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1. Introducció 

 

Els primers estudis sobre la soledat a Europa apareixen cap a l’any 1950, situant-la com un 

problema quasi exclusiu de la gent gran. El temps però, ha situat la soledat no volguda com un 

sentiment subjectiu que pot afectar a qualsevol persona, independentment de la seva edat, 

sexe, gènere, origen o condició social. 

En el nostre entorn, són cada vegada més les persones que viuen soles, especialment dones i 

gent gran, si bé aquest fet no necessàriament es tradueix en el fenomen de la soledat no 

volguda. L’aïllament social pot generar tristesa, ansietat, el sentiment de no importar o no 

significar res per a qui t’envolta i sovint s’acompanya d’una estigmatització que aprofundeix el 

sentiment de soledat. 

Més enllà de debats científics sobre l’abordatge d’aquest fenomen de disciplines com la  

psicologia, la sociologia o la filosofia, la realitat és que en els nostres barris, en el Districte de 

Gràcia són cada dia més les persones que estan o es senten soles,  viuen soles i sovint es 

tanquen en si mateixes fent cada dia més difícil que d’altres s’apropin.  

La realitat ens mostra que és majoritàriament la gent gran i les dones que viuen soles, qui són 

susceptibles de patir aquest sentiment de soledat no volguda. La Covid-19 en la que ens 

trobem encara immersos però, ha destapat d’altres realitats emergents entre els joves que, 

contínuament enxarxats, pateixen d’un aïllament preocupant que es pot cronificar si no 

s’aborda seguint un conjunt d’estratègies. Persones amb diversitat funcional són susceptibles 

també de patir aquesta soledat no volguda. 

Viure sola, no és estar sola, no obstant si és un element a tenir en compte a l’hora de posar el 

focus en la detecció de situacions d’aïllament social que de cronificar-se poden derivar en 

soledat no volguda.  

L’ésser humà té una dimensió social i cultural, dimensions considerades intrínseques a la 

naturalesa humana que faciliten trobar solucions col·lectives per superar entrebancs 

insuperables si s’enfronten individualment. Trobar solucions comunitàries és doncs el repte i el 

camí per abordar el fenomen de la soledat no volguda als nostres barris. 

 

La soledat és un sentiment, un estat d’ànim que si és puntual, derivada d’una situació 

concreta, de moments vitals puntuals, és un sentiment natural. Fins i tot en un moment donat 

pot ser desitjat i valorat positivament. 

 

Quan la soledat es fa crònica, afecta la salut física i mental i la capacitat relacional amb 

l’entorn, fent quasi impossible la reacció i recuperació de la xarxa relacional de família, amics i 

veïns si no és amb el suport l’acompanyament comunitari i/o professional, impactant en la 

cohesió social i convertint-se en un problema de caire comunitari. 
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La soledat no volguda és el peix que es mossega la cua, genera desafecció personal i és motiu i 

causa de la desvinculació de l’entorn personal i comunitari. Així, sentir-se sol sovint s’equipara 

a no importar els altres, no ser trobat a faltar, no sentir-se valorat o portat a l’extrem ser 

menystingut, en definitiva, no existir pels altres i no  poder comptar amb ningú en moments de 

fragilitat. 

El sentiment de soledat va més enllà d’un sentiment d’una persona. La Carta de Ciutadania. 

Carta de Drets i Deures de la ciutadania1, en el seu preàmbul, reconeix a la ciutadania com a 

subjecte de drets i deures i també com a subjectes de sentiments. Molts dels drets dels 

ciutadans i ciutadanes no són assolibles sense la implicació dels altres i cal partir del deure de 

tractar amb respecte, consideració i solidaritat aquelles persones que, per les seves 

circumstàncies personals, socials o de qualsevol altra índole, es trobin en una situació de més 

vulnerabilitat com la que pot provocar el sentiment de soledat.  

Segons es recull a l´Estratègia municipal contra la soledat 2020-20302,  la soledat no desitjada 

no és un problema nou a la ciutat de Barcelona, tampoc ho és al Districte de Gràcia. El 

programa Radars, va sorgir en el barri de Camp d’en Grassot, amb un índex d’envelliment 

significativament alt, i des de fa anys, aquest i d’altres  programes específics per pal·liar el 

sentiment de soledat, sobretot de les persones grans. Això no obstant, en els darrers anys, 

l’augment del nombre de persones de qualsevol edat que se senten soles ha posat de manifest 

la necessitat d’una estratègia conjunta per confrontar la soledat no volguda a la nostra ciutat. 

 

Barcelona, davant el repte que suposa la soledat, comença a treballar en l’Estratègia municipal 

contra la Soledat amb l’objectiu de promoure les relacions de qualitat, sòlides i duradores, i de 

vetllar pel benestar de tots els ciutadans i les ciutadanes, d’acord amb els objectius de 

desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides3. La pandèmia de 

la Covid-19 ha produït canvis, modificat calendaris, tanmateix, ha confirmat la necessitat 

d’aquesta mesura que ha precisat adaptacions a la nova realitat post-pandèmia.   

 

La pandèmia de la Covid-19 ha produït canvis en la forma de funcionar del món. Ha impactat 

sobre el sistema sanitari i l’economia, però també, sobre l’estructura social que ordena el 

comportament dels individus i les relacions que tenen entre elles. 

 

El nou escenari resultant de la pandèmia s’ha convertit  en un factor més a tenir en compte a 

l’hora de lluitar contra la soledat que confirma la urgència i necessitat d’entomar de manera 

estructural i transversal la mesura de l’estratègia contra la soledat no volguda aterrada també 

en el Districte de Gràcia El confinament inicial i les posteriors restriccions, van aprofundir 

sentiments de soledat no volguda ja existents i van fet aflorar aquest sentiment en qui no 

l’havia patit. 

                                                           
1
 La Carta de Ciutadania. Carta de Drets i Deures de la ciutadania

, 
va ser aprovada pel Plenari del Consell 

Municipal, en sessió de 17 de desembre de 2010, 
2
 https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2020/10/MdG-Elaboracio-Estrategia-

Soledat.pdf 
3
 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
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Segons l’Enquesta Covid-19 a Barcelona, duta a terme entre el 6 i el 16 d’abril de 2020, el 34% 

de les persones entrevistades va passar el confinament en parella, el 29% va conviure amb 

quatre persones o més, i el 15% el va passar sol o sola. 

Durant aquests mesos, dins el marc de l’Estratègia municipal contra la soledat, s’ha realitzat un 

treball intens des de diversos àmbits per tal de conèixer el fenomen a la ciutat, detectar 

necessitats i aportar les mesures i accions per contenir-la. En aquest procés s’ha treballat 

conjuntament amb diversos departaments i àrees municipals, incorporant el coneixement i les 

aportacions dels àmbits acadèmic, ciutadà i associatiu. També s’està treballant amb el territori 

per tal de poder aterrar l’estratègia contra la soledat i impulsar les mesures i accions per 

pal·liar el sentiment de soledat, adaptades a les necessitats de cada territori. 

 

L’objectiu de la mesura de govern que presentem, és presentar un pla d’accions contra la 

soledat al Districte de Gràcia, amb un horitzó a tres anys (2021-2023) emmarcada en 

l’Estratègia municipal contra la soledat 2020-2030 i el Pla d’accions 2020-2024 de ciutat de 

l’estratègia contra la soledat4 

 

Es tracta d’una mesura de govern que inclou un sistema de seguiment prou flexible per poder 

adaptar les mesures i accions en funció de la realitat de cada moment. La covid-19 ha fet 

palesa la necessitat d’adaptar-se a situacions sobrevingudes i inesperades. A partir de l’anàlisi 

de l’evolució de les xifres de la soledat, es podran modificar, crear o mantenir les accions 

proposades. Les dades dels sentiment de soledat poden estar condicionades per 

circumstàncies estructurals o conjunturals. Per això els plans d’acció han de ser prou flexibles 

per poder-los adaptar a cada moment. 

 

Aquesta mesura de govern, s’emmiralla en la mesura l’Estratègia municipal contra la soledat 

2020-2030, partint de la definició de què entenem per soledat, consideracions sobre el 

problema social que suposa; les principals dades del perfil de població del districte de Gràcia 

comparades amb les de ciutat; les xifres que indiquen el grau de soledat i els perfils de 

població que més la pateixen tant a la ciutat de Barcelona com concretament a Gràcia; el pla 

d’accions per pal·liar la soledat al districte, juntament amb el calendari d’actuació, la 

governança, el seguiment i avaluació de les línies establertes, així com el pressupost i un 

glossari en que s’amplia la informació i dades d’alguns dels serveis oferts. 

 

També cal assenyalar que incorpora accions concretes recollides en altres documents 

estratègics que actualment s’estan desenvolupant a la ciutat de Barcelona.  La soledat com 

s’ha dit es un element que ha de ser abordat de forma transversal i per això en el marc del Pla 

de Salut Mental de Barcelona 2016-20235, l’estratègia de Canvi Demogràfic i Envelliment a 

                                                           
4
 https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/estrategia-contra-

soledat-barcelona-pla-accions-2020-2024.pdf 
5
 https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2016/07/20/lajuntament-presenta-el-pla-de-salut-mental-

2016-2022-amb-mes-de-cent-accions-de-prevencio-i-suport-per-millorar-el-benestar-psicologic-de-la-
poblacio/ 
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Barcelona 2018-20306 recullen accions concretes que incideixen sobre el sentiment de solitud 

de col·lectius diversos. Tanmateix la prevenció contra l’aïllament es un dels objectius treballats 

en els Plans de Salut als Barris que desenvolupa l’Agència de Salut Pública de Barcelona en el 

marc de les actuacions de Salut Comunitària.  

2. Què entenem per soledat 

 

D’acord amb l’Estratègia municipal contra la soledat 2020-20307, la soledat és diferent de 

l’aïllament social. L’aïllament social es refereix a la característica objectiva de l’absència de 

relació amb altres persones. Per mesurar aquest tipus d’aïllament, necessitem identificar les 

característiques objectives del funcionament de la comunitat, com l’ajuda entre el veïnat, i la 

grandària, composició i funcionament de la xarxa relacional de les persones. Les persones amb 

un nombre molt petit de vincles significatius estan aïllades socialment. 

El sentiment de soledat , en canvi, és una experiència subjectiva, resultat d’una avaluació de la 

coincidència o discrepància entre la quantitat i la qualitat de les relacions socials d’un mateix i 

els estàndards personals de relacions socials que es conceben (el que es té en realitat i el que 

es consideraria òptim, l’ideal). La soledat es considera una expressió negativa dels sentiments 

que es poden manifestar en individus de totes les edats. 

Les persones en situació d’aïllament social no pateixen necessàriament soledat, les persones 

amb sentiment de soledat no estan necessàriament aïllades socialment en un sentit objectiu. 

Algú que té un participació social activa es pot sentir sol o sola. Dependrà de l’estàndard de 

relacions que consideri cadascú. Algunes persones amb un nombre petit de contactes socials 

poden arribar a sentir-se soles, i altres poden sentir-se suficientment integrades o incloses. 

La soledat, a més, es pot distingir en dos components: soledat emocional, definida com 

l’absència d’una relació íntima (parella o millor amic o amiga), i soledat social, relacionada amb 

l’absència d’una xarxa social àmplia i interessant o atractiva (germans, cosins, amistats, 

veïns...). La soledat emocional, per exemple, apareix en la separació o en la mort de la parella i 

es caracteritza per forts sentiments de buidor, abandonament i desamor. Per tant, només es 

pot resoldre en tenir una nova relació amb vincles forts. Les persones que s’han traslladat a un 

lloc on són nouvingudes (per processos migratoris, però també per canvis de residència) sovint 

estan relacionades amb soledat social. Aquesta soledat social es podria resoldre amb relacions 

amb persones que tinguin el mateix tipus d’interessos8.  

                                                           
6
 https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-

documents/2018_estrategiaenvelliment_ca_acc.pdf 
7
 https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-

documents/estrategia_contra_soledat_barcelona_2020_2030.pdf 
8
 Weiss, R.S. (1973). Loneliness: the experience of emotional and social isolation. The MIT Press, 

Cambridge, MA. 
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3. La soledat com a problema social 

 

Tal com recull la Mesura de Govern per a l’elaboració de l’Estratègia municipal contra la 

soledat, la soledat no desitjada s’han convertit en un problema global de les societats actuals, 

fins i tot es considera una de les epidèmies del segle XXI. Des dels primers estudis sobre 

soledat (cap al 1950) persisteix l’estereotip que la soledat només la pateixen les persones 

grans. 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 

persones grans que moren soles. Això no obstant, la soledat és un sentiment subjectiu i poc 

desitjat de falta o pèrdua de companyia, i es dona quan hi ha un desajust entre la qualitat i la 

quantitat de les relacions socials que tenim i les que voldríem; per tant, pot afectar persones 

diverses, de qualsevol edat, sexe, gènere i origen. 

La majoria de persones ens sentirem soles en algun moment de les nostres vides, però la 

capacitat d’afrontar i superar aquesta soledat, varia en funció de l’entorn i les xarxes socials i 

de suport de què disposem. Quan el sentiment de soledat s’aguditza i perdura al llarg del 

temps pot arribar a tenir un gran impacte sobre l ‘individu, però també sobre la cohesió social. 

Recerca internacional recent equipara el risc de mortalitat de la soledat al de l’obesitat i el 

tabaquisme. La soledat persistent està vinculada a comportaments poc saludables, pot dur a 

problemes de salut mental i pitjor rendiment cognitiu. Les persones que se senten soles 

acostumen a tenir una visió del món més pessimista i una percepció més gran d’inseguretat en 

el seu entorn, que alhora té efectes sobre les relacions. Tot plegat té efectes sobre l’individu, 

que pateix l’estigma de la soledat però també té repercussions sobre la cohesió social de la 

societat. 
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4. El perfil de població de Gràcia i les xifres de soledat 

 

POBLACIÓ TOTAL I DISTRIBUCIÓ PER SEXES 

Comparativa amb la població de ciutat 

A la ciutat de Barcelona hi ha una població d’1.664.182 habitants, mentre que al districte de 

Gràcia la població és de 123.651 habitants. La distribució per sexes a la ciutat és de 873.474 

dones i de 790.708 homes, la qual cosa representa un percentatge del 10,46% superior de 

dones. A Gràcia,  les dones signifiquen una població total de 97.469 xifra que representa, 

doncs un 9,24% superior a la població d’homes que és de 90.115. 

Taula 1. Comparativa de població al Districte de Gràcia respecte a la ciutat de Barcelona 

Any 2020 

 

 

POBLACIÓ PER FRANGES D’EDAT 

Dades percentuals per edat a la ciutat de Barcelona i Gràcia 

La franja de població menor de 15 anys a la ciutat de Barcelona és de 13,4% respecte al total; 

la franja de persones de 16-64 anys és de 60,5%, i la franja de persones de 65 i més anys és de 

26,1%. Això significa que la població de més de 65 anys, és notablement superior a la població 

infantil, quasi el doble del percentatge; amb aquestes dades es manifesta clarament 

l’envelliment de la població a la ciutat. La població de Gràcia segueix el mateix patró que a 

nivell de ciutat, ja que és eminentment adulta. Més d’un 33,70% de la població té entre 40 i 64 

anys, amb un nivell d’estudis més alt que de mitjana a la ciutat. 
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Taula 2. Població per edats a Barcelona i als barris del Districte de Gràcia. 

 Vallcarca - 
Penitents 

El Coll La 
Salut 

Vila de 
Gràcia 

Camp d'en 
Grassot 

Gràcia Barcelona 

0-14 13,4 12,5 12,5 11,3 11,3 11,8 12,3 

15-24 9,1 8,8 8,7 8,1 8,2 8,4 9,4 

25-64 54,9 58,1 54,0 61,6 56,9 58,3 57,2 

65 i més 22,6 20,5 24,8 19,0 23,6 21,5 21,1 

 

Gràfic 2. Població per edats a Barcelona i als barris del Districte de Gràcia. 
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FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA 

El districte de Gràcia té el quart percentatge més elevat de persones amb formació 

universitària i graus superiors a la ciutat de Barcelona, metre que el primer lloc l’ocupa el 

districte de Sarrià –Sant Gervasi amb un 52,2% i el darrer Nou Barris, amb un 15,5%. Amb 

aquesta distribució, es veu clarament que en el districte de Gràcia, el nivell de formació 

universitària és elevat i superior a la mitjana de la ciutat. 

Gràfic 2. Distribució de la formació universitària a Barcelona i per districtes 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Estadística i Difusió de Dades. 

Ajuntament de Barcelona 
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POBLACIÓ ESTRANGERA A LA CIUTAT 

La mitjana de població estrangera a la ciutat de Barcelona és del 21,73%. En el districte de 

Gràcia aquest percentatge és inferior, amb un 19,7%. Tot i que l’índex més baix el té el districte 

de Sarrià – Sant Gervasi, la diferència enter els dos és d’un 5%. L’índex més elevat de la ciutats 

l’ocupa el districte de Ciutat Vella amb un 51,5% de població estrangera. La població 

estrangera de Gràcia és de la Unió europea i Xina, majoritàriament.  

Gràfic 4. Població estrangera a Barcelona i per districtes. Any 2021 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Estadística i Difusió de Dades. 

Ajuntament de Barcelona 
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ÍNDEX D’ENVELLIMENT A LA CIUTAT DE BARCELONA 

L’índex d’envelliment ens mostra el percentatge de població de més de 65 anys sobre la 

població menor de 15 anys i com d’envellida està la població de la ciutat de Barcelona. Al 

districte de Gràcia, el barri de de Camp d’en Grassot-Gràcia Nova té l’índex d’envelliment més 

elevat situant-se molt per sobre del promig de ciutat. 

Gràfic 5. Índex d’envelliment a la ciutat de Barcelona i els barris del districte de Gràcia 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de 
Barcelona 
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ÍNDEX DE PERSONES DE MÉS DE 65 ANYS QUE VIUEN SOLES 

Gràfic 8. Persones de més de 65 anys que viuen soles a Barcelona  

districte i barris de Gràcia 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de 
Barcelona 

 

  



 
 
Districte de Gràcia  Mesura de govern 
 

14 
 

LA SOLEDAT A BARCELONA I A GRÀCIA: PER QUÈ UNA ESTRATÈGIA DE LA SOLEDAT A GRÀCIA 

L’Enquesta Òmnibus (en la seva primera onada, del juny del 2020) ha esta la primera enquesta 

municipal que ha recollit preguntes sobre el sentiment de soledat a una mostra representativa 

de tota la població de més de 16 anys de Barcelona. Segons aquesta enquesta, el 3,5% de la 

població manifesta sentir-se sola sovint o molt sovint. Pel que fa a l’edat, les dades evidencien 

que són les persones joves les que se senten soles amb més freqüència. El 26,5% dels i les 

joves afirmen que se senten sols: el 19,4% a vegades i el 7,1% sovint. Aquest percentatge és 

superior al de les persones de 65 i més anys, amb 18,7%: d’entre elles, 14,6%, a vegades, i 

4,1% sovint.  

 

L’Enquesta de relacions veïnals i de convivència 2020 recull un Indicador de solitud (entès com 

a aïllament social, no com a sentiment subjectiu de soledat) calculat a partir de tres ítems: “No 

té amb qui parlar de temes personals o del seu dia a dia”; “No pot comptar amb els seus amics 

o familiars quan els necessita”; “No sol parlar o veure’s amb els seus familiars, amics o veïns”. 

Segons aquesta enquesta, el 10,8% de la població barcelonina afirma que no sol parlar o 
veure’s amb familiars, amics o veïns, el 5,5% no té ningú amb qui parlar de temes personals en 
el seu dia a dia i el 3,2% no pot comptar amb amics o familiars quan ho necessita. 
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A partir d’aquestes preguntes, es calcula l’índex de solitud, que recompta les persones que han 
expressat alguna o més d’aquestes formes d’aïllament relacional. La solitud relacional afecta 
un 15,4% de les persones entrevistades, a Gràcia és del 16,3%. 
 

 

La soledat en els i les joves 

L’estudi La  soledat  de  les  persones  joves  realitzat  a  partir  de  l’Enquesta  a  la  Joventut  de  

Barcelona  2020  assenyala  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). L’emancipació, la seguretat econòmica i laboral, i tenir una parella 

estable són elements que protegeixen del sentiment de soledat. L’estudi evidencia que les 

persones joves emancipades tenen menor probabilitat de sen-tir-se soles que aquelles que 

encara conviuen amb el pare i/o la mare. Aquelles que treballen o estudien tenen una 

probabilitat significativament més baixa de sentir-se soles que aquelles que es troben a l’atur. 

Així mateix, l’absència d’ingressos propis ex-posa als i a les joves a una alta probabilitat de 

sentir-se sols/es en comparació amb els que sí disposen d’ingressos. D’altra banda, les 

relacions íntimes juguen un paper rellevant en els processos de transició a la vida adulta, així 

com en els sentiments de soledat emocional. L’etapa de l’adolescència i la joventut  es  

caracteritza  per  tenir  les  primeres  relacions  i  experiències  romàntiques  que  constitueixen  

l’origen  de  vincles  emocionals  que  contribueixen  al  desenvolupament  de  l’auto-estima,  

així  com  al  seu  benestar.  Les  dades  indiquen  que  la  probabilitat de sentir-se sol/a 

augmenta considerablement (és més del doble) entre els i les joves que no tenen parella o que 

tenen  alguna  relació  no  estable,  en  comparació  amb  els  que  tenen una parella estable 
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Les persones amb dependència funcional. 

Un dels col·lectius amb una major incidència del sentiment de soledat és el de les persones 

amb dependència funcional, que solen viure situacions d’exclusió social més elevades que la 

població general. Segons l’Enquesta a persones en situació de dependència funcional de 2018, 

quasi dues terceres parts (el 62,6%) s’han sentit excloses o que els faltava companyia en els 12 

mesos anteriors. Gràfic. 
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5. El Pla d’accions contra la soledat del districte de Gràcia 

 

Parafrasejant l’epígraf de mesura de ciutat “02. Per què una estratègia contra la soledat a 

Barcelona”, durant molts anys, el model d’organització social ha tendit a donar resposta a la 

soledat des d’un punt de vista mèdic i individual, malgrat que el problema és social. Cal, doncs, 

despatologitzar la soledat i resoldre el problema de la soledat no desitjada des de les relacions 

socials i des del funcionament, en si mateixa, de la societat. És la societat qui té un problema i 

la genera persones soles, no són les persones les que tenen un problema. Concretem doncs les 

accions per resoldre’l. 

L’estratègia municipal contra la soledat 2020-2030, presentada el juliol de 2021, presenta 4 

línies estratègiques amb un total de 25 objectius per pal·liar la soledat a la ciutat de Barcelona, 

fruit d’un gran procés de participació de les diferents àrees i departaments municipals, entitats 

i associacions, persones expertes i de l’àmbit acadèmic, així com ciutadania. 

 

L1- Sensibilitzar i generar coneixement sobre l’impacte de la soledat en 
el districte i en el benestar de les persones que l’habiten. 

L2- Desplegar recursos i serveis per prevenir, detectar i atendre les 

situacions de soledat. 

L3- Reestructurar el districte i els seus àmbits en espais comunitaris 
per afrontar les situacions de soledat. 

L4- Adaptar el funcionament de l’organització municipal als nous 
reptes que planteja la soledat. 

 

El districte de Gràcia, conscient i sensibilitzat amb el problema de la soledat no desitjada, 

proposa aquesta mesura de govern que incorpora un conjunt de mesures i accions adaptades i 

adequades al territori, alineant-se amb l’estratègia contra la soledat de Barcelona. És per això 

que aquest Pla d’accions contra la soledat específic de Gràcia suma a les accions contra la 

soledat del conjunt de la ciutat. 

Aquest no és el primer pas per abordar la problemàtica de la soledat que es realitza des del 

Districte, el Consell de Gent Gran de Gràcia, diferents programes i accions des de els Serveis 

Socials del Districte, les Taules Comunitàries de El Coll, Vallcarca i els Penitents, o el Projecte 

Comunitari Salutem, al barri de la Salut, entre d’altres fa temps que hi treballen. Ara, amb 

aquest pla d’accions, es fa un pas més i s’aborda el fenomen de la soledat amb més 

profunditat i amb una visió més transversal, amb l’objectiu de detectar i atendre les persones 
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que pateixen soledat, però sobretot prevenir aquest sentiment, tot promocionant els vincles 

relacionals. 

Per reduir la soledat no desitjada cal la consciència i l’esforç de tota la ciutadania. És per 

aquest motiu que treballarem des del Districte de Gràcia per contribuir a fer que l’estratègia 

municipal contra la soledat esdevingui la base per assolir el Pacte de ciutat contra la soledat en 

els anys vinents.  

El Pla d’accions contra la soledat de Gràcia s’emmarca dins les quatre línies estratègiques i els 

objectius que es preveuen dins l’Estratègia municipal contra la soledat 2020-2030. A partir 

d’aquests objectius, es presenten una sèrie d’accions específiques que cal desenvolupar pel 

districte de Gràcia per tal de definir el full de ruta que cal seguir. 

El pla d’accions contra la soledat de Gràcia és flexible, ja que, en funció de les dades de 

soledat, les circumstàncies de cada moment i l’avaluació i seguiment de cada mesura, es 

revisaran les accions per adaptar-se a les noves necessitats amb la finalitat última de pal·liar i 

prevenir el sentiment de soledat a Gràcia i contribuir així a la resta de la ciutat. 

Fer dels barris del Districte, espais de relació, reforçant espais accessibles i processos 

comunitaris, i també reforçant serveis i programes municipals a les llars com a primer element 

de detecció i prevenció, és un dels objectius principals en el pla d’accions a implementar 

Objectius d’intervenció 

A continuació  es presenta el Pla d’Accions contra la soledat del districte de Gràcia, amb un 

total de 34 accions, repartides en les diferents línies estratègiques (L) i objectius (o). Algunes 

d’aquestes accions ja estan en funcionament i d’altres són noves o es recuperen. Tot plegat 

forma part de la lluita contra la soledat al Districte. 

  



 
 
Districte de Gràcia  Mesura de govern 
 

19 
 

L1- Sensibilitzar i generar coneixement sobre l’impacte de la soledat en el districte i 

en el benestar de les persones que l’habiten 

O1.1.- Impulsar campanyes i accions de comunicació amb l’objectiu de prevenir, 

desestigmatitzar i conscienciar sobre el problema de la soledat. 

1.- Radars, en la seva vessant de sensibilització de la població en l’impacte de la soledat 

no volguda, que en el context de pandèmia de la covid-19, va reforçar amb cartelleria 

totes les finques del Districte de Gràcia, entre d’altres accions de comunicació que ha 

mantingut posteriorment mitjançant una newsletter bimensual  i altres accions de 

sensibilització. 

O1.2.- Fer difusió dels serveis disponibles per promocionar la cura emocional, prevenir i 

atendre situacions de soledat des del Districte i des de les entitats socials, per tal que la 

informació arribi a tota la ciutadania. 

2.- Col·laborar en l’elaboració d’un recull d’entitats i serveis que treballen la soledat: 

l’objectiu és identificar possibles interlocutors i col·laboradors amb els quals participar i 

obtenir una visió comunitària i no institucionalitzada. 

3.- Mantenir actualitzat el mapa d’actuacions i de propostes que treballen la soledat: amb 

l’objectiu de conèixer per poder donar valor a les actuacions ja existents i descobrir i 

mapar àmbits sectorials o de territori mancats d’intervencions ad hoc. 

4.- Impuls al comerç de proximitat. Destacar el seu paper com un element cabdal per a la 

cohesió, expressió i definició de la ciutat que pot contribuir a atendre la soledat no 

volguda de la gent gran i altres persones. Les associacions de comerciants són també una 

antena a tenir en compte que poden reportar situacions viscudes pels clients i difondre 

serveis per acompanyar-los.  

5.- Difondre i ampliar els serveis dels Espais de Gent Gran a Gràcia. Aquests espais 

esdevenen punts estratègics contra la soledat per a les persones grans, es doten del servei 

d’atenció i informació que acull a la persona I l’orienta sobre els recursos i serveis 

disponibles que té el Districte més adient per a cada persona i la seva situació personal i 

adeqüen espais físics d’acollida i trobada.  

O1.3.- Desplegar mecanismes per contribuir a la presa de decisions de les polítiques locals 

sobre el fenomen de la soledat. 

6.- Diagnosi qualitativa de les persones grans al districte de Gràcia: el districte té un 

percentatge de població molt envellida; per aquest motiu volem engegar aquest estudi-

diagnòstic que ens donarà informació contrastada i que ens permetrà desenvolupar un 

pla de treball amb aquest sector de població. 
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L2- Desplegar recursos i serveis per prevenir, detectar i atendre les situacions de 

soledat. 

O2.1.- Impulsar mesures per facilitar l’accés a activitats d’educació, cultura I lleure. 

7.- Consolidar el treball amb les aules d’extensió universitària. Facilitar la seva capacitació 

digital. Apropar la cultura en col·lectius i persones amb dificultats d’accés i, alhora, 

reconèixer i difondre la formació i el coneixement de les persones grans i donar-los valor. 

Estendre el programa “Apropa Cultura” a les entitats amb les que el Districte té Convenis 

de col·laboració.  

O2.2.- Potenciar els recursos i l’accés a coneixements i capacitats per reduir la bretxa digital, 

especialment dirigits a les persones grans i als col·lectius vulnerables. 

8.- Fer formació i proporcionar eines i materials per reduir la bretxa digital en les entitats 

formades per persones de més de 65 anys o amb manca de coneixements digitals. Amb  

aquest projecte es vol  capacitar les persones de més de 65 anys i reduir la bretxa 

digital. Els Espais de Gent Gran proposen activitats de formació per l’ús del telèfon mòbil, 

així com tallers regulars en el maneig d’internet i les xarxes socials. Ampliar el nombre de 

persones beneficiaries del projecte “Aprèn a utilitzar el teu mòbil” del Pla Comunitari de 

la Salut. Es treballarà per ampliar a tots els barris. Promoure i donar a conèixer els punts 

d’informació dels Casals comunitaris de Casal Cardener, i el Centre de Cultura Popular la 

Violeta amb la col·laboració de Gràcia Participa, així com del punt d’acompanyament a 

tràmits gestionat pel Centre Cívic El Coll-La Bruguera. 

O2.3.- Facilitar la relació presencial entre persones i entre generacions. 

9.- Promoure accions amb el CRP (Centre de Recursos Pedagògics) en diferents línies: 

“Compartim experiències”. Aquesta iniciativa crea ponts de trobada entre joves alumnes 

de l'ESO dintre de les accions de voluntariat i gent gran. Un espai on els més grans 

comparteixen història i coneixença i els més joves afavoreixen el coneixement d’eines 

digitals. 

O2.4.- Incrementar el nombre de persones beneficiàries del Treball grupal impulsat per els 

serveis socials del Districte adreçat a la població adulta amb sentiment de soledat i amb poca 

xarxa familiar I socials: 

10. Temps d’Hort: Grup d’adults que treballen aspectes relacionals i els vincles amb el seu 

entorn amb un espai de trobada privilegiat com son els horts urbans. 

 

11. Apropa Cultura : Grup d’adults amb poca xarxa relacional que comparteixen inquietuds 

culturals i gaudeixen conjuntament de la programació del programa Apropa Cultura. 

Els Espai de Gent Gran fomenten la relació de les persones grans amb la resta de població com 

infants, joves i adults, a través d’activitats comunitàries o activitats específiques amb escoles. 



 
 
Districte de Gràcia  Mesura de govern 
 

21 
 

 

O2.5.- Dotar d’eines els i les professionals que estan en contacte amb les persones per 

detectar, prevenir i intervenir en casos de soledat, sobretot pel que fa a la intervenció en 

escenaris de transició vital que impliquen un nivell de risc més alt. 

12.- Capacitar els professionals respecte a la soledat: fer formació als professionals dels 

casals de gent gran, dels equipaments de proximitat  i de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà del 

Districte i altres, que atenen aquests col·lectius. Espai de formació i capacitació per als 

dinamitzadors i dinamitzadores dels casals de gent gran. 

13.- Fomentar mesures en la contractació administrativa del Districte orientades a 

incloure la estratègia de la soledat mitjançant la formació als professionals, així com 

també en els convenis de col·laboració subscrits pel Districte 

14.- Fer una sessió informativa i de presentació al districte de la “Guia per a la prevenció, 

detecció i acompanyament d’adolescents I joves  en situacions de soledat”, presentada el 

6 d’octubre de 2021 a escala de ciutat en un acte adreçat a professionals que treballen 

amb adolescents i joves. (recollir les sessions ja dutes a terme). 

O2.6.- Potenciar xarxes de referents professionals i comunitaris per a la prevenció i detecció de 

situacions de soledat. 

15.- Projecte Radars9: El projecte va néixer a Gràcia i està implementat en tots els barris 

del Districte amb l’objectiu de pal·liar la soledat de les persones detectades. 

16.- Desplegament de Vila Veïna10 a la Vila de Gràcia al Casal de Gent Gran del Carrer 

Montmany: el projecte pretén desplegar una estratègia territorialitzada pel desplegament 

de mesures i accions directament relacionades amb la cura a les persones i a les persones 

cuidadores. Entre els objectius està que la cura deixi de ser viscuda i organitzada en 

soledat i des de l’àmbit privat.. Aquest projecte ve a sumar-se al projecte “Cuida’t: grups 

de suport a famílies cuidadores”.  Al mateix temps que s’implementaran mesures que 

afavoreixin un temps de respir per a persones que cuiden a d’altres (serveis de 

canguratge, de respir, etc.).  Vila Veïna també pretén afavorir una millor articulació dels 

serveis orientats a la cura (públics, privats i d’iniciativa social i solidària) que permeti 

donar resposta a les mancances i oportunitats que es detectin a la Vila de Gràcia.   

17.- Incorporar en les taules tècniques vinculades a consells de participació (Consells de 

Gent Gran, Salut, Joves, Drets Civils, etc), comissions , taules (, Benestar i Salut, Taules 

Comunitàries als barris de Gràcia,...) I d’altres espais de treball amb l’objectiu de 

transversalitzar l’estratègia. 

                                                           
9
 https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/bones-practiques-socials/projecte-radars 

10
 https://www.barcelona.cat/ciutatcuidadora/vilaveina 
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18.- Taula de Salut Mental de Gràcia: en el marc dels treballs de la Taula de Salut Mental 

de Gràcia es treballaran elements directament relacionats amb l’estratègia de soledat en 

funció de les necessitats i demandes expressades per la comunitat present a la taula.    

 

O2.7.- Reforçar l’oferta de serveis i programes existents que pal·lien la soledat en tots els cicles 

de vida.11 

19.- Consolidació i ampliació del Konsulta’m: el servei d’atenció psicològica sense cita 

prèvia per a joves i adolescents entre 12 i 22 anys pot servir com a recurs per a atendre 

malestars derivats del sentiment de soledat. A Gràcia està situat al Centre Cívic de la 

Sedeta i des del mes de març s’han incrementat les hores d’atenció amb una tarda més de 

consulta.  

20.- Treball amb els casals de gent gran del districte per incorporar la mirada de la soledat 

tant en la cartera de serveis i accions que ofereixen, com en l’acollida i la creació d’espais 

d’acollida. 

21.-Servei d’àpats en companyia: ampliació dels dies de servei al districte de Gràcia que 

actualment presta servei al Centre Cívic el Coll, Centre Cívic la Sedeta i Centre Artesà 

Tradicionàrius. Durant la tardor està prevista l’obertura d’un nou espai amb servei àpats 

en companyia a l’Espai Social Torrent d’en Mariner.  

22.- Servei de Teleassistència municipal: es un recurs gratuït que ja  gaudeixen 108.000 

persones a la ciutat. Des del servei teleassistència al marge de l’activitat ordinària també 

es despleguen campanyes d’informació específiques per les persones usuàries.  

23.- Incorporar  i difondre propostes de les entitats del Districte, destriant aquelles 

orientades a pal·liar la soledat.  

24.- Caminades saludables”: organització de caminades als barris. Promoure i ampliar les 

caminades adreçades a la Gent adulta i gent gran als barris de Gràcia com ja vénen fent-se 

les Caminades de Larrard, les Caminades a l’entorn del Parc Güell, les Caminades a partir 

de la Taula Comunitària del Coll, Vallcarca i els Penitents I properament les Caminades del 

Grassot. En el marc del projecte de Vila Veïna es podran desenvolupar activitats de 

caminades amb els col·lectius diana.  

25.- Difondre les Caminades per fer-les extensives al màxim possible de persones, com un 

mitjà contra la soledat no volguda.  

26.- Implementar amb la col·laboració de les  entitats esportives del Districte la disciplina 

del “futbol caminant” o “walking-bol”. 

                                                           
11

 Equival a l’objectiu 2.7 del document Estratègia municipal contra la soledat 2020-2030 
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27.- Oferir  activitats específiques adreçades a persones cuidadores de l’entorn familiar i 

també a treballadores de la llar i de les cures  que abordin el benestar emocional i el 

sentiment de soledat d’aquest col·lectiu, entre altres , suport grups de suport i també 

d’ajuda mútua . Aquestes activitats es desenvoluparan a través del projecte de Vilaveïna. 

O2.8.- Impulsar noves accions i serveis per pal·liar la soledat, sobretot en els moments de 

transició vital i per als col·lectius que més la pateixen.12 

28.- Consolidar i fer visible el servei ATE (Aquí t’Escoltem)13 com a servei municipal que 

també contribueix a pal·liar el sentiment de soledat d’adolescents i joves. 

29.- Difondre i consolidar el servei Espai Comunitari de Referència (ECOR) iniciat el febrer 

al CB Cardener i liderat I executat per professionals de  Serveis Socials i amb l’impuls de la 

direcció d’ Acció Comunitària com a prova pilot.14 

30.- Impuls a l’Escola de Salut de Vila-Grassot com un espai adreçat a la cura personal 

adreçat a les persones grans i continuar treballant des de les Escoles de Salut de la Taula 

de salut comunitària del Coll, Vallcarca i els Penitents i de La Salut. Son espais en els que 

es tracten temes relacionats amb la salut, el benestar físic i emocional o els actius en salut 

que existeixen als barris amb l’objectiu d’aprendre i d’ensenyar, fer amistats i passar una 

estona en companyia. Les Escoles de Salut per a Gent Gran son un projecte 

proposat  l’Agència de Salut Pública de Barcelona que comunitàriament s’organitza des de 

les diferents Taules de Salut Comunitària del districte. 

 

  

                                                           
12

 Equival a l’objectiu 2.8 del document Estratègia municipal contra la soledat 2020-2030 
13

 https://ajuntament.barcelona.cat/joves/ca/canal/aqui-tescoltem 
14

 https://ajuntament.barcelona.cat/acciocomunitaria/ca/noticia/neixen-els-espais-comunitaris-de-
referencia-per-trencar-amb-la-soledat-i-laillament-de-col%25c2%25b7lectius-vulnerables_1109380 
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L3- Reestructurar el districte i els seus àmbits en espais comunitaris per afrontar les 
situacions de soledat. 

O3.1.- Transformar i naturalitzar l’espai públic per tal de recuperar espais de trobada i 

convivència entre la ciutadania i reduir la soledat 

31.- Incrementar l’espai destinat a usos esportius de lliure accés (Disseny participatiu de 

l’espai destinat a usos esportius de Vallcarca amb la participació de membres d’entitats de 

Vallcarca i adolescents del Procés Participatiu d’Adolescents). 

32.- Donar a conèixer experiències comunitàries ja existents (Jardí del Silenci i Quirhort) i 

posar en valor d’altres espais potencialment facilitadors de dinàmiques contra soledat 

(espai verd del Jardí de l’Alzina i Plaça de Caterina Albert, Espai Social de Passatge 

Mariner). 

 

L4- Adaptar el funcionament de l’organització municipal als nous reptes que planteja 
la soledat. 

 

O4.1.- Dotar d’eines metodològiques i recursos de coneixement els i les professionals 

municipals, per integrar la perspectiva de la soledat en els seus àmbits de responsabilitat.  

33.- Fer formació als i les professionals del Districte per sensibilitzar sobre la soledat no 
desitjada, seguint el model que ja ha implementat Serveis Socials. 

O4.20- Establir mecanismes de coordinació i de treball transversal entre àmbits i professionals 

municipals per abordar conjuntament la complexitat de la soledat 

34.-  Aprofitar els espais organitzatius i de governança ja existents per introduir en tots i 

cadascun d’ells la mirada i l’estratègia contra la soledat. 
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6. Taula tècnica de seguiment  

 

El pla d’accions de la present mesura de govern d’estratègia contra la soledat del districte de 

Gràcia es configura com un instrument viu, dinàmic i flexible per tal de permetre la seva 

adaptació a necessitats i/o situacions sobrevingudes durant tota la seva vigència. 

La voluntat de transversalitzar les accions contra la soledat en tots els àmbits d’actuació 

incorporant l’estratègia contra la soledat , instruments de participació i projectes del districte 

de Gràcia, fa imprescindible un seguiment tècnic semestral, així com una sessió de rendiment 

de comptes anual als consellers i conselleres implicats, mitjançant la creació d’una taula que 

tindrà a més la missió d’analitzar la realitat, compartir experiències i prendre decisions sobre 

l’ampliació o modificació del pla d’accions, constituïda per: 

- Gerència 

- Directora de serveis a les persones i al territori 

- Coordinador de territori i coordinadora de projectes. 

- Tècnica de prevenció 

- Referents tècnics de les taules, comissions, consells de participació del districte.   

- Referent tècnica del projecte Vila Veïna. 

- Referent tècnica de l’Agència de Salut Pública de Barcelona. 

- Directora territorial dels Centres de Serveis Socials del Districte. 

- Taula d’equipaments del Districte de Gràcia 

- Centre de Recursos Pedagògics (CRP) 

- Consellera de Gent Gran  

- Consellera d’Envelliment Actiu. 

- Consellera de Salut 

- Conseller de Infància, Joventut i Adolescència 
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7. Calendari i seguiment del Pla d’accions contra la soledat del districte de Gràcia 

 

 

 

març abril maig juny juliol agost set oct nov des gener febrer març abril maig juny juliol agost set oct nov des

L1- Sensibilitzar i generar coneixement sobre l’impacte de la soledat en el 

districte i en el benestar de les persones que l’habiten
Impulsar campanyes i fer difusió dels serveis

Fer el mapa d'entitats i serveis que treballen la soledat

Realitzar una diagnosi qualitativa de les persones grans al Districte

L2- Desplegar recursos i serveis per prevenir, detectar i atendre les situacions 

de soledat

Consolidar treball Aules d'Extensió universitària 

Augmentar accions contra la bretxa digital "Aprén a utilitzar el mòbil"

Estendre el programa "Apropa Cultura"

Incrementar accions de voluntariat ESO per paliar soledat

Difondre i incrementar projectes "Temps d'Hort" o "Teixint Caliu"

Formació als professionals dels equipaments de proximitat 

Fomentar mesures en contractació administrativa

Potenciar Xarxes professionals (Radars, Vil·laVeïna i Taules)

Reforçar l'oferta de serveis (Konstulta'm, Casals Ggran, Àpats, ....)

Difondre activitats de les entitats i serveis (Caminades, Grups ...)

Impulsar noves accions i serveis per pal.liar (ATE, ECOR, Esc Salut...)

L3- Reestructurar el districte i els seus àmbits en espais comunitaris per 

afrontar les situacions de soledat
Transformar i naturalitzar l'espai públic: Usos esportius i Espais verds

L4- Adaptar el funcionament de l’organització municipal als nous reptes que 

planteja la soledat
Dotar d'eines metodològiques i recursos de coneixement

Establir mecanismes de coordinació i de treball transversal

2022 2023
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8. Pressupost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepte

2022 2023

L1- Sensibilitzar i generar coneixement sobre l’impacte de la soledat en 

el districte i en el benestar 

Impulsar campanyes i fer difusió dels serveis 1.500,00 €                  2.000,00 €                  

Fer el mapa d'entitats i serveis que treballen la soledat 1.000,00 €                  

Realitzar una diagnosi qualitativa de les persones grans al Districte 3.000,00 €                  

L2- Desplegar recursos i serveis per prevenir, detectar i atendre les 

situacions de soledat

Programes de dinamització de gent gran impulsats per les entitats 18.300,00 €                18.500,00 €                

Dinamització de gent gran des dels Casals i Espais de Gent Gran 30.000,00 €                30.000,00 €                

Difondre i incrementar projectes "Temps d'Hort" 4.000,00 €                  14.000,00 €                

Formació als professionals en prevenció i atenció Soledat 3.000,00 €                  

Impulsar noves accions i serveis per pal.liar. ECOR 8.000,00 €                  8.000,00 €                  

Impulsar noves accions i serveis per pal.liar (ATE, Esc Salut...) 3.000,00 €                  2.000,00 €                  

L3- Reestructurar el districte i els seus àmbits en espais comunitaris per 

afrontar les situacions de soledat

Transformar i crear espais d'acollida als equipaments de gent gran 1.000,00 €                  3.000,00 €                  

L4- Adaptar el funcionament de l’organització municipal als nous reptes 

que planteja la soledat

Dotar d'eines metodològiques i recursos de coneixement -  €                           1.500,00 €                  

Establir mecanismes de coordinació i de treball transversal -  €                           -  €                           

Total 69.800,00 €                82.000,00 €                

Import



 
 
Districte de Gràcia  Mesura de govern 
 

28 
 

9. Glossari 

 

Àpats en companyia 

És un servei diürn adreçat a persones grans en situació de fragilitat, que busca potenciar un 

envelliment actiu i saludable, i que vol cobrir dues necessitats bàsiques alhora: facilitar una 

alimentació adequada per a les persones grans i proporcionar un espai relacional de vincles 

d’amistat i de connexió amb la comunitat. 

La valoració de la situació d’idoneïtat per al servei la fan els equips professionals dels centres 

de serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona. 

El Servei d’àpats en companyia a Gràcia es porta a terme al Centre Cívic de la Sedeta, Centre 

Cívic del Coll, Centre Artesà Tradicionàrius, properament a l’Espai Social Torrent d’en Mariner. 

L’any 2021 s’han beneficiat 142 persones a Gràcia, amb un total de 35.552 serveis entre dinars 

i sopars. 

“Aquí t’escoltem” 

És un servei per a joves de 12 a 20 anys, que et proporciona eines i recursos per enfortir les teves 

habilitats personals i socials, i fomentar el teu creixement personal. 

Aula d’Extensió Universitària de Gràcia 

L’Aula d’Extensió Universitària de Gràcia és un projecte que es va iniciar l’octubre de 2017 

adreçades a persones de més de 55 anys amb una programació acadèmica i que, en l’actualitat 

suma més de 84 sessions de formació, recollides al Blog: http://aulagracia.blogspot.com Degut 

a la pandèmia, la seva activitat es va veure minvada, reprenent durant el 2021 la seva activitat 

presencial. 

Caminades saludables i gent gran  

Des de diferents serveis i espais comunitaris s’han programat Caminades saludables, 

adreçades a públic adult i gent gran. En l’actualitat comptem amb les Caminades saludables del 

CAP Larrard (es reprenen durant el mes de març de 2022), les caminades de El Coll i Vallcarca. 

Durant el 2021 han participat una mitja de 10-12 persones/setmana en les caminades de la 

Taula Comunitària del Coll-Vallcarca i en la del Parc Güell. 

Casals comunitaris- Punts informatius a Casal Cardener, CC El Coll-La Bruguera i Centre de 

Cultura Popular la Violeta. 

Connecta’t al punt! Aquest projecte neix per donar suport, acompanyar i ajudar als usuaris 

derivats dels Serveis Socials i a tots els veïns i veïnes del Districte de Gràcia a fer tràmits amb 

l’administració, amb l’objectiu de mitigar la bretxa digital existent que afecta especialment a la 

gent gran. 

http://aulagracia.blogspot.com/
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Espai Comunitari de Referència (ECOR) 

És un projecte del Servei d'Acció Comunitària, amb la participació de l'Institut Municipal de 
Serveis Socials i la col·laboració del Districte que s’implementa des del mes de febrer al Casal 
Cardener, amb la finalitat de pal·liar el malestar emocional, treballar de manera col·lectiva i 
generar espais de confiança i creixement comunitari, des dels equipaments i els serveis de 
proximitat s'impulsen uns espais de referència estables i oberts a tota la ciutadania.   

Espais i Casals de Gent Gran a Gràcia. 

Els casals i espais de gent gran són equipaments que promouen l’envelliment actiu de les 
persones. Són espais de relació, de formació i aprenentatge, amb la participació i implicació de 
les persones grans en tot allò que s’hi duu a terme per impulsar les iniciatives de les persones 
grans properes a la ciutadania. 

Els Casals i als espais de gent gran ofereixen: 

 Programes d’activitats culturals, de formació, de foment de la salut, de lleure, així com 
propostes de sortides, festes, balls i altres activitats socioculturals. 

 Informació d’activitats al barri o a la ciutat, de serveis, projectes, voluntariat, 
associacions i altres. 

 Espais de relació d’accés lliure. 
 Suport per dur a terme iniciatives. 
 Espais per participar com a voluntari/a. 
 I, en alguns casals i espais, una aula d’informàtica on us podreu formar i connectar a 

internet. 

El Districte de Gràcia compta amb cinc Casals i Espais adreçats a la població gran, com espais 

de socialització, lleure i dinamització sòcio-cultural. Aquests espais han patit els efectes de la 

pandèmia del COVID-19, no podent reprendre la seva activitat normalitzada fins el setembre 

del 2021.  

Des del Districte s’ha treballat intensament per pal·liar els efectes de la soledat i l’aïllament 

produïts pel confinament, mitjançant la creació de grups de whatsapp, contacte telefònic 

periòdic, formació en ús del mòbil i tablets, etc. 

Konsulta'm 

L’espai “Konsulta’m” és un servei de suport psicològic adreçat a adolescents i joves per 

detectar i atendre de forma preventiva el patiment psicològic i els problemes de salut mental 

del jovent. L’espai també ofereix assessorament als professionals que treballen amb grups 

d’adolescents o de joves. 

El servei obre una tarda a la setmana en un casal o un espai de proximitat amb activitats 

juvenils i atén els adolescents i joves, d’entre 12 i 22 anys, que necessiten una resposta 

especialitzada, àgil i immediata. S’hi pot accedir sense derivació ni cita prèvia. 
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L’espai “Konsulta’m” s’adreça també a professionals que treballen amb grups d’adolescents o 

de joves que necessiten assessorament sobre casos o situacions concretes que es poden trobar 

durant l’exercici de la seva tasca professional diària. 

L’espai “Konsulta’m” és Un servei de prevenció i d’assessorament. Una acció que forma part 

del Pla de salut mental de Barcelona 2016-2022, que té com a prioritat atendre la població 

infantil, adolescent i adulta jove. L’informe “La salut mental a Barcelona 2016”, de l’Agència de 

Salut Pública de Barcelona, mostra que el 2016 el patiment psicològic en els adolescents i 

joves ha augmentat en relació amb el 2012. També s’hi recull la necessitat dels professionals 

que treballen amb aquest col·lectiu de rebre suport en matèria de salut mental. 

“Konsulta’m” neix amb la finalitat d’accedir als adolescents i joves abans que el malestar 

psicològic s’agreugi o es converteixi en un problema de salut mental. D’altra banda, es pretén 

potenciar un tipus de servei que s’adeqüi més als hàbits i a les dinàmiques i pràctiques dels 

adolescents i joves per poder atendre’ls millor. 

Projecte Radars 

Radars és un projecte comunitari impulsat per Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona 

per pal·liar els efectes de la soledat no volguda i prevenir situacions de risc de les persones 

grans. 

Treballem conjuntament amb els veïns i veïnes, comerços, farmàcies, persones voluntàries, 

entitats i equipaments, amb l’objectiu de transformar els barris en comunitats humanes, 

segures, participatives i solidàries. 

Radars s’articula mitjançant la creació d’una xarxa de barri que compta amb diversos espais de 

participació. La base d’aquesta xarxa la formen els radars, veïns i veïnes, comerços i farmàcies 

del barri que, amb una mirada sensible i respectuosa, estan atents a la dinàmica diària de les 

persones grans del seu entorn i si detecten algun canvi important es posen en contacte amb 

Radars. En aquesta detecció s’impliquen també els centres de salut del barri. 

Un cop informats, des de Serveis Socials es valora si cal intervenir-hi o no. Per pal·liar el 

sentiment de soledat d’aquestes persones, els voluntaris i voluntàries de la Plataforma de 

seguiment telefònic de Radars les truquen de forma periòdica i hi estableixen una relació de 

confiança, que serà un primer pas per promoure la seva vinculació al territori. Aquesta tasca es 

complementa amb la coordinació entre diferents recursos i entitats (casals, centres cívics, 

entitats de voluntariat, etc.) i amb la creació de noves iniciatives comunitàries que 

contribueixin a la inclusió de les persones grans al seu entorn més proper. 

Radars Gràcia funciona des de l’any, sent el barri de Grassot-Gràcia Nova el que va liderar la 

seva implementació, impulsant-lo després a la resta de la ciutat. 

A Gràcia, el 2021 ha comptat amb 365 usuaris i 620 radars. 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/pla_salut_mental.pdf
https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2017/10/La_salut_mental_a_Barcelona_Informe_2016.pdf
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Vila Veïna 

És una iniciativa municipal pionera per abordar les cures en petites unitats territorials, en què 

els equips professionals especialitzats, les persones que reben atenció i la ciutadania formin 

part d’una xarxa comunitària i corresponsable del benestar col·lectiu. 

La previsió és que la Vila Veïna a Gràcia estigui en ple funcionament al mes de setembre de 

2022. Entre les accions que es desenvolupen n’hi ha que persegueixen l’objectiu de treballar 

l’aïllament i soledat que suposa la cura, per exemple es realitzaran accions com espais grupals 

de suport emocional (grups de cuidadores familiars i properes, grups de suport a la criança, 

espais de trobada per a treballadores de la llar i de les cures, cercles de dones, entre d’altres), 

etc. 

Vincles BCN 

VinclesBCN és un servei de l’ Àrea de Drets Socials de l’ Ajuntament de Barcelona que vol 

reforçar les relacions socials de les persones grans que se senten soles i millorar el seu 

benestar a través de la tecnologia i del suport d’equips de dinamització social. L’Ajuntament 

prestarà a les persones grans que siguin usuàries del servei una tauleta amb l’aplicació 

instal·lada i amb connexió a internet per poder utilitzar l’app VinclesBCN. 

L’app Vincles és una aplicació accessible i molt intuïtiva que s’ha dissenyat pensant en la 

persona gran. Aquesta aplicació permet a l’usuari comunicar-se i interactuar mitjançant 

videotrucades i missatges de vídeo o veu, tant amb la seva família i amics com amb les 

persones grans que formen part del grup d’usuaris Vincles. 

Els familiars i amics de la persona usuària s’hauran de descarregar l’aplicació Vincles al seu 

smartphone, disponible en Android i iOS. 

A partir de l’octubre de 2021 també el servei VinclesBCN adaptat a persones grans amb 

discapacitat auditiva. Per poder-se beneficiar del projecte Vincles BCN, cal complir els 

requisits següents:  

 Tenir 65 anys o més. 

 Estar empadronat a la ciutat de Barcelona. 

 Sentir-se en situació de soledat. 

 Poder utilitzar la tauleta i estar motivat per usar el servei. 

 Tenir un nivell de català, castellà  i/o de la llengua de signes que permeti l'ús correcte de el 

servei. 

 

 

A Gràcia, el projecte arrenca el 2018, i en l’actualitat es beneficien 144 persones, 23 de les quals 

es van donar d’alta el 2021. 

 

 


