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Quin és l’objectiu?  

Reduir la solitud, el risc 

d’aïllament i d’exclusió 

social, facilitant que les 

persones grans puguin 

continuar a la seva llar 

amb la complicitat de 

l'entorn. 

Qui són els Radars?  
 

Veïns, veïnes, 

comerciants, voluntaris 

i professionals 

d'entitats i serveis del 

barri. 

Què és RADARS?  
 

Una xarxa de 

prevenció i d’Acció 

Comunitària. 

A qui es dirigeix?  
 

A persones grans,  que 

viuen soles o 

acompanyades també de 

persones grans. 



Dades març 2015 
 

219 agents  

 

499 persones usuàries de 

RADARS  

 

871 Radars Veïnals  

 

499 Radars Comercials 

 

391 Farmàcies Radars 

 

219 Entitats i Serveis 

 

 

Actiu en 9 districtes (22 

barris) 
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1. Que les persones grans que 

han escollit continuar vivint a 

casa seva, degut a l’alt sentiment 

de pertinença al barri, puguin 

fer-ho en condicions de benestar i 

seguretat (detecció i prevenció 

del risc). 

 

2. Pal·liar la soledat no volguda  

i/o impacte emocional de  la 

soledat de les persones grans 

que han escollit viure a casa seva 

(vinculació al territori).  

 

 

 

 

Què volem aconseguir amb RADARS? 
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Xarxa  de 
barri  

GENT GRAN 

en situació de 

vulnerabilitat 

TAULA 

RADARS 

VALORACIÓ  

SS.SS - ABS 

DETECCIÓ I 

PREVENCIÓ 

Porta a 
Porta  

D 

V 

SENSIBILITZACIÓ I 
DÍFUSIÓ 

VINCULACIÓ AL 
TERRITORI 

PLATAFORMA DE 
SEGUIMENT 
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Detecció i prevenció:  Com funciona la Xarxa de Barri?  

Radars  

Veïnals i 

Comercials 

 

Farmàcies 

Radars 

 

 

 
Mirada Sensible i 

Respectuosa 

Detectem : 

 

• Absència 

• Canvis 

d’aspecte 

físic 

• Canvis de 

comporta

ment 

• Deterioram

ent del  

cuidador/a 

Valoració 

Serveis 

Socials 

Intervenció 

tècnica 

i/o 

Plataforma 

seguiment 

telefònic 

Prevenció / Reducció Risc d’Aïllament 
Treball en Xarxa: Barri, Serveis Socials i Xarxa d’Entitats i Serveis del Barri 
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PORTA A PORT 

 

Qui ho fa? 
Voluntaris/es formats i coordinats per una entitat. 
 

Com ho fem? 
a) En les illes del barri més envellides. Lliurant 

una carta informativa del projecte avisant que es 

visitarà la finca i fent una visita als domicilis . 

 

b) Implicant de forma activa a actors del barri en 

la detecció. Majoritàriament nuclis d’afluència de 

persones grans  (CAP, Parròquia, Casals de gent 

Gran etc.) 
 

 

Detecció i prevenció:  Com funciona el porta a porta ?  



1. Establint vincle a través de la 

Plataforma de Seguiment Telefònic.  

2. Desenvolupant estratègies conjuntes 

per treballar la soledat .   

3. Creant espais de trobada entre 

voluntaris i la població RADARS 

4. Donant a conèixer els equipaments 

de barri a la població RADARS i 

acompanyant-los a les activitats. 

 

 

 

 

 

 

Com vinculem a les persones ateses per RADARS al barri?  
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La SOLEDAT EN SÍ: 

• Afecta a totes les esferes de la vida de la PG. 

• Fenomen  nou front al qual no tenim eines.  

• Associada a un fort impacte emocional. 

• La soledat és una “LLOSA”                                          

 

Quines són les principals dificultats que ens trobem ?  
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• Reducció de l’impacte emocional de  la soledat no 

volguda de les persones grans. 

• Vinculació persones grans a la seva comunitat. 

• Foment de les relacions i el coneixement mutu entre 

persones grans del barri.  

• Prevenció del risc i situacions d'emergències de la 

població gran més fràgil. 

Resultats d’impacte del projecte RADARS   



• Impacte emocional molt positiu a través 

del voluntariat actiu de les persones 

grans en el marc del projecte  
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Resultats d’impacte del projecte RADARS   

• Creació d’espais de treball conjunt 

intergeneracionals 

• Sensibilització de la població i 

comunitats més humanes i més 

solidàries envers la població gran. 




