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LA DADA

L'Índex de solitud relacional a
Barcelona és del 15,4%

Segons l’Enquesta de Relacions Veïnals i
Convivència de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (ECAMB), realitzada d'octubre a
desembre de 2020, la solitud relacional
afecta un 15,4% de les persones
entrevistades (5.437), sense diferències
significatives entre homes i dones. Aquest
índex es calcula en base a tres preguntes i
aporta informació sobre el risc d’aïllament
de les persones.

Més informació

Més dades sobre soledat a
Barcelona

LA NOTÍCIA

Presentat el llibre "15 miradas a la
soledad"

“15 miradas a la soledad” està escrit per
quinze autors i autores que analitzen el
complex tema de la soledat des d’una òptica
diferent i particular. El llibre es va presentar
el 20 de maig en un acte semipresencial a la
sala d'actes del Cibernàrium en què van
participar una de les coautores, Nuria
Hernández, acompanyada pel regidor
d'Infància, Joventut, Persones Grans i
Persones amb Discapacitat, Joan R. Riera; i
la gerent municipal, Sara Berbel.

Més informació

Mira la presentació íntegra

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/barcelona-contra-la-soledat
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/bcn-contra-soledat/observatori-de-la-soledat-barcelona/%C3%ADndex-de-solitud-relacional-ecamb-2020
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/bcn-contra-soledat/observatori-de-la-soledat-barcelona/%C3%ADndex-de-solitud-relacional-ecamb-2020
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/bcn-contra-soledat/observatori-de-la-soledat-barcelona/la-soledat-barcelona
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/barcelona-contra-la-soledat/noticies-soledat/presentat-al-cibernarium-el-llibre-15-miradas-a-la-soledad_1071143
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/barcelona-contra-la-soledat/noticies-soledat/presentat-al-cibernarium-el-llibre-15-miradas-a-la-soledad_1071143
https://www.youtube.com/watch?v=-SqlIETqyzg


EL CONEIXEMENT

Fernando Fantova explica la
necessitat d’abordar la soledat
des de les polítiques socials

En el seu article "Enfoque y abordaje de la
soledad no deseada", el Doctor en
Sociologia, psicòleg i educador social,
expert en disseny de polítiques socials i
innovació social, membre del Consell
Assessor Científic contra la Soledat (CACS),
fa èmfasi en la necessitat d’analitzar i
d’abordar la soledat amb una dimensió
col·lectiva i estructural, posant en relació
l’eclosió de la soledat no volguda amb
canvis socials estructurals com l’increment
de la longevitat, transformacions familiars i
de convivència, l’augment de la desigualtat
econòmica o la precarietat laboral, entre
d’altres.

Llegeix l'article

Més articles

LA INICIATIVA

Desplegament de Vila Veïna, per
contribuir a combatre la soledat
comunitàriament

El desplegament de Vila Veïna a la ciutat
forma part d’una transformació de model
que prioritza la proximitat, la
corresponsabilitat i la personalització de
l’atenció. La cura és concebuda com una
tasca compartida i comunitària, no privada i
individual, partint del convenciment que
cuidar en comunitat és millor que cuidar en
soledat.

Més informació

Més iniciatives

LA RECOMANACIÓ

Convida qui vulguis a
subscriure's al butlletí "Barcelona
contra la soledat"

Si vols que aquest butlletí arribi a més
persones, reenvia'l i convida-les a
subscriure-s'hi.

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/barcelona-contra-la-soledat/noticies-soledat/fernando-fantova-explica-la-necessitat-dabordar-la-soledat-des-de-les-politiques-socials_1067670
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/barcelona-contra-la-soledat/noticies-soledat/fernando-fantova-explica-la-necessitat-dabordar-la-soledat-des-de-les-politiques-socials_1067670
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/barcelona-contra-la-soledat/consell-assessor-cient%C3%ADfic
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/barcelona-contra-la-soledat/noticies-soledat/neix-vila-veina-per-cuidar-en-xarxa-i-en-proximitat_1061264
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/barcelona-contra-la-soledat/noticies-soledat/neix-vila-veina-per-cuidar-en-xarxa-i-en-proximitat_1061264
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/bcn-contra-soledat/observatori-de-la-soledat-barcelona/iniciatives-combatre-la-soledat
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/barcelona-contra-la-soledat/butllet%C3%AD


Subscripció

Barcelona contra la soledat

D’acord a la normativa vigent de protecció de dades us informem que les vostres dades
personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de Gestionar la
tramesa d'informació regular sobre l'activitat municipal, legitimada d’acord amb el vostre

consentiment, de la que podeu trobar tota la informació a l’enllaç: tractament 0162 – Gestió
d’informació regular sobre l’activitat municipal. 

 
Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers i seran eliminades un cop

complertes les obligacions legals derivades de la gestió sol•licitada. Teniu dret a accedir,
rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets establerts per la normativa de

protecció de dades. 
 

Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades a:
http://ajuntament.barcelona.cat/protecciodades 

 
Aquest servei és part del Butlletí de Barcelona de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
Si voleu donar-vos de baixa d’aquest butlletí electrònic o gestionar les vostres subscripcions

accediu al vostre espai personal. 
 

Podeu contactar amb el servei a través de la bústia.

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/barcelona-contra-la-soledat/butllet%C3%AD
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/barcelona-contra-la-soledat
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/barcelona-contra-la-soledat
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/bcn-contra-soledat/observatori-de-la-soledat-barcelona

