives. Això vol dir que estar sol o sola no necessàriament 
és indicador de patir soledat. Alhora implica que persones amb vides molt 
similars puguin tenir diferents vivències i sentiments (Killeen,1998). Segons 
el mateix autor, l’autoimatge i l’autoconcepte, per exemple, són elements que 
poden influir en aquest sentiment. L’aïllament social, en canvi, es pot concebre 
quan la xarxa familiar o d’amistats d’una persona és petita, o està allunyada, 
o suscita poca confiança de donar suport en cas de necessitat (Yanguas et al., 
2019). Es tracta d’un estat objectiu, que fa referència a la xarxa social de cada 
persona i a la freqüència de contactes. Es relaciona directament amb la pèrdua 
de xarxa social i la síndrome de Hikikomori (Binaghi, 2020; Álvarez de Mon 
et al., 2019; Berman & Rizzo, 2018).

Des del 2020 l’Ajuntament de Barcelona va establir l’Estratègia munici-
pal contra la soledat 2020-2030. Una de les línies establertes es concreta a 
“Desplegar recursos i serveis per prevenir, detectar i atendre les situacions 
de soledat” (Ajuntament de Barcelona, 2021). I l’objectiu que es proposa és 
justament “Dotar d’eines a professionals que estan en contacte amb persones 
per detectar, prevenir i intervenir en casos de soledat, especialment pel que 
fa a la intervenció en escenaris de transició vital que impliquen un major 
nivell de risc en relació amb la soledat”. La situació apuntada inicialment 
a la ciutat de Barcelona i l’estratègia municipal establerta per fer-hi front 
són el punt de partida de la guia i el treball que aquí es presenta. Es parteix 
d’una visió transversal per a totes les àrees de l’Ajuntament amb la voluntat 
de disposar de material i d’estratègies adequades per donar resposta als i les 
joves que es troben en aquesta situació. La guia es proposa, doncs, com un 
recurs per facilitar que la mirada de la soledat estigui present en la interven-
ció amb les persones adolescents i joves. Per això es pretén que inclogui i 
concreti orientacions pràctiques per als diferents professionals que s’adrecen 
a aquest col·lectiu des de diferents serveis i alhora ajudi a l’establiment de 
vincles que permetin lluitar contra la soledat en el període de l’adolescència 
i la joventut. 

La Guia per a la prevenció, detecció i acompanyament d’adolescents i joves 
en situacions de soledat (Soler, Iglesias i Espona, 2021) es concep com un 
material útil per a la consulta i orientació específica pel que fa a situacions 
de soledat o aïllament social. Ha de constituir un eix de treball més, ja sigui 
des de propostes de prevenció i detecció o des de propostes de seguiment i 
acompanyament. Per això es creu essencial afavorir la presa de consciència 
per part dels diferents professionals i contribuir a la incorporació d’aquesta 
mirada en el conjunt de les polítiques de joventut. 

Convé diferenciar 
la soledat de 
l’aïllament social, 
tot i que poden 
estar estretament 
relacionats



62 

Editorial             Educació Social 80                                      Educació Social 80 

La soledat com a vivència i sentiment entre 
les persones adolescents i joves

La incorporació de la mirada de la soledat sobre la pràctica socioeducativa 
durant l’adolescència i la joventut requereix de coneixement sobre el feno-
men de la soledat, les seves causes i conseqüències i els factors de protec-
ció i de risc davant d’aquestes situacions. Ferrara et al. (2020) apuntaven 
recentment a la revista de l’Associació Pediàtrica Europea que el fenomen 
hikikomori afecta adolescents i adults joves que decideixen aïllar-se del món 
exterior, sovint a causa de condicions de risc preexistents. Explicaven que 
aquestes persones es tanquen durant dies, mesos o inclús anys. En aquest 
sentit, els membres de l’Associació Europea de Pediatria sobre pediatria so-
cial insisteixen en la importància de la prevenció, la detecció precoç i la 
gestió dels diversos problemes de comportament, desenvolupament i funci-
onament social que porta implícit aquest fenomen. 

Podem trobar situacions en què persones joves no semblin trobar-se soles 
i siguin les que més pateixin la soledat. El coneixement que els professio-
nals tinguin d’aquests adolescents i joves, així com dels factors i indicadors 
que poden alertar d’aquesta situació, els pot ser de molta ajuda. Entre altres 
raons, perquè es tracta d’un sentiment i una vivència molt relacionada amb 
el moment de transició vital quan és fàcil que pugui manifestar-se d’alguna 
manera en molts adolescents i joves. L’estudi La soledat de les persones 
joves, realitzat a partir de l’Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020, as-
senyala que la naturalesa de la soledat en els i les joves està vinculada a 
experiències de frustració i incerteses en la transició cap a l’etapa adulta 
(Marí-Klose i Escapa, 2021).

El hikikomori és un terme japonès que podem relacionar amb l’aïllament 
social i que pot ser una conseqüència de la situació de soledat i del context 
social i cultural que experimenten alguns joves, entre altres causes (Berman 
i Rizzo, 2019). No és una problemàtica exclusiva de la cultura japonesa sinó 
que aquesta patologia s’ha estès a molts altres països, inclòs Espanya (Ál-
varez de Mon, Pereira Sánchez, de Anta i Quintero, 2019; Malagón-Amor, 
Córcoles-Martínez, Martín-López i Pérez-Solà, 2015; Ovejero, Caro-Cañi-
zares, de León-Martínez i Baca-Garcia, 2014; Latorre, Calvo i Ruiz, 2016), 
i la seva presència és un clar indicador d’una malaltia social que té molt a 
veure amb el nostre estil de vida i l’exigència social (Voiskunskii i Soldato-
va, 2019; Hamasaki, Pionnié-Dax, Dorard, Tajan i Hikida, 2020). Es tracta, 
doncs, d’una forma extrema d’aïllament social. 

Cal tenir en compte que la soledat és una realitat sovint amagada, poc ac-
ceptada socialment (Killeen, 1998), i probablement per això oblidada o con-
siderada una problemàtica que bàsicament afecta les persones grans que es 
queden soles. Si bé aquesta percepció és real, cal dir que hi ha moltes altres 
persones, entre elles adolescents i joves, que també pateixen aquest senti-
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ment. L’estudi realitzat per la Cátedra Amoris Laetitia en col·laboració amb 
la Fundación Casa de la Familia el gener del 2020 (just abans de l’impacte 
de la pandèmia), centrat en la Comunitat de Madrid (Vidal i Halty, 2020), 
conclou que el sentiment de soledat augmenta a mesura que s’és més jove, 
anant del 14,7% entre les persones majors de 60 anys al 31% en els joves 
menors de 30 anys. Així doncs, segons aquest estudi el sentiment de soledat 
és doble entre les persones joves, i confirma també que els joves se senten 
menys satisfets amb la seva vida (54,6% de satisfacció en els joves davant 
una mitjana del 70% en el conjunt de la població) i que pateixen més aï-
llament social (5% en el cas dels joves i 3% de mitjana en el conjunt de la 
població). També la soledat intensa en el treball la pateixen més els treballa-
dors joves (8%). D’alguna manera es reforça la tendència assenyalada en els 
resultats de l’Enquesta Òmnibus de l’Ajuntament de Barcelona, que ja hem 
presentat a l’inici d’aquest article, i s’accentua l’impacte entre els joves. Des 
d’una perspectiva internacional i comparada, aquesta és una tendència que té 
lloc a altes contextos. Per exemple, al Regne Unit també s’evidencia que són 
les persones joves les que se senten soles amb més freqüència (Goverment 
UK, 2018). Va ser aquest mateix país el pioner alhora de crear, l’any 2018, 
un Ministeri contra la Soledat i dissenyar la seva pròpia Estratègia Nacional 
contra la soledat.

Davant el fenomen de la soledat és important afegir-hi una mirada antropolò-
gica. Hi ha diferències culturals importants en la vivència d’estar en situació 
de soledat, o en com s’analitzen i quin valor tenen les relacions socials (de 
Jong & Van Tilburg, 2006; Killeen, 1998). En països de l’àrea mediterrània, 
per exemple, es valora molt la família i les amistats, però en alguns països 
de contextos anglosaxons, el fet d’estar separats de la família i els amics i 
fer molts canvis de residència al llarg de la vida es veu com un fet normal i, 
per tant, la vivència subjectiva que es té és molt diferent. Es important saber 
contextualitzar bé les identificacions culturals de cada família i ser respec-
tuosos amb les formes de pensar i viure de cada persona i identitat cultural. 
De fet, estar sol o sola, ja hem comentat que no és sinònim de patir soledat. 

La soledat també pot generar i pot ser la causa de diverses problemàtiques 
(Killeen,1998) i alhora pot ser també la conseqüència d’algunes d’aquestes 
mateixes problemàtiques. Aquest pot ser el cas de l’aïllament social. Cal, 
per tant, realitzar l’anàlisi concreta i destriar les causes i les conseqüències 
de cada situació de soledat. Per exemple, moltes persones amb un problema 
d’alcoholisme pateixen soledat. Ara bé, l’alcoholisme pot ser a la vegada 
causa i conseqüència de soledat. Es pot començar a beure per omplir el buit 
que provoca la soledat, però el fet de beure pot fer disminuir el nombre de 
relacions socials que es tenen. De fet, diferents treballs de Killeen (1998) 
aborden aquesta mateixa relació de causa – conseqüència amb la soledat a 
partir d’àmbits com problemes d’ansietat; problemes de salut mental; malal-
ties sensorials; hàbits no saludables; addiccions; nivells alts de tensió o trets 
de la personalitat com la timidesa. Coincidint amb aquest darrer àmbit, de 
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Jong & Van Tilburg (2006) constaten que les persones amb poques habilitats 
socials i pocs recursos psicològics tenen més dificultats per establir i mante-
nir relacions amb altres persones i, per tant, poden sentir-se soles. 

Normalment la soledat és progressiva. Conèixer les possibles causes pot 
ajudar a una detecció precoç dels elements i factors que incideixen en l’apa-
rició i desenvolupament d’aquesta vivència, establint accions de prevenció 
(Sundqvist i Hemberg, 2021). És important conèixer els factors de protecció 
que són els que es reconeixen com a bones estratègies o recursos, ja que afa-
voreixen la protecció o la prevenció i, per tant, poden actuar com a mecanis-
me de protecció davant de situacions de risc. Al respecte, el treball educatiu 
ha de tenir molt present aquestes estratègies i recursos, justament per po-
sar-los en joc i incorporar-los en les pràctiques d’intervenció socioeducativa. 
També, els factors de risc, que són aquells elements que es poden considerar 
potencialment determinants en la generació o aparició de situacions o vivèn-
cies de soledat. Convé tenir-los presents perquè poden ajudar-nos a identi-
ficar contextos, situacions o persones que poden trobar-se en una situació 
que fàcilment pot induir a la soledat o a l’aïllament social. En aquest sentit, 
el mateix treball de Sundqvist i Hemberg (2021) detecta entre els factors de 
risc de la soledat involuntària en joves d’entre 17 i 28 anys: les transicions 
socials, l’aïllament, no tenir ningú amb qui contactar, les diferències de grup, 
les expectatives socials, la visió d’altres companys, el malestar, les emocions 
negatives, les experiències destructives anteriors o una imatge negativa d’un 
mateix.

Finalment, és també important comptar amb una mirada comunitària (Yan-
guas et al., 2019; Carrera & Bancells, 2018) per lluitar contra la soledat. 
Aquesta perspectiva àmplia i de conjunt pot aportar molta informació sobre 
els factors de risc i, sobretot, de protecció. La comunitat esdevé un dels prin-
cipals factors de protecció (Cevallos, Osiàs i Torrico; 2020). Establir vincles 
de qualitat i proximitat amb la comunitat és essencial per prevenir situacions 
de soledat i afavorir la participació dels adolescents i joves (Checkoway et 
al., 2020; Mandel i Princeswal, 2010). Una comunitat forta, ben enxarxada, 
amb espais públics que no oblidin la seva funció relacional de qualitat entre 
els veïns i veïnes, esdevé sens dubte un antídot per aquesta epidèmia. És 
important promoure barris que cuidin les persones que hi viuen, entenent, 
tal com comenta Pié (2019), que les cures s’han de reivindicar des d’una 
perspectiva holística, que tingui en compte tots els espais, actors i activitats 
de la comunitat, conceptualitzant les cures com una manera de ser amb els 
altres i d’afrontar problemàtiques conjuntament. Per això és essencial que la 
perspectiva comunitària sigui un dels eixos vertebradors de tota acció que 
lluiti contra la soledat.
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Metodologia

El procés metodològic d’elaboració de la guia ha estat marcat per la voluntat 
d’elaborar un recurs pràctic i capaç de respondre a les necessitats dels equips 
professionals que treballen en l’àmbit de l’adolescència i la joventut. En 
conseqüència, s’estableixen les següents quatre fases de treball. 

a) Procés de revisió bibliogràfica, tant de fonts d’informació i documents 
proporcionats per l’Ajuntament de Barcelona, com d’altres fonts recopi-
lades a partir de la recerca bibliogràfica realitzada. La cerca es realitza a 
partir de les paraules clau joves, soledat, aïllament social, xarxa social 
i relacions socials, i el seu equivalent en castellà i anglès. L’objectiu 
d’aquesta revisió és doble. Per una banda, aprofundir en el coneixement 
del fenomen de la soledat i detectar elements que actuen com a factors de 
risc i de protecció de situacions de soledat en aquests col·lectius. I, d’al-
tra banda, recopilar elements d’èxit relatius a pràctiques i experiències 
internacionals en què s’ha treballat aquesta temàtica, com per exemple el 
Regne Unit. Tota la informació recollida s’ha classificat en diferents àm-
bits de la vida de les persones adolescents i joves i també s’ha diferenciat 
entre aquells elements relatius a l’augment del risc de patir soledat i els 
que el disminueixen.  

b) Elaboració d’una primera proposta de recomanacions i orientacions. Per 
a la seva materialització, s’han considerat les diferenciacions entre els 
àmbits i els moments d’actuació. És a dir: abans que aparegui la situació 
de soledat, actuacions que tenen a veure amb la prevenció, el diagnòstic i 
la informació; durant, és a dir, un cop s’ha detectat la situació, actuacions 
que a la pràctica permeten realitzar seguiment i tractament; i després, 
actuacions amb voluntat de seguiment, registre i difusió. Aquest tercer 
moment s’ha inclòs com un apartat transversal que pot afectar el conjunt 
de les actuacions.

c) Incorporació de l’opinió i les necessitats dels equips professionals sus-
ceptibles d’utilitzar la guia. El marc de participació ha estat a través de la 
jornada “Ens posem les ulleres: la soledat també va de joves”, celebrada 
el dia 11 de desembre de 2020 i organitzada per la Direcció de Serveis 
d’Infància, Joventut i Persones Grans de l’Ajuntament de Barcelona en 
el marc de l’Estratègia Municipal contra la Soledat 2020-2030. La jor-
nada va oferir un espai per reflexionar, analitzar i compartir estratègies 
i recursos per atendre aquestes situacions. Aquest material ha estat una 
font d’informació i validació de les orientacions i pautes que figuren a la 
guia. La jornada va permetre donar visibilitat a la necessitat d’incorporar 
la mirada de la soledat al conjunt d’accions socioeducatives que s’im-
pulsen en l’àmbit de l’adolescència i la joventut. Va estar ben acollida 
i hi van participar prop de cent cinquanta professionals d’acció social, 
ensenyament, educació, salut i altres camps de treball amb joves. La me-

Una comunitat  
forta, ben  
enxarxada, amb 
espais públics que 
no oblidin la seva 
funció relacional 
de qualitat entre 
els veïns i veïnes, 
esdevé sens dubte 
un antídot per 
aquesta epidèmia



66 

Editorial             Educació Social 80                                      Educació Social 80 

todologia utilitzada fou participativa a partir de la dinamització de deu 
grups de treball: dos per cada àmbit de la guia i dos d’específics per ana-
litzar i centrar l’atenció en l’afectació de la covid en aquesta temàtica. A 
partir d’una pauta inicial (vegeu figura 1), els grups formulaven les seves 
recomanacions i proposaven estratègies connectant la seva acció profes-
sional amb els plantejaments de la guia.

d) Desenvolupament de cadascuna de les orientacions i recomanacions de 
la guia amb propostes pràctiques que recullin aportacions de la mateixa 
jornada de treball. En aquest desplegament hi ha hagut diferents varia-
bles que hem procurat tenir en compte perquè són determinants a l’hora 
de parlar de la soledat. No és el mateix un jove de setze anys que un de 
vint-i-vuit. També la qüestió de gènere condiciona aquesta vivència. Així 
doncs, a l’hora de desenvolupar les orientacions de la guia s’ha procurat 
tenir presents aquestes perspectives i fer-hi incidència. Un cop ja elabo-
rada una versió més avançada de la guia s’ha procedit a validar-la per 
part de professionals del Departament de Joventut de l’Ajuntament de 
Barcelona i del Consell Assessor Científic contra la Soledat (CACS).

  
Figura 1: Exemple d’una de les quatre modalitats de fitxes que es van treballar a la jornada “Ens 
posem les ulleres: la soledat també va de joves” 

Àmbit de la persona jove 

Es tracta de l’àmbit de vida personal i individual, que defineix la persona jove i des del qual 
es relaciona amb els altres àmbits. Inclou aquells aspectes que estan més vinculats a les 
característiques personals de cada adolescent o jove. Hi podem situar els projectes de vida 
propis, les problemàtiques de salut, els trets de personalitat, la vida quotidiana o la rutina que 
realitza, la distribució del temps, etc. Per exemple, accions destinades a acompanyar persones 
adolescents i joves amb problemes de relació o comunicació, o accions que permetin dotar els 
adolescents i joves d’eines personals que els ajudin a afrontar o detectar situacions d’aïllament 
o soledat.

Accions de prevenció i detecció de casos d’aïllament o soledat

Són aquelles accions que els professionals realitzen amb l’objectiu de prevenir futures 
situacions d’aïllament o soledat i que alhora poden servir també per detectar o identificar casos 
que ja pateixen aquestes situacions. Us demanem que apunteu en aquesta taula aquelles 
orientacions, pautes, recomanacions o propostes que penseu que es poden fer des d’aquest 
àmbit (amb la intenció d’incidir sobre la persona adolescent o jove) i que estiguin plantejades, 
en aquest cas, des de la perspectiva de prevenció o detecció.

Títol (frase o paraules clau) Explicació breu de la proposta
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Accions d’actuació i seguiment de casos d’aïllament o soledat

Són aquelles accions que els professionals realitzen amb l’objectiu d’atendre casos d’aïllament 
o soledat. Es tracta d’identificar les actuacions, pautes, activitats o processos que cal portar a 
terme quan hem de donar resposta a adolescents o joves que pateixen aquestes situacions. 
Us demanem que apunteu en aquesta taula les accions, orientacions, pautes, recomanacions 
o propostes que penseu que es poden fer des d’aquest àmbit (amb la intenció d’incidir sobre 
la persona adolescent o jove) i que estiguin plantejades, en aquest cas, des de la perspectiva 
d’actuació o seguiment.

Títol (frase o paraules clau) Explicació breu de la proposta

Amb quins recursos comptaríeu?

Ens agradaria conèixer quins recursos de l’entorn (entitats, serveis, etc.) creieu que poden ser 
útils i seria bo de treballar conjuntament si es detecten situacions de soledat en adolescents i 
joves.

 
Font: Jornada “Ens posem les ulleres: la soledat també va de joves”. Ajuntament de Barcelona, 2020.
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Resultats

A continuació es distingeixen els resultats d’aquest procés de treball segons 
el moment de la seva realització. 

Resultats que es desprenen de les jornades de treball 
amb professionals

Relatius a perfils de joves

S’identifiquen perfils de joves amb més probabilitat de patir soledat. Con-
cretament, joves migrats amb poca o nul·la xarxa de suport, sense docu-
mentació i, per tant, amb dificultats per participar en activitats laborals i 
acadèmiques. També, persones joves que no estudien o treballen, les que no 
tenen xarxa d’amistats, les que es troben en una situació econòmica difícil 
i les persones amb diversitat funcional. En aquest últim cas, s’han detectat 
situacions que s’han agreujat arran de la pandèmia per covid-19.

Relatius a estratègies per a la detecció, prevenció i seguiment de la 
soledat

Es proposen estratègies que en comú s’orienten a la generació i cura de rela-
cions entre els professionals i joves i entre ells mateixos. Es considera que la 
confiança esdevé un factor clau per a l’emergència de situacions de soledat i 
per al seu acompanyament emocional. També es proposen estratègies que, a 
partir de la creació de xarxes de suport, s’encaminin a l’escolta activa i el su-
port entre les famílies de les persones joves que pateixen soledat. En aquesta 
mateixa direcció, es considera també útil la creació de grups de suport entre 
les persones joves que pateixen soledat o que comparteixen situacions i ex-
periències que els hi podrien dur. A més, les activitats grupals que generen 
relacions entre joves, amb o sense el comú denominador de patir soledat, són 
concebudes pels professionals com a estratègies útils per a la generació de 
pertinences. També, com l’oportunitat per a treballar factors de protecció i 
enfortiment de les xarxes interpersonals entre les persones joves. Com a es-
tratègia comuna, es considera que seria útil disposar d’un llistat d’indicadors 
de risc de soledat, ja que facilitaria la detecció d’aquestes situacions i, per 
tant, l’actuació àgil en moments específics. 

Des d’una perspectiva comunitària, es considera necessari incorporar la vi-
sió de les relacions socials al disseny de l’espai públic, ja que si aquest es 
caracteritza per ser amable i pensat per a la vida en comú, contribueix a la 
reducció del risc de patir soledat. Els professionals també consideren que 
la participació en el lleure educatiu de base comunitària esdevé una eina 

Es considera  
també útil la  

creació de grups 
de suport entre 

les persones joves 
que pateixen  
soledat o que 
comparteixen 

situacions i  
experiències que 
els hi podrien dur



 69 

Educació Social 80                                            EditorialEducació Social 80 L’acció socioeducativa davant el repte de la soledat dels joves

estratègica de prevenció de la soledat i d’aïllament social. En comú, els i les 
professionals constaten la necessitat de conèixer amb precisió els recursos de 
l’entorn tant pel treball col·laboratiu com per orientar els i les joves segons 
les seves necessitats. 

Finalment, els i les professionals assenyalen algunes condicions que al seu 
entendre garanteixen una millor actuació i acompanyament socioeducatiu: 
reforçar la detecció a les escoles i instituts, posant l’èmfasi en els moments 
i processos de transició educativa; promoure l’observació com a estratègia 
útil per a la detecció de situacions de soledat i potenciar l’ús de les tecno-
logies i les xarxes socials per apropar-se a les persones joves i fer-ne segui-
ment, especialment en aquells moments o situacions més crítics. En resum, 
els professionals valoren positivament aquells recursos que permeten una 
relació directa entre joves i professionals a partir d’un accés àgil. Igualment, 
s’identifica la necessitat de més serveis i suports orientats a la franja de ma-
jors de vint anys, ja que es troben de ple en un procés de transició, amb cerca 
de feina i desig d’emancipació. De fet, s’insisteix en el fet que les dificultats 
per a la materialització d’una transició real poden esdevenir un factor crític 
que accentuï la vivència de soledat, aspecte reforçat per les dades obtingu-
des en la mateixa enquesta a la joventut de Barcelona 2020 (Marí-Klose i 
Escapa, 2021). 

Resultats globals: la guia com a producte final

Del conjunt del procés realitzat s’ha materialitzat una guia senzilla amb un 
format que pretén promoure’n la consulta pràctica. Després d’una primera 
part que introdueix la soledat, es presenten un total de trenta-una orientaci-
ons i recomanacions a partir de quatre àmbits connectats entre ells. Conside-
rant que el concepte de soledat es troba estretament vinculat a les relacions 
socials que cada persona estableix, s’ha tingut en compte aquest criteri a 
l’hora d’ordenar i presentar les orientacions i pautes. Concretament, les ori-
entacions tenen a veure tant amb accions que afecten la persona adolescent o 
jove, com també amb propostes que impliquen les persones properes al seu 
entorn i al context on es produeixen les relacions. Els àmbits que finalment 
ordenen l’estructura de la guia són:

• Àmbit de la persona jove: es tracta de l’àmbit de vida personal i individu-
al, que defineix la persona jove i des del qual es relaciona amb els altres 
àmbits. Inclou aquells aspectes que estan més vinculats a les característi-
ques personals de cada adolescent o jove. S’hi poden situar, per exemple, 
els projectes de vida propis, les problemàtiques de salut, els trets de per-
sonalitat, la vida quotidiana, les rutines o la distribució del temps.

• Àmbit de la xarxa de convivència: es tracta de l’àmbit que inclou aquells 
aspectes més relacionats amb l’espai on els joves i adolescents viuen i 
amb les persones amb qui conviuen. S’hi poden vincular les relacions 
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amb el nucli familiar, les relacions afectives o de parella, la situació soci-
oeconòmica del nucli de convivència o les característiques de l’habitatge 
on viuen, tenint en compte també els centres residencials o penitenciaris.

• Àmbit de la xarxa de relacions quotidianes de proximitat: inclou aquells 
aspectes que estan més vinculats a les relacions que les persones joves 
i adolescents estableixen fora del seu nucli de convivència. S’hi poden 
ubicar les relacions amb amistats, les esferes d’estudi i treball, l’ús que 
fan de les xarxes socials i les seves activitats d’oci. Es tracta de l’àmbit 
que fa referència a totes aquelles relacions properes amb qui, tot i no 
conviure-hi, es comparteix molt de temps. 

• Àmbit de la dimensió comunitària: inclou aquells aspectes que estan més 
vinculats a l’entorn comunitari on els adolescents o joves viuen i inte-
raccionen amb altres persones. S’hi poden incloure l’ús i l’organització 
de l’espai públic, la mobilitat, la relació amb el veïnatge, les entitats i les 
associacions de barri, el rol dels equipaments públics i dels professionals 
de joventut, entre d’altres.

Cada una de les orientacions de la guia es classifica en dos criteris bàsics 
que permeten valorar el treball educatiu a realitzar: si s’orienta al treball 
de detecció o prevenció o si la seva naturalesa té a veure amb un treball 
d’acompanyament a situacions de soledat ja detectades i que requereixen 
d’acció socioeducativa. Alhora, els dos supòsits es relacionen amb dos cri-
teris que es presenten com a essencials en l’abordatge de les situacions de 
soledat: els factors de risc i els factors de protecció.

Així, en relació amb les orientacions per a la detecció o prevenció es fa 
referència a propostes plantejades per prevenir situacions de soledat, ja si-
gui evitant l’existència de factors de risc o generant condicions protectores 
per al benestar de les persones joves. També estan orientades a l’anàlisi o 
diagnòstic de situacions considerades rellevants des del punt de vista de la 
soledat. Alhora, les orientacions per a l’acompanyament o seguiment estan 
plantejades per al desenvolupament d’un treball continuat per part dels pro-
fessionals. En funció de la diversitat de situacions, la intervenció es focalitza 
en la connexió continuada de les persones joves amb àmbits del seu entorn, 
a partir d’un marc de planificació professional més enllà d’accions puntuals.

Concretament, a la guia, per tal de diferenciar a quin tipus de treball es fa 
referència, s’utilitzen els següents símbols davant de cada orientació:
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Cada recomanació es desenvolupa plantejant propostes pràctiques d’actua-
ció. A continuació i a tall d’exemple, se’n destaquen quatre que corresponen 
a cada un dels àmbits. També es mostra el seu desenvolupament amb l’ob-
jectiu de veure’n l’estructura i algunes de les recomanacions més rellevants. 

En primer lloc, pel que fa a l’àmbit de la persona jove, cal considerar que 
les onze recomanacions que s’hi presenten tenen a veure especialment amb 
el fet de conèixer més la persona jove: per exemple, les relacions, hàbits o 
factors de risc que acumula. També en propostes d’actuacions que permetin 
crear espais de confiança, formació i relacions amb altres persones. 

Construir un mapa relacional d’aquelles persones 
joves o adolescents que creiem que pateixen soledat 
o aïllament:

• Analitzar les seves relacions socials segons parà-
metres de quantitat i qualitat (familiars, amistats, 
persones amb qui es troba, etc.).

• Posar especial atenció en la detecció de la “dieta” 
que configuren els seus hàbits de relació i la de-
tecció de persones significatives, de confiança, que 
en moments crítics o d’angoixa poden apropar-s’hi, 
parlar-hi o acompanyar-les.

En segon lloc, pel que fa a l’àmbit de la xarxa de convivència, les cinc pro-
postes que el conformen es focalitzen en l’aprofundiment sobre el coneixe-
ment que es té de la persona jove, en relació amb aspectes del seu nucli de 
convivència i la seva xarxa de relacions. També s’aborda l’acompanyament 
de la gestió de la vida quotidiana. L’exemple que es presenta a continuació 
fa referència a una acció que té a veure tant amb la detecció o prevenció com 
amb l’acompanyament o seguiment.

Desenvolupar estratègies que assegurin el benestar fí-
sic i emocional de les persones al lloc on viuen:

• Oferir suports a les famílies de les persones ado-
lescents i joves com ara: informació sobre recursos 
on trobar ajuda de tipus psicològica, econòmica o 
emocional; formació i assessorament sobre com 
fer front a la soledat; orientacions per a promoure 
espais de trobada i comunicació dins la família; tre-
ball amb grups de famílies i establiment de xarxes 
de relació i cooperació entre elles; etc.
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• Promoure accions per acompanyar aquelles per-
sones que no volen/poden viure soles o que tenen 
problemes amb qui conviuen i busquen alternati-
ves. Per exemple, consultori de problemes amb 
companys de pis o espai per a intercanviar anuncis 
per buscar companys de pis.

• Generar espais per a joves majors de vint anys que 
atenguin les inquietuds i incerteses derivades dels 
processos d’emancipació propis d’aquesta etapa.

En tercer lloc, pel que fa a l’àmbit de la xarxa de relacions quotidianes 
de proximitat, s’hi presenten set recomanacions. Aborden aspectes relatius 
a situacions d’aïllament i assetjament per part d’iguals, així com els àmbits 
d’amistat, treball, estudis, xarxes socials o relacionals. A continuació es pre-
senta una orientació basada en la detecció o prevenció.

Posar atenció en aquelles persones joves i adolescents 
que tenen risc de patir aïllament de la seva xarxa 
d’amistats:

• Promoure accions per acompanyar aquelles per-
sones que no volen/poden viure soles o que tenen 
problemes amb qui conviuen i busquen alternati-
ves. Per exemple, consultori de problemes amb 
companys de pis o espai per a intercanviar anuncis 
per buscar companys de pis.

• Afavorir, a través d’informació i activitats de for-
mació, que les persones adolescents i joves estiguin 
alerta i puguin detectar situacions de soledat en el 
seu entorn proper.

Finalment, l’àmbit de la dimensió comunitària presenta vuit recomanacions 
relatives al coneixement de l’entorn comunitari de la persona jove, el treball 
en xarxa i actuacions que reforcen la connexió entre la persona jove i les 
oportunitats de relació que ofereix la comunitat. En són un exemple les con-
dicions de mobilitat de les persones joves, que precisament aborda la següent 
recomanació d’acompanyament i seguiment.

Quan sigui necessari, construir un mapa geogràfic de 
la distància física entre la persona jove i la seva xarxa 
de suport:

• Conèixer la distància a què es troben aquells joves 
en vivència de soledat o aïllament social, partint del 
lloc on viuen, dels seus familiars, amistats, serveis 
bàsics, escola, feina.
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• Detectar les facilitats o dificultats de transport que 
poden tenir per apropar-se, quan ho necessitin, a la 
seva xarxa de suport (disponibilitat de transport, 
proximitat, horaris, recursos econòmics, etc.).

• Promoure activitats que posin en contacte persones 
properes geogràficament per tal de facilitar noves 
coneixences i amistats que permetin que la persona 
jove estableixi relacions de suport més properes.

• Facilitar a les persones joves que ho necessitin in-
formació i recursos per millorar la seva mobilitat 
(compartir cotxe, ajudes de transport, etc.).

 
Seguidament, la guia incorpora algunes qüestions clau per convidar a la re-
flexió. Concretament es proposen dues qüestions per a cada àmbit i tenen 
una funció d’autoavaluació sobre les actuacions que s’estan duent a terme 
per detectar situacions de soledat o acompanyar les persones joves. Tam-
bé acompleixen una funció d’anàlisi davant la situació de partida del grup 
d’adolescents i joves amb qui es treballa.

Àmbit de la persona jove
• Coneixem amb qui i com es relaciona la persona 

jove?
• Coneixem quines necessitats i interessos té i amb 

quins riscos es troba?

Àmbit de la xarxa de convivència
• Coneixem quina és la situació familiar i de convi-

vència de la persona jove?
• Sabem quin és el benestar físic i emocional de la 

persona jove?

Àmbit de la xarxa de relacions quotidianes de 
proximitat
• Coneixem si la xarxa d’amistats de la persona jove 

produeix relacions sanes i positives?
• Coneixem si la persona jove necessita suports espe-

cífics davant d’objectius personals?

Àmbit de la dimensió comunitària
• Treballem de manera conjunta amb altres professi-

onals i serveis del territori?
• Sabem si la persona jove coneix els serveis i opor-

tunitats que li ofereix el seu entorn comunitari de 
referència?
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Finalment i a mode de tancament, es proposa un recull gràfic de diferents 
recursos i serveis de l’entorn més proper per a la configuració d’aliances pro-
fessionals. Alguns d’aquests recursos apareixen també durant la jornada de 
treball amb professionals abans referenciada. Hi ha equipaments i serveis ju-
venils que poden detectar casos de soledat amb adolescents i joves, i d’altres 
tenen una funció més d’acompanyament i seguiment d’aquestes situacions. 
La finalitat d’aquesta darrera part de la guia és reforçar la idea de la necessi-
tat del treball en xarxa i el plantejament comunitari davant el fenomen de la 
soledat. Es presenta, doncs, un punt de partida per consolidar una xarxa que 
serveixi de suport a adolescents i joves davant de situacions de soledat, i on 
la persona jove es trobi al centre d’aquesta xarxa (vegeu figura 2).

Figura 2. Xarxa inicial de suport als adolescents i joves davant de situacions de soledat

Font: Soler, Iglesias i Espona, 2021, p. 56.
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Reflexions finals

La guia que resulta després del treball que acabem de presentar (Soler, Iglesi-
as i Espona, 2021) té la voluntat d’esdevenir un recurs accessible i compartit 
entre aquells professionals que treballen en l’àmbit de les persones adoles-
cents i joves. No obstant això, no pretén ser un text d’aplicació automàtica al 
marge del context singular en què intervé el conjunt de professionals. És clar 
que, en cada cas particular (equipament, programa, servei, etc.), les pautes i 
orientacions que s’hi presenten han de ser revisades i adaptades a les possi-
bilitats i necessitats d’aplicació a partir d’una reflexió i valoració prèvia dels 
i de les professionals.

Tal com ja s’ha exposat a l’inici d’aquest treball, tant la soledat com l’aï-
llament social mereixen una atenció especial. No només per l’impacte que 
poden acabar provocant en els adolescents i joves que el pateixen, sinó tam-
bé per l’extensió que aquesta nova epidèmia està assolint. En els casos més 
greus cal, per descomptat, suport mèdic i psicològic, però la tasca educativa 
és fonamental per prevenir i acompanyar molts dels adolescents i joves que a 
vegades se senten sols o que pateixen situacions d’aïllament social per dife-
rents raons. La tasca diària de moltes figures educatives en l’àmbit acadèmic, 
del lleure, de l’esport, de la cultura, de la participació social i els espais de 
participació i protagonisme dels adolescents i joves en aquests àmbits, és fo-
namental per combatre aquesta epidèmia, i es converteix en el millor antídot 
per evitar-la. 

La construcció de vincles afectius entre professionals i adolescents i joves, 
basats en el reconeixement mutu i en la potència de la relació educativa, 
és un dels nuclis centrals de qualsevol acompanyament socioeducatiu. No 
obstant això, cal concebre el fenomen de la soledat com una de les principals 
amenaces cap al mateix acompanyament, ja que sentir-se en situació de so-
ledat acostuma a emmarcar-se en una espiral o dinàmica en què les persones 
adolescents i joves que la pateixen assumeixen l’aïllament social com a pro-
pi de l’entorn quotidià. Els i les professionals han d’assumir, doncs, el repte 
de ser visibles, propers i connectors entre les persones joves i un entorn que 
hauria d’estar dotat de sentit i valor personal per a les persones joves.
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