
Notes de les aportacions dels tertulians recollides a la Tertúlia d’11 de febrer de 

2019 : “AFECTIVITAT I SOLEDAT EN LA GENT GRAN”. 

 

1 La soledat en la vellesa 

Envellir no sempre és un èxit social com diu Julio Pérez, pot ser-ho en una societat benestant, però no 

ho és en una societat plena de mancances : pobresa energètica, pobresa d’aigua,dificultats d’obtenir un 

habitatge digne... 

Des del punt de vista biològic pot ser un èxit social en la nostra societat, però no és extensible  més enllà 

de la societat del benestar . Fer-se gran sense el mínim de recursos  no permet envellir dignament, per 

tant, no és un èxit social 

La gent jove, no aprecia la longevitat, per ells, no existeix.  

 

2. Soledat , sentiment subjectiu i negatiu ? 

Estem d’acord que “ la soledat és una experiència subjectiva que es produeix quan no estem satisfets o 

quan les nostres relacions no són suficients o no són com esperaríem que fossin”. 

La soledat acompanya quan la persona es troba malament, quan està malalta. Pots trobar-te molt sol 

estant acompanyat.  

Cal buscar espais per poder suavitzar la soledat que ens acompanya en molts moments, cal l’actitud 

positiva contra la soledat. La solitud, a vegades, és volguda, és buscada. Es vol trobar l’espai íntim de 

solitud i és un plaer trobar els teus espais de solitud. La dona és més forta davant la soledat. 

Les xarxes socials acompanyen? Distreuen o realment afavoreixen la comunicació? Distreuen, no 

ajuden, poden afavorir una mica la comunicació en algun cas... 

L’actitud personal davant del món, l’entorn, la família i els amics és decisiva. 

 

3.Tipus de soledat: social, conjugal, familiar i crisi existencial. 

Es posa l’exemple de la soledat social que es manifesta a les Llars d’Avis on es formen grups entre ells 

mateixos i molt tancats, amb una posició còmoda que no veu el que s’aïlla, els que van sols, els nous... 

Cal integrar els que estan sols, cal fer acompanyament a segons qui; s’ha de ser obert, inclusiu, generós, 

en una societat còmoda i egoista. La gent de residència d’avis se’ls fa infinit el temps entre visita i visita,  

és més marcada la solitud i hi ha situacions de crisi existencial. 

Els cercles reduïts, petits, acompanyen més que els grans. Hi ha ,també, la diferència entre les zones 

urbanes i rurals, la rural facilita més la relació immediata. 

S’explica una experiència de crisi existencial com a malaltia física o psíquica, la soledat del malalt , de 

l’hospitalitzat. 

 



4. Conseqüències de la soledat.  

Es posen exemples de pèrdua del sistema immunològic, també es comenta les poques possibilitats de la 

gent jove de tenir les mateixes garanties de jubilació, de la importància de l’actitud davant les dificultats 

en la vida de la GG ( es posa d’exemple l’actitud davant la vida de n’Isidre). I es valora positivament la 

capacitat de la nostra Seguretat Social. 

Es parla del buit davant la soledat no volguda provocada per la pèrdua de la parella, un espai afectiu 

absolutament buit que no es vol omplir ni substituir amb res. 

 


