
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevenció de la soledat en les persones grans 

institucionalitzades. Disseny d’una intervenció 

basada en un taller d’horticultura 

 

 

 

Per: Clàudia Real Casals 

 

 

 

Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia 

 

 

 

Treball presentat a: Carmen Nuín 

Treball final de grau 

2021-2022 

 

 

 

23-05-2022 



 
 

AGRAÏMENTS 

M’agradaria agrair especialment a la meva tutora Carmen Nuín la seva 

predisposició, entusiasme, motivació i suport que m’ha donat en tot moment. Ha 

estat una tutora implicada fins al final. Vull agrair també a la meva tieta Margarita 

l’ajuda i la informació que m’ha facilitat per poder desenvolupar la intervenció del 

treball. Finalment, voldria acabar donant les gràcies a la meva família, parella i 

companyes de pis, per animar-me sempre i donar-me suport durant tots aquests 

mesos que ha durat l’elaboració del treball. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUM  

Introducció: La soledat en les persones majors de 65 anys institucionalitzades 

va augmentant. A aquest augment, també s’hi ha sumat la pandèmia de la Covid-

19 que ha patit i està patint Espanya. Aquest problema no només afecta a nivell 

social, sinó també a nivell físic i psicològic. 

En aquest sentit, els professionals d’infermeria tenen un paper fonamental 

perquè ajuden a les persones a mantenir o millorar el seu estat de salut, 

fomentant la seva autonomia i vetllant per un màxim benestar físic, mental i 

social. 

Objectius: El següent treball té com a objectiu principal dissenyar una 

intervenció per a construir i mantenir els vincles de les persones grans 

institucionalitzades, disminuint la percepció de soledat d’aquestes.  

Metodologia: Per dissenyar la intervenció s’ha realitzat una cerca bibliogràfica 

sobre la prevenció de la soledat en persones grans institucionalitzades. Amb 

relació a la intervenció, aquesta anirà dirigida a les persones institucionalitzades 

de la residència Fundació privada la Nostra Llar Sant Jaume de Lleida que no 

presenten deteriorament cognitiu.  

La intervenció es basarà en un taller d’horticultura. Es planificaran 7 sessions 

d’uns 60-90 minuts de duració sobre diferents temàtiques i aspectes de 

l’horticultura urbana on també hi participaran diferents professionals de la salut, 

alumnes i familiars. Tot amb la finalitat d’augmentar els vincles entre els 

residents, amb les respectives famílies i professionals del centre i al mateix 

temps, disminuir el grau de soledat dels residents. 

Conclusions: La implementació d’aquesta intervenció es viable gràcies a que 

l’horticultura és una activitat coneguda per la societat de Lleida i voltants, així 

com pels pocs recursos que es requereixen per portar-la a terme. L’evidència 

consultada demostra que l’horticultura millora les relacions socials, augmenta la 

xarxa social i el vincle entre els diferents residents i professionals que hi 

participen. A més a més, produeix beneficis a nivell físic i psicoemocional. 

Paraules claus: Intervenció, prevenció de la soledat, promoció de les relacions 

socials, suport social i xarxa social, residència, gent gran. 



 
 

ABSTRACT 

Introduction: Loneliness in institutionalized people over 65 is increasing. To this 

increase has also been added the Covid-19 pandemic that Spain has suffered 

and is suffering. This problem affects not only socially, but also physically and 

psychologically. 

In this sense, nursing professionals have a key role to play in helping people to 

maintain or improve their health, promoting their autonomy and ensuring 

maximum physical, mental and social well-being. 

Targets: The main work of the following work is to design an intervention to build 

and maintain the bonds of institutionalized older people, reducing their perception 

of loneliness. 

Methodology: To design the intervention, a bibliographic search was carried out 

on the prevention of loneliness in institutionalized elderly people. In relation to the 

intervention, it will be aimed at institutionalized people in the Nostra Llar Sant 

Jaume de Lleida Private Foundation nursing home who do not have cognitive 

impairment. 

The intervention will be based on a horticulture workshop. 7 sessions of about 

60-90 minutes will be planned on different topics and aspects of urban horticulture 

where different health professionals, students and relatives will also participate. 

All in order to increase the bonds between the residents, with the respective 

families and professionals of the center and at the same time, to diminish the 

degree of loneliness of the residents. 

Conclusions: The implementation of this intervention is viable thanks to the fact 

that horticulture is an activity known to the society of Lleida and surroundings, as 

well as the few resources required to carry it out. The evidence consulted shows 

that horticulture improves social relations, increases the social network and the 

link between the different residents and professionals involved. In addition, it 

produces benefits on a physical and psycho-emotional level. 

Keywords: Intervention, prevention of loneliness, promotion of social relations, 

social support and social network, residence, elderly. 



 
 

 

ÍNDEX  

1. Introducció ...................................................................................................... 8 

2. Marc teòric .................................................................................................... 10 

2.1. Soledat en les persones grans ............................................................... 10 

2.1.1 Característiques de la soledat: dades epidemiològiques .................. 10 

2.1.2. Factors de risc ................................................................................. 11 

2.1.3. Impacte de la soledat a nivell físic i psicosocial: morbimortalitat...... 13 

2.2. Relacions socials de las persones grans institucionalitzades ................ 14 

2.3. Impacte de la soledat en las persones institucionalitzades durant el 

COVID ........................................................................................................... 15 

2.4. Paper de la infermeria en els centres residencials per persones grans . 16 

2.5. Justificació.............................................................................................. 18 

3. Objectiu ........................................................................................................ 18 

3.1. Objectiu principal .................................................................................... 18 

3.2. Objectius específics ............................................................................... 18 

4. Metodologia .................................................................................................. 19 

4.1 Estratègies de cerca ............................................................................... 19 

4.2. Anàlisi de resultats ................................................................................. 20 

5. Àmbit d’estudi i població ............................................................................... 26 

6. Disseny de la intervenció .............................................................................. 27 

6.1. Fase pre-intervenció .............................................................................. 27 

6.2. Fase intervenció ..................................................................................... 30 

6.3. Fase post-intervenció i avaluació final ................................................... 40 

7. Discussió i conclusions................................................................................. 41 

8. Bibliografia .................................................................................................... 43 

ANNEXES ........................................................................................................ 48 

Annex 1 – Diagrama de PRISMA .................................................................. 48 

Annex 2 – Estratègia de cerca diferents bases de dades ............................. 49 

Annex 3 – Cartell ........................................................................................... 52 

Annex 4 – Cronograma ................................................................................. 53 

 

 



 
 

LLISTA DE TAULES 

Taula 1. Paraules clau ................................................................................... 19 

Taula 2. Síntesis dels articles consultats ....................................................... 20 

LLISTA D’ABREVIATURES 

DJGLS: L’escala de la Soledat De Jong Gierveld 

GC: Grup Control 

GDS: Geriatric Depressions Scale 

GE: Grup Experimental 

HADS: Escala d’Ansietat i Depressió Hospitalària 

HTA: Hipertensió 

INE: Instituto Nacional de Estadística 

IR: Insuficiència Respiratòria 

MPOC: Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica 

PAI: Pla d’Atenció d’Infermeria 

RAE: Real Académia Española 

STAI: State-Trait Anxiety Inventory 

TVP: Trombosis Venosa Profunda 

UCLA: Escala de soledat de Los Angeles de la Universitat de Califòrnia 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

1. INTRODUCCIÓ 
 

Actualment, Espanya i la resta del món, ha patit i està patint una pandèmia 

mundial que afecta a tota mena de persones i que no fa distinció de classe social, 

edat, gènere, raça, etc. Durant aquesta pandèmia hi han hagut i estan havent-hi 

diferents mesures establertes pel Govern per poder frenar-la, dirigides a evitar el 

contacte entre les persones o si aquest era inevitable, que fos amb protecció. 

Aquestes mesures han afectat de manera física i psicosocial a totes les franges 

d’edat, essent les més perjudicades les persones joves i les majors de 65 

anys.(1) Tots aquests canvis en la vida diària de les persones i les mesures de 

confinament han causat greus problemes en la salut mental de les persones i 

s’ha vist alterada la forma de relacionar-se amb la societat. (2,3) 

Segons el Instituto Nacional de Estadística (INE)(4) a Espanya els majors de 65 

anys representen un 20,38% de la població total.   

Per una altra banda, de tots els majors de 65 anys, segons l’INE (5) el 2,8% estan 

institucionalitzades. D’aquestes, un 36,3% vivien soles al seu domicili abans de 

l’ingrés, un 19,1%  vivia amb la seva parella, un 31,1% vivia amb algun familiar 

de primer grau i un 13% amb altres familiars o amb amics. (6) 

Aquest gran nombre de població que es troba institucionalitzada, ha patit, en 

gran part, les conseqüències de les diferents mesures establertes durant aquests 

2 anys que està durant la Covid-19, més les específiques del seu centre 

residencial. La mesura que més es relaciona i ha afectat negativament sobre el 

sentiment  de soledat i aïllament social de les persones grans institucionalitzades 

en centres de llarga estada ha estat el no contacte amb persones i familiars de 

l’exterior, és a dir, la prohibició de les visites externes als usuaris d’aquests 

centres.(7) Aquests sentiments tenen una estreta relació amb l’aparició de 

problemes físics i psicològics per les persones que els manifesten.  

En l’àmbit físic, se’ls pot debilitar el sistema immunitari i, per tant, ser més 

propensos a patir alguna malaltia com pot ser cardíaca, etc., i en l’àmbit 

psicològic, poden acabar patint depressió, tenir idees suïcides, entre d’altres. (8) 
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Per aquest motiu és molt important tractar la soledat des d’un inici abordant les 

possibles causes i solucions i poder aconseguir que aquest sentiment no estigui 

tan present en la major part de la societat envellida i obtenir com a resultat menys 

problemes físics i psicològics que abordar i en els quals haver d’invertir recursos. 

D’aquí la importància d’invertir els recursos a esbrinar els motius i les causes 

més comunes que provoquen aquest sentiment i elaborar accions i intervencions 

basades en l’evidència per disminuir aquest sentiment. 
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2. MARC TEÒRIC  

2.1. Soledat en les persones grans 
2.1.1 Característiques de la soledat: dades epidemiològiques  

La soledat és un concepte que sempre ha estat present en totes les èpoques de 

la història i que tot ésser humà ha manifestat o manifestarà en el transcurs de la 

seva vida. La gravetat de la qüestió és com en un món industrialitzat i modern 

com és l’actual, aquest sentiment, en lloc d’anar disminuint, ha anat guanyant 

importància dins la població.(9)  

La soledat, és un terme que s’ha anat definint al llarg del temps i adquirint noves 

consideracions. Segons la Real Académia Española (RAE)(10) “La soledad es 

la carencia voluntaria o involuntaria de compañía”. 

No obstant això, al llarg de la història hi ha hagut diferents autors relacionats amb 

aspectes psicològics que han definit aquest concepte (11), ja que hi ha hagut i 

continua havent-hi discordances i ambigüitats sobre la seva definició. Un dels 

més antics es Sullivan (12), on en el seu llibre “La teoria interpersonal de 

psiquiatria” descriu aquest terme com una vivència desagradable vinculada a 

una manca d’intimitat interpersonal i un de més actual com són Peplau i Perlman, 

segons els quals  (13), “la soledat és una experiència desagradable i el malestar 

psicològic que passa quan la xarxa de relacions socials d’una persona és 

significativament deficient en qualitat o quantitat”.  

Es pot identificar dos tipus de soledat (14). Per una banda, la soledat emocional, 

que consisteix a no tenir persones suficients a la vora de confiança i amb les 

quals puguis parlar i explicar-li coses i poder acudir en cas de necessitat i per 

l’altra banda, la soledat social, que consisteix a trobar a faltar la companyia 

d’altres persones o sentir-se abandonats. 

La soledat és un sentiment que està present en diferents etapes de la vida de les 

persones. No obstant això, aquesta va augmentant amb l’edat, afectant més a 

dones i persones sense estudis. (15) 

Segons l’enquesta realitzada el 2018 per La Fundació “La Caixa” dins del 

programa Persones Grans (16,17), de totes les persones enquestades de 20 
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anys i endavant, un  26% de la població que es troba dins la franja de 20-29 anys 

refereix patir soledat davant un 45% de la població que es troba dins de la franja 

dels 65 anys i endavant. 

De les persones enquestades majors de 65 anys, gairebé el 50% d’aquestes 

referien sentir-se sols/es. Dins d’aquest percentatge, un 23,3% tenia soledat 

emocional i un 13,3% soledat social. 

Quant a quin gènere es veia més afectat per aquest sentiment, segons 

l’enquesta, un 46% dels homes i 40% de les dones patien soledat emocional i un 

32% dels homes i un 30% de les dones patien soledat social. No obstant aquesta 

enquesta, altres estudis(9,18), posicionen a les dones com el gènere més afectat 

pel sentiment de soledat per les condicions físiques, de salut i econòmiques que 

acostumen a tenir quan es troben en edats avançades. 

Quant al nivell d’estudis i la relació amb la soledat, segons l’enquesta, les 

persones sense estudis referien tenir més soledat (47%) que les persones amb 

estudis secundaris o estudis universitaris (30%). 

En definitiva, el tipus de soledat més present en persones majors de 65 anys és 

la soledat emocional, la qual afecta més a les dones i a les persones sense 

estudis o estudis baixos. 

2.1.2. Factors de risc  

Les persones que conviuen en societat no són idèntiques entre elles, sinó que 

presenten diferències físiques, psíquiques, socials, econòmiques, entre altres. 

No obstant això, hi ha un patró dins la població envellida que es repeteix amb 

relació al sentiment de soledat vinculat a diferents esdeveniments estressants 

que viuen a mesura que es van fent grans i com a conseqüència, els fan més 

vulnerables a patir o manifestar aquest sentiment tan present actualment. És per 

això que és important identificar els factors de risc associats a la soledat, 

concretament a la de la gent gran, per poder fer un millor abordatge i prevenció 

del problema(18,19). 
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El principal esdeveniment estressant de la tercera edat que té una relació directa 

amb l’aparició del sentiment de soledat és la pèrdua dels éssers estimats, 

siguin familiars pròxims o amistats, la qual es produeix en més d’una ocasió 

durant el transcurs de la vida de la gent gran (20). No obstant això, la pèrdua que 

més desencadena aquest sentiment és, normalment, la pèrdua de la parella. 

A aquest principal esdeveniment, s’hi ha d’afegir un altre molt rellevant com és 

la jubilació (21), circumstància que suposa la desvinculació del món laboral i, 

per tant, del sentiment d’utilitat dins la societat i d’aportació econòmica a la 

família. Derivat d’aquest, també es troba el sentiment de persona passiva dins la 

societat, situació que provoca uns canvis en la vida diària de la gent i que 

augmenta el sentiment d’inutilitat i molèstia dins la societat. 

Per una banda, amb l’envelliment canvien les relacions socials i l’entorn 

social, on a causa de l’estat físic i de salut de la persona, ja que en moltes 

ocasions l’envelliment va relacionat directament amb l’aparició de malalties que 

causen multimorbiditats, aquestes relacions es veuen disminuïdes o fins i tot, 

desapareixen. (22) 

Per una altra banda, el fet que molta gent de la tercera edat visqui en cases 

unipersonals, és a dir, sols, o institucionalitzats en centres, els provoca un 

augment del sentiment de soledat perquè per la major part d’ells ho viuen com 

és una experiència negativa vinculada a una sensació d’abandonament. 

Finalment, un factor que també es relaciona amb tenir més probabilitats de 

desencadenar el sentiment de soledat és la qualitat de vida de la persona, que 

en moltes ocasions aquesta no és l’òptima per la persona, sigui per una causa 

física o econòmica. (20) 
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2.1.3. Impacte de la soledat a nivell físic i psicosocial: morbimortalitat 

 

L’aïllament social i la solitud són dos factors que condicionen d’una forma directa 

la qualitat de vida de la població envellida, augmentant la seva fragilitat i 

morbimortalitat.(23) El fet de viure sol, la soledat i l’aïllament social s’han 

considerat factors psicosocials que afecten directament sobre la salut de la 

persona que ho pateix i que fa que aquesta sigui considerada com una persona 

fràgil sobre la qual s’ha de tenir un control.(24) 

És per això que hi ha una relació directa entre la soledat i la salut. El fet de sentir-

se sol és un factor predictor de mortalitat com ho és el fet de fumar un paquet al 

dia, ser sedentari, patir obesitat, entre molts altres. 

Els efectes o conseqüències que produeix l’aïllament social i la solitud en la salut 

de les persones que les pateixen es poden dividir en conseqüències físiques i 

psicològiques.(18) 

Conseqüències físiques 

• Augment del risc cardiovascular manifestat en molts casos per un 

augment de la tensió arterial que es posa de manifest a llarg termini. A 

més a més, també està relacionat amb l’aparició de patologies cardíaques 

coronàries i accident cerebrovascular (Ictus), tot i que la incidència 

d’aquestes patologies és més en dones que en homes. 

• Canvi en els hàbits quotidians i saludables a causa de l’estat d’ànim, 

manifestats per un augment del sedentarisme i com a conseqüència 

directa, més casos d’obesitat dins d’aquest col·lectiu 

• Alteració de la qualitat del son, ja que aquest col·lectiu està més hores 

enllitat i tenen menys energia, la qual cosa produeix un estat de 

cansament i fatiga i un augment de les ganes de dormir. 

• Disminució de les capacitats funcionals relacionada amb menys ganes de 

dur a terme tasques i fer activitats. 
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Conseqüències psicològiques 

• Relació directa amb problemes de salut mental com són depressió (la més 

comuna), ansietat, baixa autoestima, inestabilitat emocional, conductes 

d’evitació, entre d’altres. 

• Efectes negatius sobre el sistema cognitiu com són disminució de l’atenció 

i pèrdues de memòria a causa de la poca interacció amb la societat i la 

poca implicació per fer activitats o tasques que retardin aquests efectes. 

Amb relació a l’impacte d’aquestes conseqüències sobre la mortalitat, diversos 

estudis (25) mostren aquesta relació directa de la solitud emocional i del nivell 

de funcionalitat de les persones amb l’augment del risc de mortalitat d’aquestes. 

També posen de manifest que la solitud emocional és el tipus de soledat més 

perjudicial per a la salut de la persona i la que desencadena més mortalitat, ja 

que aquesta es relaciona amb sentiments d’abandonament i ansietat i són les 

persones que viuen soles i pateixen aquest tipus de soledat  les que tenen més 

risc de mortalitat. 

Per una altra banda, també destaquen que l’estat funcional de la persona és un 

marcador decisiu de la salut en l’edat avançada i que una davallada d’aquest 

representa un deteriorament de la salut i un augment de la morbimortalitat.  

2.2. Relacions socials de las persones grans institucionalitzades 
 

Existeixen dos conceptes importants en l’àmbit social que estan directament 

relacionats amb el sentiment o no de soledat, o l’augment d’aquest. Aquests són 

les relacions socials o xarxa social i el suport social. A primera vista sembla que 

han de ser termes de significat quasi idèntic, però la realitat és una altra. (18) 

S’entén per relacions socials o xarxa social el conjunt de contactes personals a 

través dels quals una persona manté la seva identitat social i rep suport 

emocional, ajuda material, serveis i informació. Aquestes relacions estan 

formades per interaccions socials, però no totes aquestes proporcionen un 

suport social per la persona que les rep.(26,27) 

En definitiva, el nombre de relacions socials que tingui una persona no és 

directament proporcional amb la quantitat i qualitat del suport social obtingut. 
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S’entén per suport social les transaccions interpersonals que impliquen ajuda, 

afecte i afirmació. Se’n pot distingir 4 tipus: suport emocional, cognitiu, 

instrumental i material. Aquests, a la vida real, s’acostumen a combinar de 

manera contínua. (18,27) 

Amb relació amb les relacions socials que tenen els usuaris institucionalitzats en 

centres residencials, aquestes estan formades pels diferents professionals de la 

salut i altres professionals, com són les  infermeres, els tècnics auxiliars 

d’infermeria, metges, fisioterapeutes, psicòlegs, treballadores socials, terapeutes 

ocupacionals, entre d’altres. A més a més, també estan formades pels diferents 

companys  institucionalitzats i pels familiars, amics i veïns que venen als centres 

a visitar als usuaris.(28,29) 

No obstant això, de totes aquestes relacions socials, els usuaris reconeixen que 

no de totes reben suport social, sinó que són un número més reduït. Acostumen 

a reconèixer com a suport social els familiars directes i amics que encara 

mantenen contacte per mitjà de visites, ja que és una forma de mantenir un sentit 

de continuïtat amb les seves vides anteriors i també a alguns usuaris, considerats 

companys, pel fet que les relacions entre iguals ajuden a construir relacions 

significatives a causa del temps que passen junts i a sentir-se important i amb 

propòsits. També ajuda a tenir aspectes en comú entre iguals i un estat funcional 

similar.(30) 

2.3. Impacte de la soledat en las persones institucionalitzades 

durant el COVID 

El sentiment de soledat en les persones que viuen en residències sempre ha 

estat present, en més o menys mesura. No obstant això, sí que és cert que a 

causa de la pandèmia que s’està vivint actualment, ha fet que aquest sentiment 

es vegi augmentat o bé en gent que no en patia, n’estigui patint.(31) 

Aquest sentiment afecta de forma directa en el dia a dia de les persones que el 

pateixen, produint canvis en l’àmbit emocional i cognitiu. Emocionalment, 

aquesta afectació es tradueix principalment en dos sentiments, depressió i 

ansietat, que aquests, al mateix temps, es poden manifestar amb sentiments de 

tristesa, plor fàcil, angoixa, preocupació, aïllament, menys ganes d’interacció 

social amb la resta d’usuaris del centre, entre altres.(32) 
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Cognitivament, la soledat està directament relacionada amb les pèrdues de 

memòria. A més a més, és un factor potencialment de risc per al deteriorament 

cognitiu i la demència.(32) 

Amb relació a si l’impacte de la soledat és el mateix en persones que estan 

institucionalitzades i en persones que no ho estan, la veritat és que no. Segons 

un estudi realitzat el 2018 sobre les diferències del sentiment de soledat entre 

persones institucionalitzades i no institucionalitzades, s’ha pogut veure com 

aquest sentiment afecta més a les persones que estan institucionalitzades, a 

causa del fet de separar-se del nucli familiar, sense parella i amb un nivell 

d’estudis més elevat. També s’ha pogut veure que dins aquest col·lectiu 

institucionalitzat, el sentiment està present, però va augmentant a mesura que la 

persona va envellint.(33) 

2.4. Paper de la infermeria en els centres residencials per persones 

grans 
 

El paper de la infermeria en els centres residencials és molt ampli i important. 

Segons el document de Competències de la professió d’infermeria (34), el/la 

diplomat/ada en infermeria és aquell professional dedicat a donar atenció a les 

persones i acompanyar-les en aquelles situacions de salut de les quals no poden 

sortir-ne per elles mateixes. És per aquest motiu, que la figura d’aquests 

professionals ajuda a les persones a mantenir o millorar el seu estat de salut, 

fomentant la seva autonomia i vetllant per un màxim benestar físic, mental i 

social. 

Les competències que aquests professionals han d’assolir i portar a terme en un 

centre residencial, es divideixen en diferents grups, però les que tenen a veure 

amb l’atenció i cura del pacient són dues (35). 

Per una part, trobem les competències específiques en el camp gerontològic, 

que són el coneixement sobre el procés d’envelliment de les persones i de 

l’entorn d’aquestes, ser coneixedors dels valors, de la seva història, de les seves 

vivències amb la finalitat de poder realitzar un cuidatge més integral i centrat en 

la persona i tenir habilitat per aplicar les diferents cures específiques a la gent 

gran. 
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Per l’altra part, trobem les competències en relació amb la persona usuària, la 

seva família i persona de referència, que es divideixen en 3 subgrups. Per una 

banda, trobem el procés d’acollida, on el paper de la infermeria és dur a terme 

una bona valoració de la persona al seu ingrés i elaborar un Pla d’Atenció 

d’Infermeria (PAI) individualitzat i centrat en les necessitats de cada persona, 

vetllar perquè el pacient s’integri en el centre i en la seva dinàmica i també vetllar 

perquè la família s’integri dins el procés d’atenció i cura de les necessitats del 

familiar. 

Per una banda, trobem el període d’estada, on el paper de la infermeria es fer 

una bona avaluació continuada de les necessitats bàsiques de les diferents 

persones, aplicar correctament les diferents tècniques d’infermeria, preparar, 

distribuir i administrar correctament la medicació i els tractaments prescrits pel 

personal mèdic, participar en les sessions interdisciplinàries amb la resta de 

professionals del centre per tal d’avaluar i modificar, en el cas que sigui 

necessari, el PAI de cada persona, dur a terme actuacions d’educació sanitària i 

en una situació d’alteració del nivell de salut de la persona i en absència del 

professional mèdic de referència, prendre les millors mesures per garantir una 

correcta atenció a la persona. 

Per l’altra banda, trobem el procés de comiat, on el paper de la infermeria és 

oferir tota la informació necessària i adient tant a la persona com a la família l’alta 

del centre per tal que puguin oferir atencions de confort. 

Finalment, cal destacar que els principals responsables higiènic-sanitaris dins 

aquests centres són els professionals d’infermeria, i que d’acord amb aquesta 

responsabilitat, s’encarreguen de facilitar l’accés dels usuaris als diferents 

recursos sanitaris públics, supervisen els menús pautats a cada pacient i 

modifiquen aquests en cas de ser necessari, tenen un control de les condicions 

higièniques tant del centre, com dels professionals i els residents que en formen 

part i elaboren protocols per tal de garantir una correcta atenció i cura dels 

usuaris (36). 
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2.5. Justificació 
 

L'envelliment i l'augment del sentiment de soledat va directament relacionat, 

sobretot en les persones grans institucionalitzades. 

Segons l'evidència, més de la meitat de la població major de 65 anys pateix, ha 

patit o patirà soledat. A més a més, aquesta és manifesta més en el sexe femení 

a causa de l'esperança de vida, que és major que la del sexe masculí. 

Per una altra banda, hi ha diferents factors al llarg de la vida que ajuden o fan 

més vulnerables a les persones a acabar desenvolupant aquest sentiment. Algun 

d'aquests factors són la jubilació, la pèrdua d'éssers estimats, la disminució de 

les relacions socials, entre altres. 

Aquest sentiment de soledat comporta problemes tant en l'àmbit físic com en 

l'àmbit psicològic de la persona. Alguns problemes que se'n poden derivar són 

tristesa, depressió, augment de la fragilitat, alteració del son, etc. 

És per tot l'esmentat anteriorment, que en aquest treball es dissenyarà una 

intervenció en una residència per fer front a aquest sentiment de soledat, amb 

l'objectiu de disminuir-lo i augmentar el suport i la xarxa social dels usuaris.  

He escollit dur a terme una intervenció perquè considero que és una tipologia de 

treball que la pots adequar als aspectes que tu consideres que són els més 

importants per incidir-hi amb relació a l'evidència consultada i que a més a més, 

en el cas que es volgués dur a terme, tindria totes les bases desenvolupades 

perquè així pogués ser. 

3. OBJECTIU 
3.1. Objectiu principal 

Dissenyar una intervenció per a construir i mantenir els vincles de les persones 

grans institucionalitzades, disminuint la percepció de soledat. 

3.2. Objectius específics  
 

Avaluar la prevalença de la percepció de soledat i els símptomes depressius. 

Avaluar l’impacte de la intervenció en la presencia de símptomes depressius. 
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4. METODOLOGIA  

4.1 Estratègies de cerca 
 

Per tal de respondre a l’objectiu, es realitzarà una àmplia cerca bibliogràfica en 

les següents bases de dades: pubmed, scopus, cinhal, cochrane i PsycINFO. 

Paraules clau: intervention, prevention loneliness, promotion social 

relations/social suport/social engagement/social networking, nursing home/long 

term care/institucionalized, elderly. 

Criteris d’inclusió: 

- Població objecte d’estudi: Persones grans institucionalitzades 

- Tipus d’estudis: Estudis que presentin resultats. 

- Idiomes: Català, castellà i angles 

- Tipus de text: Text complet 

- Període de cerca: Últims 10 anys 

Criteris d’exclusió: 

- Persones amb un deteriorament cognitiu avançat 

Estratègia de cerca 

TAULA 1. PARAULES CLAU 

Intervention Prevention 

loneliness 

Nursing home Loneliness 

 Promotion social 

relations 

Long term care Homesickness 

 Promotion social 

suport 

Institucionalized 

elderly 

 

 Promotion social 

engagement 

  

 Promotion social 

networks 

  

Font: Elaboració pròpia 

L’estratègia de cerca que s’ha dut a terme en les diferents bases de dades amb 

el procediment per examinar i seleccionar els estudis (diagrama PRISMA), 

juntament amb els resultats obtinguts, es troben als Annexes 1 i 2 

respectivament. 
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4.2. Anàlisi de resultats 

TAULA 2. SÍNTESIS DELS ARTICLES CONSULTATS 

Títol 

article 

Autor i any Tipus d’estudi 

(assajos clínics, 

observacionals) 

Població (per 

edat, sexe,...) 

Tipus d’intervenció Avaluació Resultats 

Article 1 2015. Sharifah 

Munirah Syed 

Elias, Christine 

Neville, Theresa 

Scott. (37) 

 

Austràlia 

Revisió sistemàtica 

Analitza 8 articles 

sobre els beneficis 

sobre la solitud i la 

depressió en 

persones grans 

mitjançant estudis 

experimentals. 

Persones >60a 

institucionalitzades. 

Homes i dones. 

 

Diverses intervencions relacionades amb la 

reminiscència grupal i individual. 

Dins d’aquestes intervencions, uns articles 

avaluaven la soledat, altres l’ansietat i altres 

la depressió. 

En tots els estudis havia un GC (grup control) 

i un GE (grup experimental). 

Soledat: Escala de 

soledat de Los 

Angeles de la 

Universitat de 

Califòrnia revisada 

(UCLA) 

Ansietat: State-Trait 

Anxiety Inventory 

(STAI) i l’escala 

d’ansietat i 

depressió 

hospitalària (HADS) 

Depressió: Geriatric 

Depression Scale 

(GDS)  

 

Soledat: Evidència escassa sobre l’eficàcia de 

la teràpia en el sentiment de soledat. 

Ansietat: Evidència escassa sobre l’eficàcia de 

la teràpia en la disminució de l’ansietat. 

Depressió: Disminució significativa dels 

símptomes depressius en el GE. 

 

Article 2 2009. Kai-Jo 

Chiang, Chung-

Hua Chen, Min-

Huey Chung  

(38) 

 

Taiwan 

Estudi experimental 92 homes > 65 anys. 

 

2 grups. GC (47 persones) i GE (teràpia 

reminiscència. 45 persones). 

Grup experimental teràpia reminiscència 1 

cop a la setmana durant 8 setmanes, on cada 

setmana duien a terme una sessió sobre un 

tema diferent. Durada sessió: 90 min. 

Soledat: L’escala 

UCLA  

Soledat: disminueix en el GE just després de la 

teràpia de reminiscència i als 3 mesos de 

seguiment. 
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Article 3 2020.  

Briony Jain, 

Shabeer , Syed, 

Trish Hafford-

Letchfield, 

Sioban O'Farrell-

Pearce. (39) 

 

Regne Unit 

Revisió sistemàtica 

(inclou estudis 

qualitatius i 

quantitatius)  i 

metaanàlisi 

Persones >65 anys 

centres de llarga 

estada. 

Major part de la 

mostra dones (70%) 

Teràpia amb gossos, normalment retrievers o 

labradors, visitaven el centre 1 cop per 

setmana durant 52 setmanes 

aproximadament de 30-90 minuts depenent 

de l’estudi analitzat. 

Havia GE (participava a la teràpia) i GC (feien 

el tractament habitual, res d’especial). 

Soledat: L’escala 

UCLA i una 

entrevista. 

Depressió: GDS i 

l’escala Yesavage 

Soledat: Disminueix en el GE. No obstant, falta 

més informació per poder determinar en més 

precisió l’abast d’aquests beneficis. 

Depressió: Es redueixen els símptomes 

depressius de forma moderada en el GE. 

 

Article 4 2017. 

Jennifer Chipps; 

Mary Ann Jarvis; 

Suvira Ramlall  

(40) 

 

Sud - Àfrica 

Revisió sistemàtica Persones >65 anys 

viuen en entorns 

comunitaris o 

residencials. 

Sense problemes 

neurocognitius 

importants. 

Les intervencions es van classificar en 

activitats en línia, interpersonals, 

comunicacions suportades per Internet i 

terapèutiques suportades per Internet com 

ara robòtica, jocs i agents relacionals. 

Soledat: L'escala 

UCLA 

Solitud: Resultats poc concloents sobre 

l’eficàcia de la intervenció envers la soledat 

 

Article 5 2017. 

Ana Isabel 

Bermeja; Berta 

Ausín  (41) 

Madrid 

Revisió sistemàtica Població >60 a 

institucionalitzats 

Parla sobre 11 intervencions de diferent tipus 

realitzades internacionalment. Algun exemple 

són: teràpia assistida amb animals, 

reminiscència, jardineria, etc. 

Soledat: L’escala 

UCLA 

 

Soledat: Disminució significativa de la soledat 

en el GE. 

 

Article 6 2010 

Mimi Mun; Yee 

Tse  (42) 

Xina 

Estudi quasi 

experimental 

Població de 65 a 95 

anys  4 residències 

diferents. Total: 53 

persones. 45 dones i 

8 homes 

Programa de jardineria interior de 8 set de 

duració. Taller realitzat 1 c/set. 

GC format per 26 persones grans i GE format 

per 26 persones grans. 

Soledat: l’escala 

UCLA abans de la 

intervenció i al 

finalitzar-la i una 

entrevista individual 

 

Soledat: A l’inici de la intervenció no diferències 

significatives entre GC i GE. 

Passades les vuit setmanes, disminució de la 

soledat en el GE. 
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Article 7 2018 

Hui-Ying Chu; 

Mei-Fang Chen; 

Chun-Chin Tsai; 

Hui-Shan Chan   

(43) 

Taiwan 

Assaig controlat 

aleatoritzat 

Pacients 3 

residències. 

Edat >65 a. Mitjana 

edat 78 anys 

150 població estudi. 

Majoritàriament 

dones. 

Estat mental inalterat i 

amb capacitat per 

comunicar-se 

75 persones GC (atenció rutinària) i 75 

persones GE (programa hortícola). 

8 setmanes duració. Una sessió per setmana 

de duració 1:30h - 2h. 

 

Soledat: L’escala 

UCLA 

Depressió: La GDS. 

 

 

Soledat: Disminució de la solitud en el GE i 

augment d’aquesta en el GC 

Depressió: Disminució de la depressió en el GE 

i augment d’aquesta en el GC 

 

Article 8 2021 

Wenjing Jin; 

Yihong Liu; 

Shulin Yuan; 

Ruhai Bai  (44) 

 

Xina 

Revisió sistemàtica i 

Metaanàlisi d’assaigs 

controlats aleatoris. 

Pacients de diferents 

residències majors de 

70 anys. 

 

Diferents intervencions amb GC i GC. Alguns 

exemples en són: 

Programa de videoconferència basat en 

telèfons intel·ligents; l’ús d’internet i el 

funcionament de l’ordenador; 

teleconferències, etc. 

Soledat: L'escala 

UCLA 

Soledat: No resultats significatius sobre 

l’eficàcia de la intervenció per disminuir la 

soledat en persones grans institucionalitzades. 

Article 9 2018 

Nilgün Kuru Alici; 

Pinar Zorba 

Bahceli; Oya 

Nuran Emiroglu  

(45) 

Turquia 

Estudi pilot no 

aleatoritzat 

Pacients de 2 

residències majors 

>65a. 

50 en total. 27 dones i 

23 homes. 

Independents per les 

ABVD 

50 participants. 20 GE i 30 GC. 

El grup d'intervenció va rebre teràpia del riure 

dues vegades per setmana durant 5 

setmanes i cada sessió de 35-40min. El grup 

control no va rebre cap tipus d’intervenció. 

Soledat: l’escala de 

la soledat De Jong 

Gierveld (DJGLS) 

 

Soledat: Disminució significativa del sentiment 

de soledat i soledat emocional al finalitzar la 

intervenció en el GE. 

 

Article 10 2020 

Tsung-Yi Lin; 

Chiu-Mieh 

Disseny quasi 

experimental 

Pacients residències 

>65a 

106 participants 

GC 47 participants i GC 59 participants. 

La intervenció va consistir en 18 sessions 

d'una hora que es van produir dues vegades 

per setmana durant 9 setmanes 

consecutives. Una intervenció que 

Soledat: L'escala de 

solitud abreujada de 

la UCLA 

Soledat: Disminució significativa del sentiment 

de soledat en el GE un cop finalitzada la 

intervenció i passats 2 mesos d’aquesta. 

Depressió: Disminució significativa dels 

símptomes depressius en el GE un cop 
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Huang; Hsiao-

Pei Hsu  (46) 

 

Taiwan 

GE més homes que al 

GC. 

 

combinava la teràpia hortícola amb la realitat 

virtual 3D. 

Depressió: L’escala 

GDS-15 

finalitzada la intervenció i passats 2 mesos 

d’aquesta. 

 

Article 11 2015  

Linèl Franck; 

Natalie 

Molyneux; Lynne 

Parkinson  (47) 

Suïssa 

Revisió sistemàtica Participants de 

residències urbanes. 

Edat entre 77-86 anys 

La distribució del 

gènere i quantitat de 

participants varia 

segons l’article revisat 

Parla de 5 intervencions d’una durada de 3 

mesos. 

Les intervencions són: 

Teràpia de reminiscència; Clubs socials de 

gènere; Jocs de Nintendo Wii; Jardineria 

interior; Programa de ràdio 

Solitud: L’escala 

UCLA 

 

Soledat: Disminució significativa de la soledat 

en el GE únicament en la intervenció de 

reminiscència i de jardineria interior. 

 

 

Article 12 2011 

Hsiu-Hsin; 

Yun-Fang Tsai  

(48) 

 

Taiwan 

Estudi longitudinal 

quasi experimental 

Participants de 16 

residències de gent 

gran >65 anys 

90 participants en 

total. 55 dones i 35 

homes. Amb 

puntuació al MMSE > 

16 

La intervenció va consistir en rebre el GE (40 

participants) almenys un cop a la setmana 

durant 1 any d’interacció per 

videoconferència amb els seus familiars més 

les visites familiars habituals. Mentre que el 

GC (50 participants), solament rebia les 

visites familiars habituals. 

Soledat: L'escala 

UCLA 

Depressió: l'escala 

GDS 

Soledat: Disminució significativa del sentiment 

de soledat en el GE un cop finalitzada la 

intervenció, als 3 mesos, als 6 i als 12 mesos 

del fi de la intervenció. 

Depressió: Disminució significativa dels 

símptomes depressius en el GE un cop 

finalitzada la intervenció, als 3 mesos, als 6 i als 

12 mesos del fi de la intervenció. 

 

Article 13 2015 

Yuh-Min Chen; 

Jeng-Yi Ji  (49) 

Xina 

Estudi preliminar Pacients residència 

>65 anys. 

10 participants. 6 

homes i 4 dones. No 

deteriorament cognitiu 

Programa d’horticultura interior d’una duració 

de 10 setmanes i una sessió de 1h 30 min 

cada setmana. 

 

 

 

Soledat: L’escala 

UCLA versió 3 + 

entrevista 

individualitzada 

 

Soledat: Millores significatives en la disminució 

del sentiment de soledat en el GE. 

Depressió: Millores significatives en la 

disminució dels símptomes depressius en el 

GE. 
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Article 14 2010 

Mimi Tse; Anna 

Lo; Tracy Cheng; 

Eva Chan; Annie 

Chan; Helena 

Chung  (50) 

 

 

Hong Kong 

Disseny controlat 

pretest-posttest quasi 

experimental 

Pacients residències 

>65 anys i <95 anys 

70 participants en 

total. 38 dones i 32 

homes.  

Poder comunicar-se; 

estat cognitiu intacte; 

haver experimentat 

dolor en els tres 

mesos anteriors; estar 

disposat a participar 

en tot el programa de 

teràpia de l'humor. 

Programa de teràpia de l’humor va consistir 

en una sessió d’una hora de durada durant 8 

setmanes, realitzat a la sala multi funció de la 

pròpia residència al GE (36 persones). 

Mentre que el GC (34 persones) no se’ls hi va 

oferir aquest programa. 

Soledat: l'escala 

UCLA 

Dolor: L’escala de 

valoració verbal 

cantonesa 

Felicitat: Escala de 

felicitat subjectiva 

Soledat: Disminució significativa de la 

percepció de soledat en el GE. 

Dolor: Disminució significativa de la percepció 

de dolor per al GE. 

Felicitat: Augment significatiu de la felicitat per 

al GE. 

 

Article 15 2015 

Jiska Cohen 

Mansfield; 

Rotem Perach  

(51) 

 

 

Israel 

Revisió crítica. 

Analitzen l’efectivitat 

en front la soledat de 

diferents 

intervencions dutes a 

terme arreu del món 

des de 2005 al 2011. 

Intervencions en 

l'àmbit comunitari com 

en l'àmbit residencial. 

Persones grans > 55 

anys. 

Incloïen tant a homes 

com dones en la 

major part d’ells. 

Dins l’àmbit residencial, analitzen 12 estudis 

duts a terme a diferents llocs del món. 

Tots ells partien d’un GE i un GC. 

Els diferents tipus d’intervenció que 

analitzaven eren les següents: 

Teràpia assistida d’animals, formació en 

informàtica, teràpia de l’humor, programa de 

ràdio i formació en informàtica. 

Soledat: L’escala 

UCLA 

Soledat: Les intervencions basades amb la 

Teràpia assistida amb animals; 

videoconferència amb familiars + visites; 

jardineria interior i formació en informàtica van 

ser eficaces per reduir la soledat en el GE. Les 

intervencions de videoconferència amb 

familiars; millora cognitiva i formació en 

informàtica van ser potencialment eficaces per 

reduir la soledat en el GE. Les intervencions 

Programa de ràdio i activitats compartides van 

ser ineficaces per disminuir la soledat en el GE 

Font: Elaboració pròpia 
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Després d’haver realitzat les diferents estratègies de cerca i haver analitzat els 

diferents articles obtinguts, els resultats que n’he obtingut han estat els següents: 

Dels 30 articles seleccionats pel títol i el resum, 16 han estat els que s’han 

adequat als interessos del projecte i als resultats que s’estava buscant. La major 

part d’aquests, són articles que es troben entre el 2010 i el 2022, redactats amb 

anglès i castellà i realitzats al continent asiàtic. 

La població objecte d’estudi de tots ells són persones institucionalitzades en 

residències, d’edat superior a 65 anys i d’ambdós gèneres, sent més freqüent el 

gènere femení. 

El disseny dels estudis es corresponen, en major part amb, revisions 

sistemàtiques i estudis experimentals i les variables que més s’avaluen són la 

soledat, la depressió i l’aïllament social. L’escala que més s’utilitza per avaluar el 

sentiment de soledat en les diferents intervencions és l’escala UCLA. 

Dels diferents tipus d’intervenció analitzats, els que han aportat més beneficis 

amb relació a disminuir la soledat en les persones grans institucionalitzades han 

estat els programes de jardineria interior, les teràpies hortícoles i les teràpies 

assistides amb animals, a més a més d’influir en altres variables com són la 

disminució de la depressió i l’augment de la interacció social, variables que tenen 

una relació directa amb la soledat. S’ha observat que la major part d’aquestes 

intervencions han disminuït quasi un 30-40% la soledat un cop finalitzada la 

intervenció i al cap de 3 mesos. En canvi, les teràpies de reminiscència o les 

intervencions per mitjà de tecnologia, també han estat eficaces, però no en la 

mateixa mesura, en la disminució de la soledat un cop acabada la intervenció. 

En alguns d’aquests estudis els resultats no eren extrapolables a causa de la 

baixa mostra obtinguda. 
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5. ÀMBIT D’ESTUDI I POBLACIÓ 
 

La intervenció es desenvoluparà a la residència Fundació privada la Nostra llar 

Sant Jaume de Lleida. És una residència de caràcter privat, però disposa d’unes 

quantes places de col·laboració amb la Generalitat, a les quals únicament poden 

accedir aquelles persones que tenen com a mínim un grau 2 de dependència. 

Aquesta està dividida en dos centres petits que es troben en el mateix carrer. En 

un centre hi ha 12 places i en l’altre 14.  

En total, entre els dos centres, hi ha 28 usuaris, la major part d’ells amb un grau 

de dependència elevat, manifestat per dependència física i d’autonomia, la 

majoria requereixen ajuda per la dutxa i presenten dificultat en la marxa. Amb 

relació al deteriorament cognitiu, aproximadament la meitat dels usuaris en 

pateixen, en diferent grau i alguns, fins i tot, tenen Alzheimer diagnosticat.  

Les patologies més comunes dels usuaris són ictus, Malaltia Pulmonar 

Obstructiva Crònica (MPOC), Trombosis Venosa Profunda (TVP), artrosi, 

Hipertensió (HTA), fractura de fèmur, Insuficiència Renal (IR), Alzheimer, entre 

altres. L’edat mitjana dels 2 centres s’aproxima als 90 anys i el sexe dominant 

és, amb diferència, el femení. 

Els professionals dels quals disposen els centres són fisioterapeuta, psicòloga, 

treballadora social, infermera, metge, auxiliar tècnic d’infermeria, servei de cuina 

i neteja i directora. 

Amb relació a les activitats que es desenvolupen als centres, la major part d’elles 

són grupals i s’intenten adequar a les necessitats i interessos dels usuaris que hi 

hagi en el moment de dur-les a terme. Alguns exemples d’activitats que es 

realitzen són d’estimulació de la memòria, de motricitat, tant fina com gruixuda, 

de pintura, de càlcul, de llenguatge, de reminiscència, de musicoteràpia, entre 

altres, a més a més de participar en l’organització de les festes típiques com són 

Nadal, Carnaval, Pasqua, etc. Els professionals que participen en l’organització 

i desenvolupament de les activitats als centres acostumen a ser la psicòloga 

conjuntament amb la treballadora social, tot i que segons quines activitats i 

disponibilitat, la infermera, la fisioterapeuta i l’auxiliar tècnic d’infermeria també 

hi participen. 
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És un centre que no du a terme activitats o sessions encarades directament a 

tractar la soledat i el suport social dels pacients. No obstant això, en ser un centre 

petit, és més senzill poder donar una bona atenció a tots els usuaris, és per 

aquest motiu, que quan entra una persona nova al centre, durant els primers 

dies, tant infermeria, com psicòleg com la resta de professionals intenten donar-

li molta atenció, preguntar com es troba i intentar que agafi vincles tant amb el 

personal com amb la resta d’usuaris. A més a més, dins del possible intenten 

concertar visites a l’exterior amb els familiars i realitzar trucades o videotrucades 

per mantenir els vincles familiars.  

No obstant això, també hi ha casos de pacients, tot i ser una minoria, que no 

reben visites ni tenen contacte amb membres de la família i que en aquests casos 

la soledat hi està més present. 

La intervenció anirà dirigida als residents del centre amb un estat cognitiu intacte 

o amb un nivell de deteriorament cognitiu lleu i residents sense problemes de 

mobilitat o amb una dependència física lleu o moderada amb mobilitat a les 

extremitats superiors. 

6. DISSENY DE LA INTERVENCIÓ 
6.1. Fase pre-intervenció 
 

Captació de residents 

La captació de residents, que compleixen els criteris d’inclusió per participar en 

la intervenció es realitzarà tres setmanes abans de l’inici d’aquesta. Per tal de 

promocionar la intervenció i obtenir participants, el que es farà serà dissenyar un 

cartell clar, concís, que sigui visual i que contingui tota la informació necessària 

perquè els usuaris de la residència s’hi fixin i sàpiguen en què consisteix i quins 

pacients s’hi poden apuntar i fins a quin dia (Annex 3). Aquests cartells es 

penjaran a diferents zones de la residència, a poder ser a les més transitades o 

utilitzades, com serien el menjador, la sala d’estar i la sala multi funcions. 

A més a més d’elaborar aquests cartells i distribuir-los per la residència, una altra 

via de captació de residents serà per mitjà del boca a boca i la influència dels 

professionals de la residència, principalment la psicòloga, que és la persona que 
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habitualment organitza les activitats d’oci, que animaran als pacients a què 

s’apuntin i els explicaran en què consistirà i la necessitat de què hi participin. 

Valoració inicial residents 

Un cop obtinguda la llista dels diferents residents que volen participar en 

l’activitat, la infermera conjuntament amb la psicòloga, les pròximes dues 

setmanes abans d’iniciar la intervenció, realitzaran una entrevista individual amb 

cada un dels possibles participants i anotaran les característiques de cadascú 

per després poder dissenyar una intervenció adaptada i adequada a les 

necessitats dels diferents participants. A l’entrevista se’ls preguntarà per les 

limitacions de mobilitat que presenten, tant d’extremitats superiors com inferiors, 

si tenen experiències en el camp de l’horticultura i de ser així, de quin tipus i si 

vivien a un poble o a una ciutat. 

A més a més, se’ls detallarà que per participar han de firmar el consentiment 

informat, un document en el qual firmen que tenen tota la informació sobre la 

intervenció que duran a terme i donen el seu consentiment per participar-hi, 

penjar o fer-los fotografies i utilitzar, en cas de ser necessari, alguna informació 

seva. 

A part de l’entrevista individual, també se’ls passarà “l’escala UCLA version 3” 

(52,53), una escala que valora el sentiment de soledat de la persona i que no pot 

ser contestada per familiars o altres professionals, sinó que únicament per la 

persona afectada. Per aquest motiu, s’exclouen les persones analfabetes i les 

que presenten un deteriorament cognitiu moderat o avançat. Aquesta escala 

validada a l’espanyol ha demostrat ser un instrument útil i sensible per mesurar 

el sentiment de soledat en les persones d’edat avançada. (53) 

Al mateix temps, es valorarà la presència de símptomes depressius mitjançant 

l’escala Yesavage, donat que una de les causes i conseqüències de l’aïllament 

social és la depressió i conseqüentment la soledat. Aquesta és una escala que 

es passa a persones majors de 65 anys (54). Aquesta escala validada a 

l’espanyol ha demostrat ser un instrument útil i sensible per mesurar els 

símptomes depressius en les persones d’edat avançada. (55)(56) 
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Aquesta escala consta de 15 preguntes amb respostes dicotòmiques. Les 

preguntes que han d’obtenir una resposta afirmativa són la 2,3,4,6,8,9,10,12,13 

i 15 i les preguntes que han d’obtenir una resposta negativa són la 1,5,7,11 i 14. 

Per cada pregunta que hauria de ser positiva i contesta negativa o viceversa, es 

considera resposta errònia i puntua un punt. 

Als participants se’ls explica que se’ls realitzarà una sèrie de preguntes i que 

hauran de contestar sí, si estan d’acord amb la pregunta que se’ls planteja 

segons els seus sentiments i hauran de contestar no, si no hi estan d’acord. 

Recursos materials i humans  

Abans d’iniciar la intervenció s’han de conèixer i pensar quins recursos materials 

i quins recursos humans es necessitaran per dur a terme la intervenció. 

Pel que fa a recursos materials, es necessitaran entre 2 i 4 palots (es podrien 

demanar a un empresari d’alguna càmera de fruita de Lleida a veure si ens els 

podria deixar), adob, llavors de diferents verdures buscant les més econòmiques 

(enciam, ceba, coliflor, pebrot, etc.), mànega o regadora, pals plàstic dur, 

cartolines, permanents, llibretes i bolígrafs (la quantitat a determinar depenent 

del nombre de participants), retoladors i colors de fusta, pintures i pinzells, 

davantals de plàstic o bosses d’escombraries, papers DA4, marcs de fotos, 

impressora, tinta de color, pega de barra, gomets i goma eva. 

Pel que fa a recursos humans, es necessitaran a dues persones amb 

coneixements d’horticultura i que tinguin ganes d’ensenyar a la gent gran i 

participar en la intervenció (es podria buscar estudiants de cicle formatiu 

d’agrària que volguessin venir com a voluntaris), a un grup d’estudiants de 3r o 

4rt de la ESO d’algun institut de Lleida, dos professionals de la residència que 

ajudin en la dinamització i desenvolupament de l’activitat com podria ser la 

infermera, tècnica auxiliar d’infermeria, fisioterapeuta, treballadora social, 

psicòloga, etc. i dos o tres residents participants de l’activitat amb experiència en 

el camp de l’horticultura que vulguin participar en alguna de les activitats ajudant 

amb el seu coneixement sobre el tema a la resta de companys. 
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6.2. Fase intervenció 
 

La intervenció consistirà en un taller d’horticultura per mitjà de l’elaboració d’un 

hort urbà. La duració d’aquest dependrà del tipus de plantació utilitzada i del 

temps de creixement d’aquesta. En total, es realitzaran 7 sessions dividides per 

setmanes d’una hora i mitja. L’horari proposat és de 16:30-18:00 h. El 

cronograma planificat es pot consultar a l’Annex 4. 

El lloc on es duran a terme les diferents sessions serà a la terrassa i a la sala 

multi funcions de la residència, en funció de l’activitat que s’hagi de realitzar. 

Els destinataris seran els residents d’ambdues residències que s’han apuntat per 

participar en la intervenció i que han complert els criteris d’inclusió. 

Com s’ha explicat anteriorment, ja que els palots no són de gran alçada, els 

residents participants amb una disminució de la mobilitat o de la marxa lleu, no 

tindran inconvenient en participar en les diferents 7 sessions plantejades. 

ACTIVITAT 1: Xarrada sobre horticultura. Alumnes. 

LOCALITZACIÓ: Sala multi funcions de la residència Fundació privada la 

Nostra llar Sant Jaume de Lleida 

NOM DE L’ACTIVITAT: 

Què en sabem de 

l’horticultura? 

TEMPS: 

90 minuts. 

16:30-18 h. 

RESPONSABLES: 

Alumnes de 3r o 4rt de la 

ESO de l’Institut Màrius 

Torres + Infermera + 

Psicòloga 

OBJECTIU DE L’ACTIVITAT:  

Augmentar els coneixements sobre l’àmbit de l’horticultura i l’hort urbà. 

DESCRIPCIÓ: 

Aquesta primera activitat consistirà en què vindran a la residència 4 o 5 

estudiants de 3r o 4rt de la ESO de l’Institut Màrius Torres a fer una xarrada 

sobre l’àmbit de l’horticultura i l’hort urbà. Temàtica que estaran duent a terme 

a l’institut i que s’hauran preparat prèviament. 

La primera part, que durarà entre uns 15 i 30 minuts, consistirà a explicar als 

participants en què consistirà la intervenció a la qual s’han presentat com a 
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participants voluntaris, quines activitats es realitzaran, quant duraran, quins 

dies es faran i en resoldre els dubtes que puguin sorgir. 

La segona part, que durarà entre 15-20 minuts, servirà per fer preguntes 

obertes als participants sobre aspectes relacionats amb l’horticultura i l’hort 

urbà per saber el grau de coneixements que tenen sobre aquest tema. 

La tercera part consistirà en l’explicació, per part dels alumnes de l’institut, 

juntament amb un recurs de suport com pot ser un PowerPoint o Genially, 

sobre que és l’horticultura, quines plantacions són les més comunes a les 

nostres terres, com és dur a terme una plantació d’una llavor i el seu 

manteniment i el temps que tarden a créixer. 

La quarta part i última de la sessió, consistirà a parlar sobre l’hort urbà en 

particular, explicar que és, com se’n fabrica un, quins materials són necessaris 

i com els participants n’elaboraran un en aquesta residència la pròxima sessió. 

RECURSOS ECONÒMICS: No se’n necessiten. 

 

RECURSOS MATERIALS: Cadires, projector i ordinador. 

 

ACTIVITAT 2: Plantació primeres llavors. 

LOCALITZACIÓ: Terrassa de la residència Fundació privada la Nostra llar Sant 

Jaume de Lleida 

NOM DE L’ACTIVITAT: 

A plantar! 

TEMPS: 

90 minuts. 

16:30-18 h. 

RESPONSABLES: 

Experts cicle agrària 

Balaguer + Infermera + 

Psicòloga 

OBJECTIU DE L’ACTIVITAT:  

Conèixer la capacitat personal per dur a terme una correcta plantació. 

Interacció amb els diferents residents. 

Augment sentiment d’utilitat. 

Augment coneixement sobre horticultura i hort urbà. 
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DESCRIPCIÓ:  

Prèviament a la realització de l’activitat amb els residents, a la terrassa de la 

residència ja s’hauran posat els 3-4 palots que faran falta per dur a terme l’hort 

urbà i la posterior plantació i disposaran una sèrie de cadires en forma circular 

al seu voltant. 

Aquesta segona activitat consistirà en què la infermera i la psicòloga de la 

residència, juntament amb els dos experts de l’agrària de Balaguer, ajudaran i 

dinamitzaran la plantació de diferents llavors per part dels residents 

participants. 

Primer que tot, es reuniran els dinamitzadors de l’activitat juntament amb els 

participants a la terrassa de la residència. Els participants s’asseuran a unes 

cadires que estaran disposades en forma circular, deixant al mig els diferents 

palots. 

La primera part consistirà en què els experts explicaran de forma breu la forma 

amb la qual s’han d’omplir els palots d’adob i la quantitat necessària que es 

necessita i la dipositaran a l’interior d’aquests. Tot seguit, s’anomenaran les 

diferents llavors de les quals disposem i de la quantitat de cada una d’elles i 

els pacients elegiran quina volen plantar. Per escollir, es decidirà a sorts el 

primer que tria i es farà la volta començant pel costat dret del pacient. 

La segona part, un cop elegida i entregada la llavor al resident, consistirà a dur 

a terme la plantació. Abans de començar, però, l’expert durà a terme l’exemple 

de com es planta la llavor i els passos que s’han de seguir. Un cop fet, cada 

participant es posarà en un quart/meitat d’un palot (en funció de la quantitat de 

participants i lloc habilitat disponible) i començarà a plantar la seva llavor. Tant 

els experts com els professionals de la residència aniran donant una ullada a 

tots els participants per corregir la tècnica o per ajudar o resoldre dubtes en 

cas que algun dels participants ho requereixi. 

La tercera i última part de la sessió, consistirà en l’explicació i demostració del 

manteniment de la plantació fins al pròxim dia d’activitat i en identificar cada 

parcel·la. Després, cada participant iniciarà el manteniment per poder corregir 

o resoldre dubtes i els dinamitzadors els entregaran unes targetes de plàstic 

amb el seu nom que hauran de clavar a la seva zona de l’hort per identificar 

quina és la seva plantació. 
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*Durant la realització de l’activitat, tant la infermera com la psicòloga realitzaran 

diferents fotos a tots els participants de com duen a terme la plantació. 

 

RECURSOS ECONÒMICS: 50€ per comprar adob + llavors + regadores (6-8) 

 

RECURSOS MATERIALS: 3-4 palots + 3-4 sacs d’adob + llavors plantació 

(enciam, escarola, ceba, coliflor) + targetes plàstic dur + paper + permanent 

negre + regadores. 

 

 

ACTIVITAT 3: Plantació segones llavors. 

LOCALITZACIÓ: Terrassa de la residència Fundació privada la Nostra llar Sant 

Jaume de Lleida 

NOM DE L’ACTIVITAT: 

Fent arrels! 

TEMPS: 

90 minuts. 

16:30-18 h. 

RESPONSABLES: 

Experts cicle agrària 

Balaguer + Infermera + 

Psicòloga + Residents 

amb coneixement 

d’horticultura 

OBJECTIU DE L’ACTIVITAT:  

Conèixer la capacitat personal per dur a terme un correcte manteniment de la 

plantació. 

Interacció amb els diferents residents. 

Augment sentiment d’utilitat. 

Augment coneixement sobre horticultura i hort urbà. 

 

DESCRIPCIÓ:  

Prèviament a la realització de l’activitat amb els residents, a la terrassa de la 

residència es disposaran una sèrie de cadires en forma circular al voltant de 

l’hort urbà. 

Aquesta tercera activitat consistirà en què els residents experts amb 

horticultura voluntaris (3-4), juntament amb els dos experts del segon dia, 
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ajudaran i dinamitzaran la plantació de diferents llavors per part dels residents 

participants. 

Primer que tot, es reuniran els dinamitzadors de l’activitat juntament amb els 

participants a la terrassa de la residència. Els participants s’asseuran a unes 

cadires que estaran disposades en forma circular, deixant al mig l’hort urbà 

elaborat en la sessió anterior. 

La primera part consistirà en què els experts observaran i valoraran les 

diferents plantacions i explicaran a cada participant si ha estat fent un bon 

manteniment o de no ser així, li preguntarà que ha estat fent i com ho ha estat 

fent aquests dies i li donarà solucions de millora perquè obtingui una correcta 

plantació. Tot seguit, s’anomenaran les diferents llavors de les quals disposem 

i de la quantitat de cada una d’elles i els pacients elegiran quina volen plantar. 

Per escollir, es decidirà a sorts el primer que tria i es farà la volta començant 

pel costat esquerre del pacient, a l’inrevés que la sessió anterior. 

La segona part, un cop elegida i entregada la llavor al resident, consistirà a dur 

a terme la plantació. Per això, cada participant es posarà en un quart/meitat 

d’un palot (en funció de la quantitat de participants i lloc habilitat disponible) i 

començarà a plantar la seva llavor a la distància recomanada de la seva 

primera plantació. Tant els experts com residents amb coneixements 

d’horticultura de la residència aniran donant una ullada a tots els participants 

per corregir la tècnica o per ajudar o resoldre dubtes en cas que algun dels 

participants ho requereixi. 

La tercera i última part de la sessió, consistirà en l’explicació de com fer el 

manteniment durant les setmanes que queden d’aquesta intervenció i la 

importància de la periodicitat que han d’anar regant la plantació i la quantitat 

d’aigua que han d’utilitzar. Aquesta explicació la realitzaran els residents amb 

coneixements d’horticultura amb el suport dels experts de l’agrària. 

També s’explicarà als participants que si durant les pròximes setmanes els hi 

sorgeixen dubtes de com fer el manteniment o de si l’estan fent bé o no, poden 

preguntar als residents experts que ells els ho explicaran i els ajudaran. 

*Durant la realització de l’activitat, tant la infermera com la psicòloga faran 

diferents fotos a tots els participants amb la seva plantació. 
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RECURSOS ECONÒMICS: No se’n necessiten. 

 

RECURSOS MATERIALS: llavors (enciam, escarola, ceba, coliflor) + 

regadores. 

 

 

ACTIVITAT 4: Decoració palot 

LOCALITZACIÓ: Terrassa de la residència Fundació privada la Nostra llar Sant 

Jaume de Lleida 

NOM DE L’ACTIVITAT: 

La creativitat al poder. 

TEMPS: 

90 minuts. 

16:30-18 h. 

RESPONSABLES: 

Infermera + Psicòloga 

OBJECTIU DE L’ACTIVITAT:  

Posar de manifest la creativitat de cada participant. 

Millorar la interacció social. 

Millorar l’activitat motriu fina. 

Augmentar la xarxa social. 

 

DESCRIPCIÓ: 

Aquesta quarta activitat consistirà en la decoració dels diferents palots que 

conformen l’hort urbà de la residència. 

La primera part, que durarà entre 10-20 minuts, consistirà en què la infermera 

i la psicòloga de la residència explicaran que la sessió d’avui consisteix a 

decorar cadascú la seva part on té la plantació de la forma que ells vulguin i 

amb els colors i dibuixos que més els hi agradin. Per això, comptaran amb 

l’ajuda dels familiars dels residents. Abans, però, les professionals els faran 

una demostració de com s’ha de sucar el pinzell al pot de pintura i com aquest 

s’ha de rentar amb un vas ple d’aigua prèviament a utilitzar un altre color. 

La segona part, que durarà fins quinze minuts abans de finalitzar l’activitat, 

consistirà en què cada pacient, plantat o assegut a una cadira davant la seva 

part del palot, i amb la companyia i participació de familiars i amics amb els 

quals mantingui un vincle, disposarà al seu costat d’un vas ple d’aigua, d’un 
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mocador net i d’una plataforma amb els diferents colors de pintura dels quals 

disposa. A partir d’aquí, fent servir els diferents colors, decoraran a la seva 

manera i criteri el seu palot.  

En cas de necessitar ajuda en el manteniment del pinzell o a l’hora de pintar el 

palot, tant la infermera com la psicòloga aniran donant tombs per la terrassa i 

seran accessibles per ajudar o arreglar problemes a qui ho necessiti. 

La tercera part i última, que no durarà més de 15 minuts, consistirà a donar un 

tomb per l’hort urbà per apreciar les diferents decoracions dels participants, fer 

una foto de grup i fer una foto de cada participant juntament amb la família amb 

la seva decoració finalitzada i netejar i guardar tot el material usat. 

*Durant la realització de l’activitat, tant la infermera com la psicòloga realitzaran 

diferents fotos a tots els participants durant la decoració de la seva part del 

palot de l’hort urbà. 

 

RECURSOS ECONÒMICS: 40€ per comprar pinzells i pintura 

 

RECURSOS MATERIALS: pintures diferents colors + pinzells de punta de 

diferent mida + davantals de plàstic o bosses d’escombraries  

 

 

ACTIVITAT 5: Elaboració collage 

LOCALITZACIÓ: Sala multi funcions de la residència Fundació privada la 

Nostra llar Sant Jaume de Lleida 

NOM DE L’ACTIVITAT: 

Creant records 

TEMPS: 

90 minuts. 

16:30-18 h. 

RESPONSABLES: 

Infermera + psicòloga 

OBJECTIU DE L’ACTIVITAT:  

Millorar la motricitat fina. 

Despertar la creativitat. 

Incitar la interacció social. 
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DESCRIPCIÓ: 

Aquesta activitat consistirà en l’elaboració per part dels participants, d’un 

collage de fotos i de la decoració del marc. 

Prèviament a la realització de l’activitat, la infermera i la psicòloga de la 

residència hauran imprès de forma separada totes les fotos dutes a terme en 

les diferents sessions de cada participant. A més a més, hauran retallat les 

fotos d’aquells pacients que, per culpa de problemes físics, no poden retallar-

les. 

La primera part de la sessió, consistirà en què els professionals entregaran a 

cada participant un conjunt de folis DIN A4 amb les seves respectives fotos de 

les sessions anteriors. Els participants amb capacitat per retallar, retallaran les 

diferents fotografies. Un cop retallades, se’ls donarà un foli DIN A4 amb blanc 

perquè enganxin amb goma de barra, les diferents fotografies seguint el format 

que ells prefereixin. 

La segona part de la sessió, consistirà en què cada participant haurà de 

decorar el marc de fotos on anirà el collage que han elaborat prèviament amb 

diferents materials com seran gomets de diferents formes i colors, goma eva i 

retoladors, amb l’únic requisit que a la part superior del marc escriguin el seu 

nom. 

La tercera i última part de la sessió, consistirà a fer una foto grupal amb tots 

els diferents marcs de fotos damunt d’una taula de la sala i els participants al 

seu voltant i en què cada resident posi el marc de fotos a la seva habitació com 

a record. 

La foto grupal s’imprimirà amb DIN A3 o DIN A2 i es penjarà a la sala multi 

funcions de la residència com a record de l’experiència. 

 

RECURSOS ECONÒMICS: 30€ per material decoració 

 

RECURSOS MATERIALS: marcs de fotos + papers DA4 + impressora + tinta 

de color + pega de barra + gomets + retoladors + goma eva  
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ACTIVITAT 6: Collita de les diferents plantacions 

LOCALITZACIÓ: Terrassa de la residència Fundació privada la Nostra llar Sant 

Jaume de Lleida 

NOM DE L’ACTIVITAT: 

A collir que anem! 

TEMPS: 

60 minuts. 

16:30-17:30 h. 

RESPONSABLES: 

Experts Agrària de 

Balaguer 

 

 

OBJECTIU DE L’ACTIVITAT:  

Posar de manifest el sentiment de reconeixement. 

 

DESCRIPCIÓ: 

Aquesta activitat consistirà en el fet que cada participant de l’activitat culli la 

seva plantació. 

La primera part de la sessió, consistirà en l’explicació i demostració per part 

dels experts de la correcta forma de collir els diferents tipus de plantació. 

La segona part de la sessió, consistirà en què cada participant collirà tota la 

seva plantació i la dipositarà en capses de cartó folrades amb paper de diari. 

Durant tota l’hora de la sessió, els experts aniran ajudant als diferents 

participants que ho requereixin. 

També es comentarà als participants que tota la collita recol·lectada de l’hort 

s’utilitzarà per fer les diferents menjades de la setmana. 

 

RECURSOS ECONÒMICS: No se’n necessita 

 

RECURSOS MATERIALS: caixes cartó, paper diari 
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ACTIVITAT 7: Taula rodona 

LOCALITZACIÓ: Sala multi funcions de la residència Fundació privada la 

Nostra llar Sant Jaume de Lleida 

NOM DE L’ACTIVITAT: 

 

TEMPS: 

60 minuts. 

16:30-17:30 h. 

RESPONSABLES: 

Infermera + Psicòloga 

OBJECTIU DE L’ACTIVITAT:  

- Remarcar el sentiment d’utilitat. 

- Millorar la interacció social. 

- Avaluar nivell de satisfacció dels participants. 

- Detectar punts forts i dèbils de la intervenció. 

 

DESCRIPCIÓ: 

Aquesta última activitat consistirà a posar de manifest cada participant de com 

s’ha sentit durant aquests mesos que ha durat la intervenció i fer una mena de 

debat sobre diferents aspectes que vagin sortint a mesura que es vagi parlant. 

La primera part es centrarà en què tots els participants i les responsables 

s’asseuran a les cadires que estaran disposades en forma de cercle, per tal de 

poder-se veure uns als altres. Els responsables preguntaran pacient per 

pacient com s’ha sentit durant aquestes setmanes i quin moment o quina 

activitat li agradaria destacar. La resta podran intervenir i complementar l’opinió 

de cada participant. 

La segona part es centrarà més a fer un debat sobre aspectes relacionats amb 

tota la intervenció. Els temes sobre els quals es debatrà serà sobre si els ha 

agradat o no participar en la intervenció, si han percebut que han augmentat 

la interacció social i que s’han obert i parlat amb més persones, si senten que 

han tingut algun benefici tant físic com psicològic pel fet d’haver participat, si 

hi ha alguna activitat que creuen que es podria millorar, quina activitat els ha 

agradat més i quina menys i per quin motiu, entre altres coses. Tots aquests 

mini debats es faran amb la finalitat de poder tenir una avaluació objectiva de 

la intervenció i poder introduir millores. 

La tercera i última part consistirà a preguntar si estan satisfets o no amb els 

resultats obtinguts d’haver participat en la intervenció i amb quin grau, amb la 
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finalitat de poder avaluar la satisfacció dels participants. I per últim agrair la 

participació de tots ells en aquesta intervenció i donar-los-hi les gràcies per 

haver participat, ja que sense ells, aquesta intervenció no s’hauria pogut portar 

a terme i valorar la seva eficàcia i eficiència. 

 

RECURSOS ECONÒMICS: No se’n necessiten 

 

RECURSOS MATERIALS: No se’n necessiten 

 

 

6.3. Fase post-intervenció i avaluació final 
 

Un cop duta a terme la intervenció, per avaluar si aquesta ha complert amb els 

objectius plantejats a l’inici, dos dies després de finalitzar la intervenció, la 

infermera, juntament amb la psicòloga de la residència, es reunirà amb cada 

participant de forma individual i se li tornaran a passar les següents escales: 

Per una banda, es passarà l’escala UCLA, per valorar si la puntuació sobre el 

sentiment de soledat que en surt és menor, igual o superior que la que va sortir 

a la pre intervenció. 

Per una altra banda, es passarà l’escala Yesavage per valorar si la puntuació 

sobre la presència de simptomatologia depressiva que en surt és menor, igual o 

superior que la que va sortir a la pre intervenció. 

En funció del resultat global que se n’extregui de passar aquestes escales 

individualment en finalitzar la intervenció, podrem saber si realment ha estat una 

intervenció eficaç i amb beneficis quant a la disminució de la soledat i dels 

sentiments depressius i en conseqüència, de la millora dels vincles de cada 

resident.  

Si s’acaben obtenint aquestes dades, significarà que la intervenció ha complert 

amb els objectius plantejats i que, per tant, és una bona intervenció per reduir 

ambdós sentiments i es pot implantar en altres centres residencials que disposin 

d’un lloc habilitat i suficient per dur-la a terme. 
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7. DISCUSSIÓ I CONCLUSIONS 
 

Un cop plantejada la intervenció, es pot gairebé afirmar que la realització 

d’aquesta intervenció és viable que es pugui portar a terme perquè es 

requereixen pocs recursos, tant econòmics com materials. A més a més, 

l’activitat que es planteja, que és l’elaboració d’un hort, és una activitat coneguda 

i familiar per les persones que viuen a la província de Lleida, la qual cosa fa més 

viable la posada en pràctica. En últim lloc, cal senyalar que el programa es pot 

dur a terme durant tot l’any, ja que es fa a la terrassa o a la sala multifuncional i 

no a l’exterior, on hi hauria impediments degut a la climatologia.  

Al mateix temps, l’horticultura és una activitat que produeix beneficis no tan sols 

a l’esfera social, sinó també a l’esfera física i psicoemocional, disminuint l’apatia 

o millorant la funció cognitiva (57,58). L’horticultura o la jardineria terapèutica fa 

anys que es desenvolupa en diversos països del nord d’Europa com un tipus 

d’intervenció no farmacològica. Si l’horticultura és la ciència de cultivar plantes i 

hortalisses; l’horticultura terapèutica es basa en l’aplicació d’aquesta ciència per 

generar benestar en les persones que hi participen (59). 

El fet que col·labori gent jove en la realització de les diferents activitats 

planificades, promou els vincles entre generacions i en conseqüència, els 

programes intergeneracionals, els quals han evidenciat beneficis tant per les 

persones grans com les persones joves que hi participen (60–62). Els beneficis 

que obtenen les persones grans d’aquests programes són múltiples. Els que més 

s’evidencien són l’increment del sentiment de ser útil per les altres persones, en 

aquest cas, per la gent jove, la millora de la seva autoimatge i identitat, augment 

del nivell de mobilitat i disminució del temps de descans i també, el fet de 

relacionar-se amb generacions més joves millora el seu estat cognitiu, que es 

manifesta per una disminució dels símptomes depressius, reducció de les 

pèrdues de memòria, disminució dels sentiments de soledat i aïllament social i 

un increment de la satisfacció amb la vida. 

L’evidència consultada sobre diferents intervencions per reduir la soledat 

demostra que aquest tipus d’intervenció plantejada millora les relacions socials, 

augmenta la xarxa social i el vincle entre els diferents residents i professionals 

que hi participen, per la qual cosa seria interessant plantejar o programar 
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diferents activitats al llarg de l’any que tinguessin aquestes mateixes 

característiques per saber que s’obtindran resultats positius. 

La realització d’aquest treball de final de grau m’ha ajudat a augmentar el meu 

coneixement sobre l’abast del problema de la soledat en la gent gran a les 

residències i l’afectació psicosocial que aquesta té sobre aquestes persones. 

Un altre aspecte que m’ha aportat aquest treball és conèixer a través de la cerca 

bibliogràfica diferents intervencions i, per tant, diferents idees, de com 

implementar activitats i intervencions eficaces per reduir el sentiment de soledat 

de les persones i augmentar la seva interacció social. 

El desenvolupament del treball no m’ha estat molt dificultós ja que el tema elegit 

és un tema comú en la població que ho he volgut encarar i hi ha molta bibliografia 

i evidència sobre aquest aspecte. No obstant això, la dificultat la vaig tenir en 

saber quins apartats desenvolupar al marc teòric i saber resumir-los, a causa de 

la gran quantitat d’informació que trobava. 

En el moment que vaig llegir l’evidència científica sobre diferents intervencions 

que s’han anat fent per pal·liar el sentiment de soledat a les residències i vaig 

trobar una intervenció similar a la que he elegit dur a terme, vaig tenir clar que 

volia realitzar una intervenció relacionada amb l’horticultura i em va sorgir la 

motivació per dur-la a terme i planificar-la. M’he sentit molt realitzada planificant 

la intervenció perquè confio que pot ser eficaç i obtenir beneficis a les persones 

que la duguin a terme. 

Plantejar la intervenció i pensar i tenir la informació de la població a la qual aniria 

dirigida i els espais físics on es duria a terme m’ha resultat bastant senzill perquè 

la residència on finalment faig la planificació de la intervenció hi treballa la meva 

tieta, la qual cosa m’ha suposat una facilitat per aconseguir informació sobre les 

característiques de les persones que es troben a la residència, de les activitats 

que s’hi duen a terme, els professionals que hi treballen i els diferents espais 

físics dels quals disposen. 
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ANNEXES 

Annex 1 – Diagrama de PRISMA 
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avaluats per la seva elegibilitat 

(n =  27 ) 

 

Número d’articles de text complert 

exclosos, amb les seves raons 

(n = 12 ) 

- No avaluen la soledat 

- No accés a text complet 

- Intervencions dutes a terme 

en l’àmbit comunitari 

 Número d’estudis inclosos  

(n = 15 ) 
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Annex 2 – Estratègia de cerca diferents bases de dades 
 

Data Bases de dades Estratègia de cerca Articles 
exportats 

Número 
d’articles 

Selecció d’articles per títol i resum Comentaris 

Títol DOI o PMID 
29/12/2021 PUBMED ("Loneliness"[Majr]) 

AND "Long-Term 
Care"[Majr] 

2 11 L'eficàcia de la teràpia de 
reminiscència grupal per a la 
solitud, l'ansietat i la depressió 
en adults grans en cures de 
llarga durada: una revisió 
sistemàtica 

10.1016/j.geerinurse.2015.05.
004 

Any 2015. Article text complert 

     Els efectes de la teràpia de 
reminiscència sobre el benestar 
psicològic, la depressió i la 
solitud entre la gent gran 
institucionalitzada. 

10.1002/gps.2350 Any 2009. Article text complert 

29/12/2021 CINHAL AB ( loneliness or 
social isolation or social 
exclusion or lonely ) 
AND AB ( long-term 
care or nursing home 
or residential care or 
assisted living ) AND ( 
interventions or 
strategies or best 
practices ) Limitadores: 
Año de publicación: 
2015-2021; europe; 
aged: 65+ years; 
english; 
Booleano/Frase 

3 26 Intervencions i resultats assistits 
per gossos per a adults grans 
en centres residencials de cura 
a llarg termini: una revisió 
sistemàtica i metaanàlisi 

10.1111/opn.12320 Any 2020. Article text complert 

     L'efectivitat de les intervencions 
electròniques per reduir 
l'aïllament social en persones 
grans: una revisió sistemàtica 
de les revisions sistemàtiques 
 

10.1177/1357633X17733773 
 
 
 
 
 
 

Any 2017. Article text complert 
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     Programes per combatre la 
soledat e las persones grans en 
l’àmbit institucionalitzat: una 
revisió de la literatura científica.   
 
 

https://doi.org/10.1016/j.regg.2
017.05.006 

Any 2017. Article text complert 

03/01/2022 COCHRANE "promotion" in Title 
Abstract Keyword AND 
"social network" in Title 
Abstract Keyword AND 
"nursing-homes" in Title 
Abstract Keyword 

2 12 Efectes terapèutics d'un 
programa de jardineria interior 
per a persones grans que viuen 
a residències d'avis 

https://doi.org/10.1111/j.1365-
2702.2009.02803.x 

Any 2010. Article text complert 

     Eficàcia d'un programa 
d'activitats hortícoles per reduir 
la depressió i la solitud en 
residents grans de residències 
d'avis a Taiwan. 
 

10.1016/j.gerinurse.2018.12.0
12 

Any 2019. Article text complert 

22/01/2022 SCOPUS "promotion"  AND  
"social support"  AND  
"nursing home"  AND  
"elderly"  AND  ( LIMIT-
TO ( AFFILCOUNTRY ,  
"Spain" ) )  AND  ( 
LIMIT-TO ( SUBJAREA 
,  "NURS" ) ) 

2 13 L'efectivitat de les intervencions 
basades en la tecnologia per 
reduir la soledat en persones 
grans: una revisió sistemàtica i 
metaanàlisi dels assaigs 
controlats aleatoris. 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2
021.711030 

Any 2021. Article text complert 

     Efectes de la teràpia hortícola 
sobre 
Salut psicosocial a la residència 
d'avis 
Residents: un estudi preliminar 
 

10.1097/ 
jnr.0000000000000063 

Any 2015. Article text complert 

22/01/2022 SCOPUS "prevention" AND 
"loneliness" AND "long 
term care" AND "music 
therapy" 

2 23 Els efectes preliminars de la 
risoteràpia sobre la solitud i 
l'ansietat per la mort entre els 
adults grans que viuen a 
residències d'avis: un estudi 
pilot no aleatoritzat 
 

10.1111/opn.12206 Any 2018. Article text complert 
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     Teràpia de l'humor: alleujar el 
dolor crònic i 
Millorar la felicitat de la gent 
gran   
 
 
 

 Any 2010. Article text complert 

23/01/2022 PsycoINFO AB intervention AND 
AB ( loneliness or 
social isolation or social 
exclusion or lonely ) 
AND AB ( nursing 
homes or care homes 
or long term care or 
residential care or aged 
care facility ) 

4 50 Efectes d'una combinació de 
realitat virtual tridimensional i 
teràpia hortícola pràctica sobre 
la salut física i mental de 
persones grans 
institucionalitzades: disseny 
quasi experimental. 

http://dx.doi.org/10.2196/1900
2  

Any 2020. Article text complert 

     Revisió sistemàtica de les 
intervencions d'abordatge social 
aïllament i depressió en clients 
d'atenció a la gent gran. 
 

10.1007/s11136-015-1197-y Any 2015. Article text complert 

     Canvis en els símptomes 
depressius, el suport social i la 
solitud durant un any després 
d'un programa de 
videoconferència de 3 mesos 
com a mínim per a residents 
d'una residència d'avis 
 

http://dx.doi.org/10.2196/jmir.1
678  

Any 2011. Article text complert 

     Intervencions per alleujar la 
soledat entre 
Persones grans: una revisió 
crítica 
 

10.4278 / ajhp.130418-LIT-182 Any 2013. Article text complert 
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Annex 3 – Cartell 
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Annex 4 – Cronograma 
 

EXEMPLE CRONOGRAMA SESSIONS  

ACTIVITAT MAIG - JUNY 2023 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

ACTIVITAT 

1 

     

ACTIVITAT 

2 

     

ACTIVITAT 

3 

     

ACTIVITAT 

4 

     

ACTIVITAT 

5 

     

ACTIVITAT 

6 

     

ACTIVITAT 

7 

     

 

Llegenda: 

 Setmana del 1-7 de Maig 

 Setmana del 8-14 de Maig 

 Setmana del 22-28 de Maig 

 Setmana del 29-4 de Juny 

 Setmana del 5-11 de Juny 

 


