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INTRODUCCIÓ

Barcelona és una de les ciutats del món que ha vist 
la necessitat de combatre la soledat de les persones 
que hi viuen mitjançant iniciatives adreçades a enfortir 
vincles o a crear- ne de nous, a repensar l’urbanisme 
per tal que sigui també una eina eficaç per acollir i 
acompanyar les persones, i també posant les noves 
tecnologies, la innovació i la investigació al servei de la 
millora i el benestar social.

Així, l’Ajuntament de Barcelona, davant el repte que 
suposa la soledat, treballa en l’Estratègia municipal 
contra la soledat 2020-2030 per promoure les relacions 
sòlides i duradores, i vetllar pel benestar de tots els 
ciutadans i ciutadanes, en la línia dels ODS de l’Agenda 
2030.

Amb una mirada en els col·lectius amb que treballem, 
es va plantejar una mirada als infants per tal d’extreu-
re’n aprenentatges sobre com la viuen, com la pateixen 
o poden esmorteir-la. Una mirada per cocrear amb ells 
i elles allò que hem de saber, saber fer i sentir vers la 
soledat.

És aquest, doncs, un projecte participatiu en el qual, 
vetllant per la participació, el paper actiu i protagonista 
de la ciutadania i dels agents socials implicats, hem de 
poder-ne extreure, des de la mirada dels infants:

• Per al col·lectiu de les persones que se senten 
soles. Què han de saber (informacions rellevants), 
què han de saber fer (utilització de recursos propis 
i externs) i què han de sentir (que no estan abando-
nats i que hi ha més persones amb les quals poden 
comptar).

• Per al col·lectiu de les persones que no se senten 
soles. Què han de saber sobre les problemàtiques, 
sensibilitzar-los (saber). Com poden ser compa-
nyia per a alguna persona del seu entorn proper —o 
llunyà— (saber fer). Com provocar empatia, apel·lar 
a la generositat, la compassió cap a la població que 
sent soledat emocional (sentir). I és que tots, ens 
algun moment de la nostra vida, podem sentir la 
soledat.

UNA ACCIÓ COORDINADA AMB LA FEINA QUE JA 
REALITZA L’AJUNTAMENT

Per tal de dur a terme aquesta feina de manera coordi-
nada amb l’Ajuntament, hem enllaçat aquest projecte 
amb el procés participatiu iniciat a través de la platafor-
ma Decidim.

“La soledat no desitjada s’ha convertit en un problema 
global de les societats actuals, fins i tot es considera 
una de les epidèmies del segle XXI. L’estigmatització de 
la soledat sovint es relaciona de manera negativa amb 
l’aïllament social, la qual cosa ha provocat que només 
es facin visibles els casos més extrems, com les perso-
nes grans que moren soles. Això no obstant, la soledat 
és un sentiment subjectiu i poc desitjat de falta o pèr-
dua de companyia, i es dona quan hi ha un desajust en-
tre la quantitat i la qualitat de les relacions socials que 
tenim i les que voldríem; per tant, pot afectar persones 
diverses, de qualsevol edat, sexe, gènere i origen. Amb 
l’Estratègia, es vol oferir recursos a aquelles persones 
que estan patint   una situació de soledat no desitjada 
de manera crònica, però, sobretot i més important, cal 
enfortir els vincles socials per prevenir la soledat de 
les persones de qualsevol edat, sexe, gènere i origen a 
la ciutat. L’Estratègia municipal contra la soledat cerca 
apoderar les persones incrementant o donant resposta 
als dèficits que pugui tenir la seva xarxa de relacions 
socials i familiars, de la mateixa manera que cerca 
aprofundir en el pacte per la cohesió social”. Decidim 
Barcelona.

Observant el procés participatiu, vam incorporar en 
els eixos clau de la proposta dos aspectes extrets 
d’aquest procés:

D’una banda, les preguntes que es proposen a la 
ciutadania, per tal de transformar-les en un llenguatge 
d’infant:

1. Com podem arribar a persones que se senten soles 
i no poden o no saben reconèixer-ho ni expres-
sar-ho? || Coneixes algú a prop teu que creguis que 
se sent sol o sola? Com saps que està sol/sola? 
Com t’acostaries a aquesta persona? Com la podri-
es ajudar?

EIXOS DE CONCEPTUALITZACIÓ
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Promoure vincles: propostes per promoure els 
vincles a la ciutat, tenint en compte les particu-
laritats de cada barri, amb l’objectiu de reduir la 
soledat entre els col·lectius que més la pateixen, 
en especial joves i persones grans. (que no estan 
abandonats i que hi ha més persones amb les 
quals poden comptar).

Espais públics que incentivin relacions: propos-
tes envers com han de ser els espais públics i 
municipals per tal que incentivin les relacions 
entre les persones. 

Altres reflexions: altres propostes que no s’inclo-
uen en les categories prèvies. 

Arribar a persones soles: propostes per arribar 
a persones que se senten soles i no poden o no 
saben reconèixer-ho ni expressar-ho. 

Per al col·lectiu de les persones que se senten 
soles. Què han de saber (informacions relle-
vants), què han de saber fer (utilització de recur-
sos propis i externs) i què han de sentir (que no 
estan abandonats i que hi ha més persones amb 
les quals poden comptar).

Per al col·lectiu de les persones que no se senten 
soles. Què han de saber sobre les problemàti-
ques, sensibilitzar-los (saber). Com poden ser 
companyia per a alguna persona del seu entorn 
proper —o llunyà— (saber fer). Com provocar em-
patia, apel·lar a la generositat, la compassió cap 
a la població que sent soledat emocional (sentir). 
I és que tots, ens algun moment de la nostra vida, 
podem sentir la soledat.

2. Com podem promoure els vincles a la ciutat, tenint 
en compte les particularitats de cada barri, per 
reduir la soledat entre els col·lectius que més la 
pateixen, en especial joves i persones grans? || Com 
creus que la ciutat on vius pot fer que les persones 
no estiguin tan soles? Creus que hi ha persones 
d’unes edats o condicions que pot ser que estiguin 
més soles que d’altres?

3. Com han de ser els espais públics i municipals per 
tal que incentivin les relacions entre les persones? 

 || Com seria la ciutat perfecta perquè ningú es 
 trobés sol?

D’altra banda, vinculant els quatre eixos de participació 
que es tenen en compte en el procés recollit a Decidim 
Barcelona i els vinculats amb l’objectiu del projecte:
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En aquest apartat val a dir que també hem tingut en 
compte el visionament de la pel·lícula Mi semana 
extraordinaria con Tess, amb la qual es treballa des de 
l’Ajuntament de Barcelona, per tal de trobar un llenguat-
ge comú i, com dèiem, coordinat.
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LES PERSONES DESTINATÀRIES

Aquesta acció s’ha dut a terme amb la participació d’in-
fants d’entre 6 i 14 anys —amb un grup de joves de fins 
a 21 anys—. S’ha vetllat per incloure-hi el següent:

• Infants amb llocs d’origen familiar diversos: Cata-
lunya, Espanya, Àfrica subsahariana, nord d’Àfrica, 
Llatinoamèrica, Àsia i països de l’Est.

• Persones nouvingudes —en els últims tres anys—.

• Persones d’ètnia gitana.

• Persones en situació de vulnerabilitat en l’àmbit 
familiar.

• Persones en l’àmbit hospitalari.

• Persones amb diversitat funcional.
 
Es connecta amb ells i elles mitjançant els equipa-
ments municipals. Per tal d’abastar el màxim de 
diversitat possible de districte, ja que això afavoreix la 
visió global de la soledat, en aquestes dinamitzacions 
s’hi inclou, a més d’equipaments municipals, els CRAE 
(Centre Residencial d’Acció Educativa), fins i tot algu-
na escola i/o algun col·lectiu concret —com ara infants 
hospitalitzats—.

L’organització de grups es porta a terme per equipa-
ment. És a dir, grups heterogenis d’infants de la seva 
àrea d’influència. En aquest sentit, s’escolten les 
recomanacions dels equipaments, que són els que 
més bé coneixen les persones usuàries i suggereixen 
les millors formes d’organització per, amb les sessions 
previstes, aconseguir el màxim de diversitat.

METODOLOGIA

UNA METODOLOGIA PARTICIPATIVA

La metodologia participativa concep els participants 
com a agents actius en el procés de cocreació i no com 
a agents passius, simplement receptors. Són els ma-
teixos infants —i les seves famílies— els que aporten 
la seva realitat al projecte dotant-lo de contingut. Des 
de les experiències quotidianes, desvetllant la presa 
de consciència del que significa la soledat i promovent 
el diàleg i la interacció amb la resta de participants, es 
pretenia la creació d’un espai d’intel·ligència col·lectiva 
on es posi en relleu la importància de la mirada cap a 
la soledat com a element que cal combatre en la nostra 
societat.

UNA METODOLOGIA LÚDICA

Les metodologies lúdiques són un recurs privilegiat en 
les metodologies participatives. Quan fem entrar les 
persones en un joc, se situen en una posició psicolò-
gica molt particular, on les idees flueixen, les relacions 
i connexions es multipliquen, on se senten lliures per 
expressar-se i per deixar anar la creativitat.

A més a més, cal recordar que aquestes sessions esta-
ven adreçades a infants i famílies i, per tant, a persones 
de diferents edats. A través del joc, del gaudi del joc, es 
promouen les experiències significatives i el reforç dels 
vincles, sense perdre el punt de vista intergeneracional.

Malgrat que vam preveure la possibilitat de sessions 
virtuals i sessions presencials, aquestes últimes han 
esdevingut les més eficaces, no només per poder 
arribar a persones que no tenen un accés fàcil a la 
tecnologia, sinó també perquè la intervenció a través 
del joc amb la profunditat que requeríem implicava 
compartir físicament l’espai, les mirades i l’energia que 
es va crear.
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És important fer un seguiment constant al llarg de la 
proposta, per tal de tenir-la en compte com un projecte 
de continuïtat en què els aprenentatges se succeeixen 
i on siguem capaços de convertir-los en un recurs útil 
i perdurable en el temps. Per això, és clau el paper de 
l’Oficina Tècnica que s’encarrega del següent:

• Fer el seguiment de l’estratègia d’implementació.

• Coordinar la realització de les sessions establertes a 
través dels centres corresponents.

• Facilitar les condicions per difondre correctament les 
accions realitzades.

• Seguir i enregistrar la participació en el projecte, a fi 
de facilitar la valoració quantitativa de la participació.

• Dissenyar les estratègies i els recursos necessaris 
per conèixer la valoració dels participants, amb l’ob-
jectiu d’oferir una valoració qualitativa.

• Planificar la temporalització del projecte per asse-
gurar la facilitat de participació, atenent les particu-
laritats i necessitats del calendari i assegurant una 
seqüència de desenvolupament coherent amb el 
projecte.

En primera instància es va optar pels equipaments del 
Districte d’Horta-Guinardó, atesa la diversitat que tro-
bem en els seus barris i, per tant, una àmplia represen-
tació de realitats ben diverses. Posteriorment, aquest 
ventall s’obre a d’altres districtes, com ara Ciutat Vella, 
Sant Martí, Nou Barris o Sarrià.

Per tal d’aconseguir un elevat nivell d’implicació dels 
equipaments, se’ls va presentar la proposta:

1. A través d’un correu electrònic on es donaven quatre 
idees generals del projecte.

2. A través d’una trucada per explicar de viva veu el que 
calgués.

3. A través d’una reunió virtual, on se’ls va explicar més 
extensament l’objectiu i les metodologies de les 
sessions de dinamització.

També van ser informats dels resultats obtinguts i de 
propers passos, com a forma d’agraïment a la seva 
col·laboració.

Ara bé, per tal de completar la mirada, també s’han 
tingut en compte els CRAE, així com escoles (Virolai) i 
altres col·lectius, com ara infants hospitalitzats (Hospi-
tal Sant Joan de Déu).

A totes les persones educadores dels equipaments, 
com ja s’ha esmentat, se’ls va facilitar la informació 
sobre el projecte, així com una formació prèvia virtual, 
per tal d’obtenir el seu ajut en la captació dels infants i 
l’organització de la sessió. També van ser convidats a 
la sessió dinamitzada per tal de gaudir-la i seguir sent 
el vincle i referent amb els infants i, si escau, amb les 
famílies.

A més, el mateix equipament, CRAE, escola o col·lec-
tiu és qui es va encarregar de gestionar els elements 
inherents per a la protecció de dades de caràcter per-
sonal, com ara la documentació per emplenar i signar, 
així com els elements inherents per a l’avaluació de la 
sessió.

CREACIÓ DE L’OFICINA TÈCNICA

SELECCIÓ D’EQUIPAMENTS I ENVIAMENT 
DELS ELEMENTS DE COMUNICACIÓ
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Vam marcar-nos arribar a deu sessions de dinamit-
zació lúdica amb un objectiu de participació de vuit 
infants per sessió, és a dir, un total de vuitanta infants.
En aquestes sessions es van proposar jocs i dinàmi-
ques que promovien la conscienciació sobre la soledat 
i el que significa, com ens afecta individualment i com 
a col·lectiu.

Cada sessió va incloure diferents moments:

Presentació de la sessió: introduíem els participants 
en el tema i objectius de la sessió tot creant expec-
tativa en un clima de confiança que engresqués a la 
participació. I se’ls explicava el que passaria amb tot 
allò que sortís de la sessió.

Trenca gel 1: a través de diverses dinàmiques, en funció 
del grup, vam començar a obrir la mirada jugant amb 
les imatges i fent preguntes que entrenaven el poder de 
la metàfora a partir d’un element visual. Preguntes com 
allò que ens agrada o que no ens agrada o, per exemple, 
què és per nosaltres l’alegria i què és la soledat. Es pro-
vocava així un clima de complicitat i unió del grup, tot 
provocant una energia d’espontaneïtat i desinhibició.

Les cartes utilitzades van ser les de Sikkhona Edu.

Dinàmica-joc per aprofundir envers la soledat: a través 
de l’adaptació del joc IKONIKUS, vam iniciar un recor-
regut per extreure què sentim davant determinades 
situacions.

Així, cada persona disposava de tres cartes. En el seu 
torn, comença dient: “Com em sentiria si...” i diu una si-
tuació. La resta ha de mirar les seves tres cartes i ha de 
posar cap per avall com creu que se sentiria en aquella 
situació. La persona que ha iniciat el torn gira les cartes 
i tria aquella icona que sintonitza més amb el que senti-
ria. La persona que hagi posat aquella carta guanya un 
punt. En arribar a tres punts, es guanya el joc.

En aquest marc, i després d’un primer torn d’escalfa-
ment, introduïm preguntes com ara les següents:

• Com em sentiria si no tingués cap amic/amiga?

• Com em sentiria si qui jo penso que és el meu millor 
amic o amiga digués que no té amics?

• Com em sentiria si algú a qui estimo em digués que 
una vegada es va sentir molt sol?

• Com em sentiria si a la ciutat on visc pogués parlar 
amb tothom en el seu idioma?

• Com em sentiria si quan sortís de l’escola pogués 
anar a jugar cada dia amb la condició de fer nous 
amics i amigues?

• Com em sentiria si pogués parlar amb els animals? 

• (...)
 

En un moment donat de la partida, convidem les perso-
nes participants que pensin noves preguntes en aques-
ta línia. D’aquesta manera veiem què els interessava 
i els (pre)ocupava. Així, van sortir preguntes iniciativa 
dels mateixos infants com ara les següents:

• Com em sentiria si el divendres em pogués quedar a 
l’escola?

• Com em sentiria si algú de la meva família es morís?

• Com em sentiria si no em vinguessin a buscar a 
l’escola?

• Com em sentiria si ningú volgués jugar al pati amb 
mi?

Dinàmica de producció: es va demanar als participants 
que, a partir de la dinàmica anterior, amb el que hem 
comentat i sabent que el tema és “la soledat”, fessin 
un objecte creatiu per expressar allò que els evoca. 
Així, apareixen objectes com ara dibuixos, escultures, 
escrits, algun collage i, fins i tot, algun element proper 
que s’identifica en aquest repte.

SESSIONS DINAMITZADES
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Aquest projecte i la metodologia proposada ens ha 
permès l’obtenció d’informacions a diferents nivells, 
que cal valorar i avaluar, per tal que esdevingui l’eina o 
recurs adequat que preteníem —a més del procés parti-
cipatiu i enriquidor que ens vam plantejar—.
Així, per tal d’obtenir aquesta valoració qualitativa de 
la proposta, portada a terme a través de l’observació 

directa de les persones facilitadores, es va proposar la 
realització d’un producte (dibuix, vídeo, collage...) creat 
per cada infant, fet que també dona lloc a un element 
tangible que ens permet valorar la participació i els 
valors i les reflexions inherents a aquesta construcció 
col·lectiva.

A continuació relacionem tots els equipaments amb els 
quals s’ha contactat. El contacte ha estat directe amb 
la direcció del centre i, en alguns casos, prèviament 
amb els responsables tècnics del Districte i les perso-
nes educadores.

Vam dur a terme reunions informatives per explicar el 
projecte amb tots ells i, en la majoria dels casos, una 
reunió amb les persones educadores per explicar el 
detall de la sessió.

* Centre Residencial d’Acció Educativa
** Casal Infantil  

  TOTAL INFANTS: 87

  *** L’Escola Virolai va implicar  tota  la   
  classe en el projecte, realitzant novament   
  la dinàmica. És per això que podem sumar  
  quinze infants més de manera indirecta.

CENTRE DISTRICTE DATA (2021) PERSONES EDATS

Escola Virolai Horta-Guinardó 29/01 10 infants*** 12-13 anys

Kids Barcelona Hospital  05/02 9 adolescents 16-22 anys
 Sant Joan de Déu 

Escola d’educació especial  Horta-Guinardó 08/02 9 adolescents 12-14 anys
Mare de Déu de Montserrat    8 adolescents 
    
CRAE* Maria Reina Sarrià - Sant Gervasi 10/02 6 infants 10-12 anys

C. I.** Ciutat Meridiana Nou Barris 09/03 6 infants 10-12 anys
   6 infants 

C. I. Vallbona Nou Barris 18/03 5 infants 6-10 anys

C. I. Canyelles Nou Barris Lliuren dibuixos 
  fets en família 2 infants 

C. I. Guinardó Horta-Guinardó 09/04 3 adolescents 13-14 anys

C. I. Teixonera Horta-Guinardó 16/04 4 infants 12-15 anys
   4 infants 

C. I. Drassanes Ciutat Vella 23/04 9 adolescents 12-14 anys
   6 infants 10-12 anys

RECOLLIDA DE DADES I ANÀLISI

EQUIPAMENTS CONTACTATS



CENTRE VIROLAI
Dia i hora: 28/01/2021 - 14.45 h

Format: Virtual

Infants participants: 10 alumnes + 25 infants 
dins l’aula amb l’educadora

Edats: 12-13 anys

Persona educadora: 1

IMATGES PER OBRIR LA MENT 

Alegria i tristesa en imatges. Moltes de les imatges 
d’alegria s’associen a imatges on surten persones i/o 
animals. En canvi, les imatges de tristesa acostumen a 
ser més abstractes, com per exemple mar picat, cova 
amb reflexos de llum...

Aspectes relacionats amb la soledat i un mateix: 
com reconeixes la soledat en tu. Què fas per sortir-te’n, 
què no t’agrada...

Els infants reconeixen la soledat de forma física: estan 
sols perquè no hi ha ningú al seu entorn, o perquè hi 
ha gent que ha mort o bé perquè es troben en una illa 
deserta.

Trobem aspectes de resiliència, com per exemple, en 
el cas de perdre les amistats, seria un bon moment per 
fer-ne de noves.

També plantegen espais de reflexió: el moment en què 
et sents sol, el pots aprofitar per parar i pensar.

Aspectes relacionats amb la soledat i els altres: 
coneixes algú a prop teu que creguis que se sent sol 
o sola? Com saps que està sola? Com t’acostaries 
a aquesta persona? Com la podries ajudar? 

Tots i totes coneixen algú que se sent sol. Es detecta 
la persona que se sent sola pel seu posat, la cara, l’ex-
pressió, està sol en algun lloc.

Preguntar, parlar, fer companyia, fer coses junts, són 
plantejaments per ajudar a algú a sortir-se’n.
Altres aproximacions 

Producció artística 

Vam quedar que els quedava la missió de representar 
en una creació artística el que els inspirava la soledat. 
Ho té la professora que ens va acompanyar en la dinà-
mica.

Observacions 

La professora va proposar seguir treballant amb d’al-
tres cursos tant en el joc com en els dibuixos. S’han 
recollit uns 25 dibuixos sobre la soledat de la seva aula 
i també notes sobre el joc que va facilitar ella mateixa. 

10  –  BARCELONA CONTRA LA SOLEDAT
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IMATGES PER OBRIR LA MENT 

Triar una imatge que mostri soledat i una altra, calma.
La majoria d’imatges triades per la paraula soledat són 
imatges on surten persones o les seves ombres (cap-
taires, reflex d’infants…). En el cas de la paraula calma, 
extreuen imatges de paisatge o somriures.

Aspectes relacionats amb la soledat i un mateix: 
com reconeixes la soledat en tu. Què fas per sortir-te’n, 
què no t’agrada...

Parlen de soledat física (estar sol) i la soledat emocio-
nal (sentir-se sol, tot i no estar-ho). També exposen la 
diferència sobre estar sol i aprendre a estar sol.

Detecten la soledat perquè se senten ensopides, de-
caigudes, etc. No cal que passi res en concret, sinó que 
una frase d’una persona et pot fer sentir així. O coses 
que et dius tu mateix. Pots sentir-te enfadat.

De vegades no es donen permís per estar tristos o 
sentir-se malament per sentir-se sols. Com si no hi 
tinguessin dret, amb tot el que tenen al voltant.

Plantegen que una forma de sortir de la situació és 
pensant i sabent que no estàs sol, trucant a una perso-
na amiga; depèn de les eines de cada persona, ho pot 
gestionar d’una manera o d’una altra. Es parla molt so-
bre el suport d’altres persones i sobretot professionals.

No s’ha de dir mai:

a. Tots ens sentim sols.
b. Busca’t la vida.
c. No passa res, és normal.
d. No frase Mr. Wonderful o Pablo C...

Aspectes relacionats amb la soledat i els altres: 
coneixes algú a prop teu que creguis que se sent sol 
o sola? Com saps que està sola? Com t’acostaries 
a aquesta persona? Com la podries ajudar? 

Detecten la soledat d’una altra persona de la matei-
xa manera que la detecten en ells mateixos, a través 
d’aquesta energia “trista”, decaiguda.

Proporcionen ajuda amb les opcions següents:

a. Una amistat et portaria a desfogar-te. Sense jutjar.
b. Preguntaria què li ve de gust. 
 Respectar el que ells volen.
c. Desfogar-se i després construir una solució. 
 A vegades la gent en té la necessitat.
d. Buscar activitats per fer sol, per estar per un mateix 
 i tenir una mica d’espai.

Com la ciutat pot ajudar, acompanyar, les persones 
que se senten soles

Intentar que tothom tingui un suport psicològic profes-
sional. No sempre les amistats i la família saben com 
fer-ho, i és important poder recórrer a un professional.

Altres aproximacions 

Estar sol com a aprenentatge vital.

Producció artística 

Atesa l’edat dels joves, no els vam proposar aquesta 
part de la dinàmica.

KIDS BARCELONA 
HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU
Dia i hora: 05/02/2021 - 17.00 h

Format: Virtual

Infants participants: 9 adolescents - joves que han 
estat hospitalitzats, ho estan o bé han tingut una 
persona molt propera infant o jove hospitalitzada.

Edats: 16-22 anys

Persona responsable: 1



ESCOLA D’EDUCACIÓ 
ESPECIAL MARE DE DÉU 
DE MONTSERRAT

Dia i hora: 8/02/2021 - 15.00 h

Format: Presencial

Infants participants: 9

Edats: 12-14 anys

Persona educadora: 2

GRUP 1

IMATGES PER OBRIR LA MENT 

Alegria i calma. L’alegria relacionada amb persones i 
somriures. La calma amb paisatges, mar...

Aspectes relacionats amb la soledat i un mateix: 
com reconeixes la soledat en tu. Què fas per sortir-te’n, 
què no t’agrada...

La soledat l’associen a sentir-se sol tot i estar envoltat 
de persones.

La soledat física la perceben com a positiva i els gene-
ra responsabilitat i satisfacció.

Reconeixen la soledat perquè no es troben a gust al 
lloc o amb ells mateixos.

Surten d’ella quedant amb la resta d’amistats, sabent 
que no estan sols.

Un exemple de sentir-se sol és que els deixin en vist a 
les xarxes socials.

Aspectes relacionats amb la soledat i els altres: 
coneixes algú a prop teu que creguis que se sent sol 
o sola? Com saps que està sola? Com t’acostaries 
a aquesta persona? Com la podries ajudar? 

Veuen la soledat dels altres a partir de la mirada. Ve-
uen que poden ajudar fent companyia, fent riure, etc.

 
Producció artística 

Les han guardat per si es demanen.

En aquest cas, els infants han fet tres dibuixos:

• Una conversa de WhatsApp on la persona et deixa 
en vist.

• La mirada que veuen en una persona sola.
• Una casa aïllada de la resta de la gent. 
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ESCOLA D’EDUCACIÓ 
ESPECIAL MARE DE DÉU 
DE MONTSERRAT

Dia i hora: 8/02/2021 - 15.00 h

Format: Presencial

Infants participants: 8

Edats: 12-14 anys

Persona educadora: 4

IMATGES PER OBRIR LA MENT 

Ateses les característiques del grup, vam passar direc-
tament al joc. Prèviament, però, vam dir coses que ens 
agradaven molt: la xocolata, jugar, dibuixar, els video-
jocs, els animals...

Aspectes relacionats amb la soledat i un mateix: 
com reconeixes la soledat en tu. Què fas per sortir-te’n, 
què no t’agrada...
 
Un es reconeix sol perquè se sent trist, però sobretot 
incomprès i/o ignorat.

La soledat quan estàs acompanyat i la gent parla i o bé 
no els entens o no fan res perquè participis.

Es poden sentir sols a l’escola, a casa, en família. És 
especialment feridor en el pati, quan no volen jugar 
amb ells o els deixen de banda.

La soledat física no és quelcom a priori problemàtic 
per a ells. Se senten molt envoltats de família i amics.

De vegades busquen estar sols! I se senten bé!

Surten de la soledat pensant en altres coses, jugant, 
fent coses que els agraden o parlant amb amics.

Els animals són uns grans aliats per sortir de la sensa-
ció de soledat.

Aspectes relacionats amb la soledat i els altres: 
coneixes algú a prop teu que creguis que se sent sol 
o sola? Com saps que està sola? Com t’acostaries 
a aquesta persona? Com la podries ajudar? 

Reconeixen la soledat en els altres pel llenguatge cor-
poral: cara, rictus de la boca, posició corporal.

Quan troben algú així, intenten proposar-li activitats: fer 
coses junts, convidar-lo a casa, jugar, viatjar, parlar-hi...

Així, els antídots contra la soledat tenen a veure amb 
compartir amb d’altres temps, energia i propostes d’ac-
tivitats. De la soledat, se’n pot sortir.

Producció artística 

Podem observar cares tristes però també un parell de 
dibuixos d’alegria —estar sol no vol dir sempre estar 
trist—. La soledat envoltat de persones i la soledat 
producte d’una situació determinada, totalment cir-
cumstancial.

Els dibuixos es conserven en el centre educatiu.

GRUP 2



CRAE MARIA REINA
Dia i hora: 10/02/2021 

Format: Presencial

Infants participants: 6

Edats: 10-12 anys

Persona educadora: 1

IMATGES PER OBRIR LA MENT 

En aquest, vam utilitzar les imatges per preguntar “al-
guna cosa que els agrada”, i van sortir conceptes com 
el menjar, l’esport, els animals, ballar, jugar, la música, 
la boxa... Quan se’ls demana “alguna cosa que és im-
portant per a ells” surt la família, l’amistat, l’alegria, el 
menjar, la música.

Aspectes relacionats amb la soledat i un mateix: 
com reconeixes la soledat en tu. Què fas per sortir-te’n, 
què no t’agrada... 

La soledat des de la discriminació per ser diferent, per 
tenir un altre color de pell.

La contradicció que la ment vol estar sola però el cos 
vol anar a jugar i estar amb persones.

Sentir-se sol al pati de l’escola, envoltat de persones. 
Sentir-se sols mentre estan acompanyats.

Parlen de la soledat com un estat de la ment.

Es reconeixen quan senten la soledat no desitjada, la 
que no agrada
—perquè de vegades els agrada i la busquen—, perquè 
estan tristos, ensopits, per la posició corporal, la falta 
d’alegria, no tenen ganes de res...

Aspectes relacionats amb la soledat i els altres: 
coneixes algú a prop teu que creguis que se sent sol 
o sola? Com saps que està sola? Com t’acostaries 
a aquesta persona? Com la podries ajudar? 

Són molt empàtics quan senten que algú està sol.
Pregunten, li parlen, volen animar-lo, intenten donar-li 
importància, jugar, portar- lo a un altre lloc.

Alhora, donen molta importància a deixar els espais 
perquè de vegades la persona ho necessita.

No els agrada que no valorin els seus sentiments i 
els diguin que no passa res, o que ja li passarà o que a 
moltes persones els ocorre.

Producció artística 

Van aparèixer dibuixos i construccions amb peces de 
Lego. Quant als dibuixos, trobem des de com la sole-
dat ens converteix en una persona “com el Joker” o 
una casa on les persones venen i se’n van. Pel que fa a 
les construccions, un pou molt profund, d’on és difícil 
sortir, però es pot, un robot —que va acabar tenint un 
robot amic i una casa—, o un cotxe de luxe on tothom 
té cabuda perquè, d’altra manera, se sentiria molt sol.
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CI MERIDIANA

Dia i hora: 9/03/2021 - 16.30 h - 17.30 h

Format: Presencial

Infants participants: 6

Edats: 8-10 anys

Característiques dels infants: 

Infants de 3r i 4t de primària (8-10 anys). La majoria 
dels participants són nascuts a Barcelona de des-
cendència magrebina i llatinoamericana.

El grup de 3r i 4t de primària està dividit en dos 
grups de 6, a causa de les restriccions per la co-
vid-19, en ambdós grups hi ha infants dels dos 
cursos. És un grup molt actiu i mogut, el seu ventall 
d’interessos és molt ampli i això es veu reflectit 
en les demandes que fan. Aquest curs ha estat 
molt intens per a tots ells i elles, la pandèmia i les 
conseqüències que aquesta ha comportat han tocat 
molt les famílies d’aquests infants, cosa que ha 
empitjorat la seva situació econòmica, social, de 
cobertura de necessitats bàsiques, etc. Això té un 
efecte en l’experiència dels infants que viuen un any 
de trasbals, conflictes, emocions poc identificades i 
gestionades. El casal en aquests moments esdevé 
un espai distès de gaudi, de contenció, de cures, 
escolta i acompanyament proper d’una manera 
personalitzada però també grupal.

Persona educadora: 1

IMATGES PER OBRIR LA MENT 

Vam utilitzar les imatges per preguntar “alguna cosa 
que fos important”, i surten conceptes com la família, 
les amistats, l’alegria, els animals, el canvi climàtic, el 
mar... Quan se’ls demana “alguna cosa que representi 
soledat”, surt una persona sola, un animal que n’ajuda 
un altre, una imatge de calma, de tranquil·litat.

Aspectes relacionats amb la soledat i un mateix: 
com reconeixes la soledat en tu. Què fas per sortir-te’n, 
què no t’agrada...

Reconeixen la soledat en situacions concretes quan es 
queden sols, quan totes les persones dormen o si ningú 
juga amb tu… Diferencien un estat de soledat d’un 
d’incomoditat.

Reconeixen que et pots sentir sol i estar envoltat de 
gent. Ells i elles sí que n’han sentit. No saben perquè 
els passa que de vegades els agrada i de vegades, no. 
No els agrada quan és perquè algú no vol jugar amb 
ells o si els deixen sols a casa. Per sortir-se’n, fan co-
ses que els agraden, com ara jugar, pintar...
 

Aspectes relacionats amb la soledat i els altres: 
coneixes algú a prop teu que creguis que se sent sol 
o sola? Com saps que està sola? Com t’acostaries 
a aquesta persona? Com la podries ajudar? 

Reconeixen la soledat en altres persones per la cara, 
perquè no juguen, o estan plorant.

Per ajudar-lo, es pot preguntar si volen jugar, si volen fer 
amistat. Defensar-los si els fan bullying. Lamenten que 
la gent pobra se sent doblement sola.

Altres aproximacions 

Exploren preguntes com ara “si algú de la família mo-
rís”, “si algun amic morís”, “si algú anés a l’hospital”.
En una ciutat que combat la soledat hi hauria jocs, 
molta gent, pau, no hi hauria gent dolenta ni racista ni 
masclista.

La soledat com un mur que ens separa de les altres 
persones.

GRUP 1



CI MERIDIANA

Dia i hora: 9/03/2021 - 17.30 h - 18.30 h

Format: Presencial

Infants participants: 6

Edats: 8-10 anys

Persona educadora: 1

IMATGES PER OBRIR LA MENT 

Vam utilitzar les imatges per preguntar “alguna cosa 
que fos important”, i van sortir conceptes com ara l’ale-
gria, l’amistat, la pau, la calma, ajudar les altres perso-
nes... Quan se’ls demana “alguna cosa que representi 
soledat”, surten imatges de persones soles. Quan un 
està sol, “el sol se rompe”.

Aspectes relacionats amb la soledat i un mateix: 
com reconeixes la soledat en tu. Què fas per sortir-te’n, 
què no t’agrada... 

Reconeixen la soledat en situacions concretes com 
ara si “algú et roba una idea”, si es queden tancats al 
lavabo o si ho donen tot per algú i aquest algú marxa. 
No els agrada la soledat. I lamenten que al col·le la pa-
teixen. Els fa por. No els sembla agradable. Manifesten 
angoixa.

Se’n surten jugant, buscant noves amistats, fent coses 
que els agradin. Jugar sol una mica està bé, però millor 
amb d’altres. Fins i tot amb amics imaginaris.

Aspectes relacionats amb la soledat i els altres: 
coneixes algú a prop teu que creguis que se sent sol 
o sola? Com saps que està sola? Com t’acostaries 
a aquesta persona? Com la podries ajudar? 

Reconeixen la soledat en altres persones per la cara, 
perquè no juguen o pels gestos.

Els proposen: “vols ser la meva amiga?”, “vols jugar?”, 
“vols anar a casa meva?”, “vols estar amb mi?”.

Altres aproximacions 

En una ciutat que combat la soledat hi hauria jocs 
divertits, molta gent per fer-te companyia, felicitat, 
amistat, energia i animals.
 

Observacions 

Demanen una ciutat amb jocs, pau, molta gent, on no hi 
ha gent dolenta, ni racistes ni masclistes.

GRUP 2
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CI VALLBONA
Dia i hora: 18/03/2021 

Format: Presencial

Infants participants: 5

Edats: 7-8 anys

Característiques del casal:
Al casal hi ha un nombre de participants estables,
24 infants d’entre 4 i 10 anys.
Segons el gènere: 7 nens i 17 nenes
Segons l’origen de les famílies: 5 d’origen català / 
espanyol (de les quals 5 són gitanes), 
13 de Llatinoamèrica (Colòmbia, l’Equador, el Perú, 
Veneçuela, República Dominicana, l’Argentina, 
Hondures, Nicaragua), 5 del nord d’Àfrica (el Marroc 
i Algèria) i 2 del Pakistan.

Persona educadora: 1

IMATGES PER OBRIR LA MENT 

En aquest cas, vam utilitzar les imatges per preguntar 
una cosa que ens agradés molt fer, on van sortir con-
ceptes com ara festes amb els amics, activitats amb 
les famílies i connexió amb la natura.

D’altra banda, vam preguntar què no els agradava gens, 
on els infants van poder expressar conceptes relacio-
nats amb la foscor i por.

Aspectes relacionats amb la soledat i un mateix: 
com reconeixes la soledat en tu. Què fas per sortir-te’n, 
què no t’agrada... 

Reconeixen la soledat quan se senten tristos, quan no 
poden fer aquelles coses que els agrada amb la gent 
que estimen.

Per sortir-se’n, saben que poden demanar ajuda a un 
adult o a altres persones que hi ha a l’escola.

No els agrada sentir-se sols, no els agrada que els 
insultin, que els deixin malament o que els pressionin 
a fer coses que no volen.

Aspectes relacionats amb la soledat i els altres: 
coneixes algú a prop teu que creguis que se sent sol 
o sola? Com saps que està sola? Com t’acostaries 
a aquesta persona? Com la podries ajudar? 

Saben que una persona està trista per la postura 
arronsada. Quan ho veuen, tenen clar que han d’anar a 
preguntar si vol jugar i animar-la.

 
Producció artística 

Les imatges que han creat simbolitzen la soledat de 
manera física: quedar-se sols a casa, celebrar l’aniver-
sari sols o no tenir ningú al teu entorn.
 

Observacions 

Demanen una ciutat amb jocs, pau, molta gent, on no hi 
ha gent dolenta, ni racista ni masclista.



CI CANYELLES
Es lliuren dos dibuixos realitzats per famílies 
i infants que expressen la seva percepció sobre
la soledat.
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CI GUINARDÓ
Dia i hora: 9/04/2021 

Format: Presencial

Infants participants: 3

Edats: 13-14 anys

Característiques infants del casal: 

PETITS
Total grup: 12 infants
Edats: entre 4 i 7 anys
Sexe: 7 nens i 5 nenes
Ètnies: 1 nen nascut a Bolívia, 1 nena amb família 
d’Hondures, 1 nen amb família de Romania 
i 1 nen amb família del Perú.

MITJANS
Total grup: 12 infants
Edats: entre 8 i 11 anys
Sexe: 7 nens i 5 nenes
Ètnies: 1 nen nascut a Xile i amb família del Perú, 
1 nena nascuda al Brasil, 1 nena amb família 
del Perú, 1 nen amb família de Bolívia i una nena 
amb família del Paraguai.

JOVES
Total grup: 10 joves
Edats: entre 12 i 16 anys
Sexe: 4 noies i 6 nois
Ètnies: 1 noi nascut a Nicaragua, 1 noi nascut 
a Hondures, 1 noi amb família del Perú i 1 noi 
amb família de l’Argentina.

Persona educadora: 1

IMATGES PER OBRIR LA MENT 

En aquest cas, vam utilitzar les imatges per preguntar 
una cosa que ens inspirés calma i una altra que inspi-
rés soledat. En el cas de la calma, van exposar imatges 
relacionades amb paisatges on s’aprecia la infinitat.
D’altra banda, les imatges que inspiraven soledat eren 
relacionades amb persones físicament soles, o el fet 
de viure d’una manera inestable.
 

Aspectes relacionats amb la soledat i un mateix: 
com reconeixes la soledat en tu. Què fas per sortir-te’n, 
què no t’agrada... 

Relacionen la soledat en si mateixos quan se senten 
incompresos. Per sortir-se’n, saben que han de dema-
nar ajuda i no els agrada gens que et preguntin com et 
sents.

Aspectes relacionats amb la soledat i els altres: 
coneixes algú a prop teu que creguis que se sent sol 
o sola? Com saps que està sola? Com t’acostaries 
a aquesta persona? Com la podries ajudar? 

Reconeixen la soledat pel fet que una persona es trobi 
sola o bé que se senti incompresa davant la resta. Són 
capaços de detectar la soledat veient una persona sola 
de forma física.

Una bona idea seria ajudar la persona a superar la so-
ledat, però deixen molt clar que aquesta persona hauria 
de voler ser ajudada.

Altres aproximacions 

La soledat no és sempre dolenta, poder quedar-te sol a 
casa la consideren una soledat bona i motivadora.

D’altra banda, consideren detonants de la soledat: per-
dre diners, no comprar allò que vols, perdre l’amistat pel 
fet que no et coneguin...

Producció artística 

Les imatges que han creat mostren el que anterior-
ment hem comentat: ser una persona guanyadora però 
incompresa (no tenir amistats), la soledat com a forma 
física i la soledat vista des dels comentaris externs.



CI TEIXONERA

Dia i hora: 16/04/2021 

Format:  Presencial

Infants participants: 4

Edats: 12-15 anys

Característiques dels infants: 
actualment hi ha nou infants inscrits, dels quals 
quatre estan cursant 6è de primària, tres 2n d’ESO 
i dos 3r d’ESO. Hi ha sis nois i tres noies. És un grup 
amb molta diversitat cultural i de procedència.
Tot i que alguns ja han nascut aquí, les seves 
famílies venen del Marroc, el Pakistan, Uruguai, 
Bolívia i Ucraïna.

Persona educadora: 1

IMATGES PER OBRIR LA MENT 

En aquest cas, vam utilitzar les imatges per preguntar 
una cosa que ens inspirés alegria i una altra que inspi-
rés soledat. En el cas de l’alegria, van exposar imatges 
relacionades amb natura, festes, somriures i calma.

D’altra banda, les imatges que inspiraven soledat eren 
accions que les relacionaven amb el bullying o la 
llibertat.

Aspectes relacionats amb la soledat i un mateix: 
com reconeixes la soledat en tu. Què fas per sortir-te’n, 
què no t’agrada... 

Relacionen la soledat en si mateixos perquè són per-
sones que han viscut o viuen el bullying. Reconeixen la 
soledat quan la gent els mira malament, fan comentaris 
sobre el que diuen o bé els ignoren. Una solució és la 
música, és de la manera que afronten la soledat. D’altra 
banda, consideren fer-se amics de persones “populars” 
per causar enveja i poder sentir-se millor o menys sols.

Aspectes relacionats amb la soledat i els altres: 
coneixes algú a prop teu que creguis que se sent sol 
o sola? Com saps que està sola? Com t’acostaries 
a aquesta persona? Com la podries ajudar?

Reconeixen la soledat en la resta perquè la gent es riu 
de la persona o la molesta o fins i tot la pega.

El que es pot fer és acostar-se a la persona i defen-
sar-la. D’altra banda, comenten que una cosa que no 
ajuda és riure o ignorar la situació.

Altres aproximacions 

La soledat com a bullying, però també en alguns 
moments ha sigut la soledat com l’alliberació de la 
càrrega social que causa la família i l’entorn.

Aliats per millorar la soledat: els animals i el contacte 
amb la natura.

Producció artística 

La soledat com a foscor, però amb la idea que sem-
pre hi ha nous camins, noves estrelles per explorar, la 
soledat com un estat neutre: et pot causar felicitat o 
angoixa, i la soledat com un estat intern, on la pateixen 
tota mena de persones, i d’altres que per salut haurien 
de sentir-se així, potser no s’hi senten.

GRUP 1
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CI TEIXONERA

Dia i hora: 16/04/2021 

Format:  Presencial

Infants participants: 4

Edats: 10-12 anys

Persona educadora: 1

IMATGES PER OBRIR LA MENT 

En aquest cas, vam utilitzar les imatges per preguntar 
una cosa que fos important per a ells i elles i una altra 
que inspirés soledat. En el cas de l’alegria, van exposar 
imatges relacionades amb família, amics, treball en 
equip, gent gran, animals, canvi climàtic, ajudar les 
altres persones, construir amb altres persones.

D’altra banda, les imatges que inspiraven soledat eren 
accions que les relacionaven amb la soledat física o 
persones que pel seu posat deduïen que devien tenir la 
mateixa emoció.

Aspectes relacionats amb la soledat i un mateix: 
com reconeixes la soledat en tu. Què fas per sortir-te’n, 
què no t’agrada...

La soledat pot ser buscada i lluminosa. Se n’adonen 
perquè se senten tristos i desubicats. Perduts.

Demanen ajuda a les amistats, adults. Amb cura de no 
fer-te “pesat/ada”. Busquen suport en persones que 
sense que “tu ho diguis, t’ajuden perquè se n’adonen”.

Pensen en una altra cosa. “Encara que estigui sol, 
pensaré en algú”.

Aspectes relacionats amb la soledat i els altres: 
coneixes algú a prop teu que creguis que se sent sol 
o sola? Com saps que està sola? Com t’acostaries 
a aquesta persona? Com la podries ajudar? 

Se n’adonen per la posició corporal i els volen ajudar 
jugant, divertint-los, sortint al carrer.

Creuen que la pobresa és una causa que provoca la 
soledat i que cal relacionar-nos més en llibertat.

Tot i així, creuen que tots ens podem sentir sols, youtu-
bers i rics inclosos.

Altres aproximacions 

El casal és l’espai més segur. Més que l’escola. Es pre-
gunten perquè les coses no es poden fer així a l’escola. 
I estar feliços però, sobretot, tranquils.

A l’escola aprenen a solucionar-se els problemes “ells 
sols”, “no es pot confiar en els profes” “que no fan res”.

GRUP 2



CI DRASSANES

Dia i hora: 23/04/2021 

Format:  Presencial

Infants participants: 9 
(incloent-hi 2 infants amb necessitats especials)

Edats: 7-12 anys

Característiques dels infants: 
La majoria d’infants són nascuts a Espanya, amb 
les procedències següents: Bangladesh, Espanya, 
Hondures, l’Equador, Gàmbia, l’Índia, el Marroc 
i el Pakistan.

Persona educadora: 2

IMATGES PER OBRIR LA MENT 

En aquest, vam utilitzar les imatges per preguntar 
“alguna cosa que fos important”, i va sortir la família, 
l’amistat, els animals i el planeta. Respecte a “què és la 
soledat”, van sortir imatges de pobresa —captaire— o 
persones soles, en acció o estàtiques o amb posat trist.

Aspectes relacionats amb la soledat i un mateix: 
com reconeixes la soledat en tu. Què fas per sortir-te’n, 
què no t’agrada...  

La soledat pot ser alegre quan és escollida. Quan no és 
desitjada, se senten tristos i intenten demanar ajudar 
als adults.

Els fa por que els diguin “ets una dramàtica”, que 
se’n riguin, fins i tot que insultin. No suporten que els 
menystinguin quan se senten així (i frases com “a llorar 
a la llorería”).

Aspectes relacionats amb la soledat i els altres: 
coneixes algú a prop teu que creguis que se sent sol 
o sola? Com saps que està sola? Com t’acostaries 
a aquesta persona? Com la podries ajudar? 

S’adonen que l’altre se sent sol perquè el veuen o sen-
ten trist. Pregunten obertament “què et passa?” i li pro-
posen jugar, estar simplement amb ell o ella, abraçar-lo.
Cal deixar espai si l’altra persona no ho vol.

Altres aproximacions 

Comparteixen que “no tots els dies has d’estar feliç”. 
L’escola és un espai segur molt desitjat. Que no els doni 
l’esquena.

GRUP 1

22  –  BARCELONA CONTRA LA SOLEDAT



BARCELONA CONTRA LA SOLEDAT  –  23

CI DRASSANES

Dia i hora: 23/04/2021 

Format:  Presencial

Infants participants: 6

Edats: 9-11 anys

Persona educadora: 2

IMATGES PER OBRIR LA MENT 

En aquest, vam utilitzar les imatges per preguntar 
“alguna cosa que fos important”, i va sortir la família, 
l’amistat, l’alegria. Respecte a “què és la soledat”, van 
sortir imatges de tristor.

Aspectes relacionats amb la soledat i un mateix: 
com reconeixes la soledat en tu. Què fas per sortir-te’n, 
què no t’agrada... 

La soledat és un estat d’ànim de tristesa. Pots estar 
sol en companyia. Els espanta. Se senten enfadats. Per 
sortir-ne, pensen en una altra cosa, juguen, es distre-
uen. Demanen mimos.

No els agrada que els renyin, els castiguin o els facin 
mal per dir que se senten sols. No poden suportar el 
“supéralo”.

Aspectes relacionats amb la soledat i els altres: 
coneixes algú a prop teu que creguis que se sent sol 
o sola? Com saps que està sola? Com t’acostaries 
a aquesta persona? Com la podries ajudar? 

Els reconeixen perquè està sol o sola, perquè no juga 
amb ningú, està en un racó. I per la seva cara.

El conviden a jugar als seus jocs preferits, a anar a casa, 
a una festa, a veure una pel·lícula, a trobar el que vol.

Altres aproximacions 

Es poden trobar sols a casa, a l’escola o al parc. 
La soledat espanta: “no soy nadie”.
 

Observacions 

Van voler tornar a jugar un cop ja havíem acabat la 
sessió.

GRUP 2
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TAULES DE CONVERGÈNCIES I DIVERGÈNCIES 
ENTRE LES DIFERENTS SESSIONS

* Centre Residencial d’Acció Educativa
** Casal Infantil  

La soledat física pesa tant com l’emocional.
Pensar i reflexionar sobre la situació per sortir de la soledat.

La soledat física com quelcom desitjat. És un assoliment que els deixin estar sols.

Tot i que tots els grups ho comparteixen des de “sentir-se sol malgrat que estic 
acompanyat”, aquest grup remarca especialment la contradicció entre la soledat 
física i l’emocional: vull estar sol però el meu cos no vol estar sol.

Cerca de suport professional.
El grup, d’edat més gran, proposa, a més, un acompanyament més reposat, de conver-
sa, per sortir o ajudar a sortir, més enllà de les activitats que proposen els més petits.
També, a l’hora de detectar el sentiment de soledat en els altres, són més conscients 
que detecten l’estat d’ànim i no tant l’expressió corporal.

La soledat és que ningú vulgui jugar amb tu. Angoixa davant la soledat.

Estar sol com a espai tranquil on no hi ha pressió dels adults.

La soledat com a responsabilitat i com a emoció interna: pots guanyar, però no tenir 
ningú amb qui celebrar-ho.

La soledat des de i com a bullying.
No fer-se pesat amb els problemes i que això comporti encara més rebuig. Obtenir 
ajuda sense haver de demanar-la.

La soledat provocada pel fet de ser diferent i, sobretot, en espais segurs, com a casa 
—quedar-te amb algú que no vols és com estar sol— o al pati de l’escola.

Virolai

Mare de Déu 
de Montserrat

CRAE* Maria Reina

Kids Barcelona - HsjdD

C. I.** Meridiana

C. I. Vallbona

C. I. Guinardó

C. I. Teixonera

C. I. Drassanes

ALGUNES CONCLUSIONS

PUNTS ESPECÍFICS DELS DIFERENTS COL·LECTIUS
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Reconèixer que una 
persona es troba sola

Nivells de resiliència Tipus de soledat Formes de sortir 
de la soledat 

Soledat com a bullying.

Soledat física i emoci-
onal (sensació que “no 
soy nadie”).

Soledat física i emocio-
nal. 

Soledat física: estar sol.

Soledat física 
i emocional.

Soledat física, 
emocional i aprendre 
a estar sol. 

Soledat emocional.

Soledat emocional 
(sentir-se sol tot i no 
estar- ho).

Soledat física 
i emocional.

La música i la natura 
com a acompanyant. 
Pensar en algú altre.
Sentir-se acompanyat.

Mimar, abraçar, jugar, 
riure, demanar ajuda.

La voluntat pròpia. 
Per sortir-ne, 
has de voler-ho. 

Preguntar si volen jugar, 
animar. 

Jugar, buscar amistats, 
anar a casa d’algú, 
preguntar. 

Acompanyar, parlar, 
fer costat. 

Jugar, ballar, fer esport 
amb d’altres.

Fer coses, jugar, 
quedar amb amics, 
anar de viatge. 

Parlar, jugar, 
compartir. 

Resiliència per superar 
la soledat i buscar nous 
camins. Acostar-se a 
persones que s’adonen 
dels teus problemes.

Resiliència en pensar 
que no cal obligar-se 
tots els dies a estar 
feliç.

Resiliència en veure 
que la soledat té 
aspectes positius 
com la responsabilitat 
d’estar sol. 

Resiliència en veure 
la soledat i sentir-la.
Soledat com a espai 
lliure sense pressió 
dels adults.

Resiliència en buscar 
nous amics i amigues 
que et valorin. 

Resiliència per actuar 
a partir de la reflexió 
d’allò que em passa.

Capacitat d’un mateix 
de sortir-se’n. “Siguis ric 
o pobre, et pots sentir 
sol”.

Resiliència en veure 
en la soledat 
la responsabilitat i 
confiança en deixar-los 
estar sols.

Resiliència per superar 
la soledat, per trobar 
“allò que és positiu” 
i emprendre nous 
camins. 

Perquè la gent es riu 
d’ella. Perquè està sol 
i trist. 

C. I. Teixonera

L’actitud, les emocions, 
la cara, l’energia.

C. I. Drassanes

La posició del cos.C. I. Guinardó

La posició del cos. C. I. Vallbona

Preguntant. La cara. 
Plora. 

C. I.**
Meridiana

El posat, l’estat d’ànim.Kids Barcelona 
HsJdD 

La cara, la posició 
del cos, si està callat.

CRAE* 
Maria Reina

Si somriu, si està trist, 
la cara. 

Mare de Déu 
de Montserrat

La cara, el posat. Virolai

(Tots els grups tenen 
clar que la soledat és 
un estat temporal)

* Centre Residencial d’Acció Educativa
** Casal Infantil  

PUNTS EN COMÚ EN LES DIFERENTS SESSIONS



La soledat al districte de Sant Andreu — 4

D’aquesta cerca que vam iniciar per compartir què és 
la soledat pels infants, però, sobretot, com combatre-la, 
n’hem extret alguns valoracions per compartir.

• La soledat, en els infants fins als 12-14 anys encara 
no representa un prejudici o una llosa. És quelcom 
circumstancial. Estar sol o sola és quelcom que 
passarà. Fins i tot podríem dir que la paraula no fa 
por, com en el món adult. Però això ens fa pensar 
que pot ser una bona idea actuar abans que sigui 
massa tard, ja que a mesura que els grups augmen-
ten en edat, se’n fan més conscients i els recursos 
que demanen són més profunds.

• Malgrat que pràcticament la totalitat dels infants 
manifesten haver-se sentit sols, els grups comen-
cem a fer-se conscients que pot ser un “problema” 
a partir dels 8-10 anys. Aquesta podria ser una 
bona edat per dirigir accions preventives, ja que 
entenen el concepte i comencen a sentir els seus 
efectes contraproduents.

• Alhora, els infants són molt conscients que la sole-
dat volguda és necessària, que cal estar sol o sola i 
que això els ajuda a ser autònoms. Quan la soledat 
és triada, es rep amb alegria i sensació de confian-
ça. Cal reforçar aquest concepte al qual ja arriben 
per si sols.

• Excepte el grup de més edat, que demanava sobre-
tot ajuda i recursos professionals, la resta d’infants 
intenten sortir de l’estat de tristor o ràbia —moltes 
vegades els sembla “injust”— que provoca la soledat 
parlant amb d’altres persones que els escoltin, 
jugant, sortint, fent nous amics i amigues. I són 
perfectament capaços de reconèixer la soledat en 
les altres persones, així com d’intentar, de diferents 
maneres —segurament com a ells i elles els agrada-
ria—, ajudar a sortir-se’n.

• A la ciutat li demanen recursos professionals, com 
ara experts, equipaments i l’abolició de la pobresa, 
el masclisme o el racisme, que creuen que fa que 
les persones se sentin soles. D’altra banda, són 
escèptics respecte al que podem fer els adults 

per ajudar-los en la situació on s’han trobat sols, 
majoritàriament en el pati escolar o a casa. Espais, 
d’altra banda, molt íntims i als quals difícilment s’hi 
pot accedir, sent un organisme públic, llevat que s’in-
trodueixi algun tipus d’eina o recurs en els centres 
educatius o l’àmbit familiar, com ara un joc, que 
permeti, a més de trobar recursos plegats, fer cons-
cients també els adults de referència d’allò que 
transmeten i com els seus comportament afecten en 
les situacions de soledat que manifesten els infants.

• Hi ha molts trets comuns en com se sent la soledat 
malgrat les diferències entre infants. Des de l’Esco-
la Virolai a un CRAE, passant per les persones usuà-
ries d’un centre infantil o en l’àmbit hospitalari…, per 
a tots ells és un repte, en primer lloc, comprendre 
per què (o per a què) se senten sols —tant si ho 
senten estant sols físicament com en companyia— i 
com viure les emocions que comporta. També com 
fer-ho per sortir-se’n (assumint que ho poden fer) 
quan aquestes emocions no els resulten agradables 
o com fer-ho per ajudar algú que se sent sol o sola.

LA SOLEDAT AMB ULLS D’INFANT, ADOLESCENTS I JOVES

26  –  BARCELONA CONTRA LA SOLEDAT






	p.4

