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Programa “Baixem al Carrer” 

Inici  del programa:  
2009 
 
Territori: 
Poble Sec 
 
Agents que van intervenir: 
 
 Per iniciativa del Pla Comunitari del barri 
 A través de la Comissió de Salut i la de Gent Gran 
 Amb el suport de l’ASPB 



ENTITATS 

VOLUNTARIS/ÀRIES ADMINISTRACIONS 

SERVEIS 
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Inici gestió programa per Creu Roja: Gener 2013 
Zones d’actuació: 
 Districte Nou Barris          
  Zona Nord (Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona) 
  La Guineueta 
 Districte Ciutat Vella: 
  Casc Antic (La Ribera, El Born i Santa Caterina) 
  Raval  Nord i sud  
 Districte Sant Martí: 
  Besòs - Maresme  
 Districte  de L’Eixample 
 Nova esquerra de l’Eixample 
Nombre de participants per zona: 25 
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Objectiu: 
Promoure la millora de la salut física i mental i la qualitat de vida de persones 
majors de 65 anys i aïllades socialment per:  
 Problemes de mobilitat 
 Barreres arquitectòniques 
 Dificultats per anar soles pel carrer  
Es tracta de: 
 Reduir el seu aïllament social 
  Proporcionar-los la possibilitat de recuperar la seva vida social 
  Apropar-los als recursos del barri 
  Afavorir la xarxa social i veïnal  
  Fomentar el voluntariat i la participació ciutadana 
  Millorar els seus hàbits de salut 
  Detectar necessitats d’atenció específica 
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Criteris de prioritat: 
 Persones amb un període sense sortir de casa de 6 

mesos o més. 
 Persones que viuen soles 
 Persones que viuen en comunitats de veïns/es sense 

xarxa de  relació i suport 
 

Criteris d’exclusió: 
 Viure a un edifici amb escales que no permetin l’ús de la 

cadira eruga no es pugui fer servir la cadira d’ambulància 
 Persones amb demència severa, Alzheimer i/o dificultats 

per relacionar-se amb l’entorn 
 Persones enllitades 
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Programa “Baixem al Carrer” 
Descripció de l’acció: 
    Ajudar  als/a les usuaris/àries a sortir de casa mitjançant  
       diferents  productes  de suport 
    Sortides individuals, preferentment setmanals  amb 1 ó 2      
       voluntaris/es 
    Durada de la sortida: De 3 a 4 hores 
    El mateix dia , hora i voluntari/a 
    Suport a les sortides a recursos i gestions 
    Orientació cap a la participació a les activitats i recursos 
        comunitaris      
   2 ó 3 activitats  de grup anuals 
 
 

 



Tipus de sortides 
 Sortida setmanal individual ( segons les característiques de les 
 persones participants la periodicitat varia) amb una durada entre 1 i  
 hores.  
 Sortides en grups: Tant petits grups pel barri com també sortides en 
 grup amb participants de les tres zones de Barcelona a les que es fa el 
 programa.  
 Sortides extraordinàries fora de l’horari i dia pactat amb els/les 
 usuaris/àries per anar a visites mediques, gestions, celebracions 
 familiars, activitats del barri, etc.  
 Participació a diferents activitats organitzades per les entitats dels 
 territoris: activitats amb escoles, sortides de grup amb altres programes 
 del barri, Escoles de Salut,... 
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Altres actuacions:  
 
 Visites i trucades de seguiment  

 
 Treball comunitari 

 
 Col·laboració amb Amics de la Gent Gran  

 
 Serveis puntuals a demanda dels Serveis Socials dels territoris 
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Programa “Baixem al Carrer” 

DETECCIÓ DE POSSIBLES USUARIS/ÀRIES 
SERVEIS SOCIALS E.  D'ATENCIÓ PRIMÀRIA ENTITATS DE LA ZONA SERVEIS DE LA ZONA 

PRIMERA VALORACIÓ: MÈDICA I SOCIAL 
TREBALLADORS/ORES SOCIALS DEL CAP 

VALORACIÓ PERFIL I VIABILITAT TÈCNICA 
TÈCNICA CREU ROJA 

 
Detecció i derivació de casos 



Mitjans tècnics: 
 Cadires motoritzades 
 Cadires de rodes 
 Cadires d’ambulància 
 Productes de suport per la gent gran 

 
Coordinació: 
 Seguiment dels usuaris/es: Amb els tècnics i tècniques que 

deriven ( TS de Serveis socials i TS de Caps Salut ) 
 Seguiment del programa: Amb les taules de salut i gent gran i amb 

els consells de participació de cada territori. 
 Seguiment amb les administracions: Direcció de Programes de 

Salut de l’Ajuntament de  BCN  i amb l’ ASPB 
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0.- Recerca de voluntaris/àries del territori al que es farà l’acció. 

 
1.- Coneixement del territori visitant la zona de la ciutat a la que es portarà a 

terme   el programa. 
 

2.- Presentació del programa als agents comunitaris (entitats, grups,…) de la 
zona. 
 

3.- Presentació del programa als/a les professionals dels Centres de Salut i 
dels Serveis Socials. 
 

4.- Reunió amb els/les Treballadors/ores Socials de les ABS per concretar els 
procediments de derivació i seguiment. 

Fases de la implementació del programa 
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• 5.- Detecció de possibles usuaris/àries per part dels recursos (Serveis i 
entitats) que estan en contacte amb la població diana del programa.  
 

• 6.- Inici de derivacions de casos a Creu Roja per part de la Treballadora   
Social del CAP. 
 

• 7.- Inici de visites per part de Creu Roja,  a les persones derivades,  
 

• 8.- Recerca dels/de les voluntaris/àries més adients per cada usuari/ària. 
 

• 9.- Inici de les sortides.  

Fases de la implementació del programa 
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Fases de la implementació del programa 

SETMANA 1 SETMANA 2 SETMANA 3 SETMANA 4 SETMANA 5 SETMANA 6 SETMANA 7 SETMANA 8 SETMANA 9 SETMANA 10 SETMANA 11 SETMANA 12

0. RECERCA DE VOLUNTARIS/ÀRIES DEL TERRITORI AL QUE ES FA L'ACCIÓ / FORMACIÓ DE VOLUNTARIS/ÀRIES

9. INICI DE SORTIDES
8. RECERCA I PRESENTACIÓ 
DE VOLUNTARIS/ÀRIES PER 

CADA USUARI/ÀRIA

1. CONEIXEMENT 
TERRITORI

5. DETECCIÓ POSSIBLES 
USUARIS/ÀRIES PER PART 

DE LES ABS4. REUNIÓ AMB 
ELS/LES T.SOCIALS 

DELS CAPS PER 
CONCRETAR 

PROCEDIMENTS I 
PROTOCOLS

7. INICI DE 
VISITES DE 

VALORACIÓ 
PER PART DE 
CREU ROJA

2. PRESENTACIÓ DEL 
PROJECTE ALS AGENTS 

COMUNITARIS

3. PRESENTACIÓ 
DEL PROJECTE 

ALS CENTRES DE 
SALUT I SERVEIS 

SOCIALS

FASE PREVIA

1er MES 2on MES 3er MES

INICI PROGRAMA

6. INICI DE LES DERIVACIONS 
DES DE LES ABS
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Indicadors: 
 Estat de salut percebut 
 Qualitat de vida 
 Dolor 
 Limitacions de la vida quotidiana 
 Risc de mala salut mental 
 Xarxa social 
 Coneixement dels recursos del barri 
 Satisfacció 
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Avaluació del programa: Qüestionaris aplicats 
DE SALUT  

Qüestionari:  
       Enquesta Pre  
       Enquesta Post  

 
Aplicació: 
        Pre: a l’ inici de l’activitat 
        Post: desprès de 6 o 8 sortides 

 
Gestió de les dades: 
         ASPB 



Indicadors: 
 L’activitat en general 
 Els/les  voluntaris /àries 
  Els/les tècnics/ques 

 
Qüestionari:  
 Qüestionari d’avaluació 

 

 

DE SATISFACCIÓ 
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Aplicació: 
 Al finalitzar l’any o quan la persona 

demana la baixa de l’activitat 
 
 

Gestió de les dades 
 Creu Roja a Barcelona 

 

Avaluació del programa: Qüestionaris aplicats 
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PRIMER SEMESTRE 2015 
1.- DADES DEL PROGRAMA 
 

CASC ANTIC 

DADES DEL PROGRAMA 

PERSONES DERIVADES 2015 3 

PERSONES INCORPORADES 3 

PERSONES ATESES AL 1ER SEMESTRE 2015 17 

BAIXES 2 

PERSONES ACTIVES AL JUNY 15 
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DADES DE L'ACTIVITAT 

PERSONES QUE FAN SORTIDES SETMANALS 14 

PERSONES QUE FAN 2 SORTIDES X SETMANA 2 

PERSONES QUE FAN SORTIDES MIXTES 1 

NOMBRE DE SORTIDES GRUPALS 1 

NOMBRE DE SORTIDES 277 

NOMBRE D'HORES D'ACCIÓ VOLUNTÀRIA 742,25 

NOMBRE DE VOLUNTRIS EN AQUESTA ZONA 10 

PERSONES QUE FAN SERVIR LA CADIRA ERUGA 7 

PERSONES QUE BAIXEN PER ALTRES MEDIS 10 

PERSONES PARTICIPANTS A L’ESCOLA DE SALUT 2 

.- DADES DE L’ACTIVITAT 

 
2.- DADES DE L’ACTIVITAT 
 



Programa “Baixem al Carrer” 



ESCOLA D’ENVELLIMENT ACTIU PER 
LA GENT GRAN DE CASC ANTIC 

Comissió: 
Fundació Roure 
CAP Casc Antic. 
Centre Serveis Socials Casc Antic 
Casal Municipal de Gent Gran  
PADES 
Habitatges per Gent Gran Sta. Caterina 
Agencia de Salut de Barcelona 
Habitatges amb Serveis Lluis Companys 

6a edició. 
 

1 

 2016 
 



A QUI VA DIRIGIT L’ ESCOLA D’ENVELLIMENT ACTIU 

 
 
 

• L’Escola de Salut va dirigida a gent gran a partir de 60 
anys resident al barri de Casc Antic.( també es 
considera poder obrir l’escola de salut a cuidadors de 
persones dependents).  
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ENVELLIMENT ACTIU 

• Una concepció dinàmica de les persones. 
L’envelliment forma part del cicle vital i de l’itinerari 
personal i alhora afecta a la societat i serveis en el seu 
conjunt i no nomes a la gent gran.  

• La qüestió es no veure a la gent gran com un cost 
únicament , sinó com un recurs. Considerar a la 
persona gran con una actiu, i no com una carrega, 
com una membre participant de la nostra comunitat 
en tota la seva plenitud. 
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MISIO I VISIO DEL PROJECTE 

• Visio: 

Promoure estratègies i activitats psico-bio-socials per donar 
resposta a les necessitats especifiques d’aïllament i solitud  
que presenta la gent gran del territori de casc Antic des una 
intervenció social comunitària  

• Missió. 

Que cap persona gran no estigui sola al barri del Casc Antic i  
l’escola esdevingui un espai de referencia, implicació activa, 
relació  i convivència participativa per a la gent gran 
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OBJECTIUS DE L’ESCOLA 

• Objectiu General: 
– Millorar la qualitat de vida de les persones grans del Casc Antic 

mitjançant la promoció comunitària d’un espai de relació i 
aprenentatge als barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. 

• Objectius Específics: 
 

– Millorar la pròpia percepció física, emocional i social dels 
participants del projecte. 

– Ajudar a millorar les situacions de risc social en persones grans: 
aïllament, solitud. 

– Afavorir les relacions interpersonals en petit grup i en gran grup: 
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INSCRIPCIONS 
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INSCRIPCIONS 

 
• Lloc:  Casal Municipal de Gent Gran 

  Comerç 
  C/ Rec 23-25 
• Dies:    a partir de 10 de desembre de 

  2015 
  - Dimecres de 15:30 a 18:30 
  - Dijous de 15.30  a 18:30 
•   



PROGRAMACIO 2015 

NOVETATS DEL PROGRAMA 2016: 
 

1. Nou nom: Escola d’Envelliment Actiu 
2. Nova Estructura de les sessions: 

1. Farem sessions mes curtes (45’) : 
2. Una primera part d’activitat d’acolliment i participació:  “Vostè parla “ (15’-20’) 
3. Un descans de moviments i lavabo. ( 10’) 
4. Al final sempre alguna part practica (30’) “ Fem junts” 

2. Objectius adaptats al que fem 
3. Continuarem fomentant  les accions  Intergeneracionals  amb  

estudiants i alumnes  de algunes de les escoles  de    primària i 
secundaria  del territori. 

3. Iniciarem algunes activitats audiovisuals 
4. Facilitarem la participació de la gent gran en la organització i 

decisions de la Escola  
5. Impulsarem la visualització del projecte comunitària com a Bones 

Practiques  
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PROGRAMACIO 2016 
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SESSIONS ESCOLA D'ENVELLIMENT ACTIU 2016 

  
VOSTE PARLA XERRADA/TALLER FEM JUNTS 

    

DATA 10:30-11:00 11.00-11:50 12:00-12:30 RESPONSABLE Tipo sessio 

20/01/2016 INAGURACIÓ : Dr. Rodríguez. Tots/es Presentació i 
ludica 

27/01/2016 "El cafe participatiu: Voste 
Parla" 

FARMACIA  Teixidor-Ventura : "El Bon ús dels 
medicaments" a càrrec de Mª Eugenia Ventura 
Blasco   

GENIS Xerrada/Taller 

03/02/2016 "El cafe participatiu. Voste 
Parla" 

FARMACIA Teixidor-Ventura: "La importància 
de seguir be els tractaments" a càrrec de Mª 
Eugenia Ventura Blasco 

  GENIS Xerrada/Taller 

10/02/2016 "El cafe participatiu: Voste 
Parla" INFECCIONS D'ORINA a càrrec de Dr. Rodríguez   ABS( Montse i 

Rosa ) Xerrada/Taller 

17/02/2016 "El cafe participatiu: Voste 
Parla" REUMATISME I . DR Francisco Pérez Orozco   Fund. Roure Xerrada/Taller 

24/02/2016 "El cafe participatiu: Voste 
Parla" REUMATISME II: Dr. Francisco Pérez Orozco   Fund. Roure Xerrada/Taller 

02/03/2016 "El cafe participatiu: Voste 
Parla" PADES: Psicòloga DOL I PERDUA   BRUNA Xerrada/Taller 

09/03/2016 "El cafe participatiu: Voste 
Parla" 

MERCE MORAL: " CONTES DE LA VIDA " Com 
enfrontar-se en la vida a les situacions 
d'aïllament i solitud 

  GENIS  Xerrada/Taller 

16/03/2016 "El cafe participatiu: Voste 
Parla" MOSSOS D'ESQUADRA I XOCOLATA AL MUSEU   LAURA XErrada/Taller 

23/03/2016 SEMANA SANTA       



PROGRAMACIO 2015 

30/03/2016 "El cafe participatiu: 
Voste Parla" POBRESA ENERGETICA   

CSSocials Xerrada/Taller 

06/04/2016 "El cafe participatiu:  
Voste Parla" 

Biblioteca Bonnemaison: Lectures i exercicis 
de memòria 

  Fund. Roure Activitat 
participativa 

13/04/2016 "El cafe participatiu: 
Voste Parla" ANTIC TEATRE: Bon tracte per la Gent Gran   Genis Activitat 

participativa 

20/04/2016 sant Jordi   Natàlia i Carmeta 
Escola Pere Vila Acte conjunt 

27/04/2016 ESCOLA XAVIER. Mites dels aliments   Jordi Activitat 
Intergeneracional 

04/05/2016 "El cafe participatiu: 
Voste Parla" 

TAULA DE PERSONES DEL BARRI: MEMORIA 
HISTORICA de CASC ANTIC 

  Jordi i Fundació 
Roure Taula Rodona 

11/05/2016 "El cafe participatiu: 
Voste Parla" PADES. Infermeria: Cures a casa   BRUNA Xerrada/Taller 

18/05/2016 "El cafe participatiu" 
Voste Parla" 

HERBES REMEIRES I OLIS ESSENCIALS   a 
carrec de S. A. Teixé 

  Montse Xerrada/Taller 

25/05/2016 "El cafe participatiu: 
Voste Parla"     ABS (Montse i 

Rosa) Xerrada/Taller 

01/06/2016 "El cafe participatiu: 
Voste Parla"     ABS ( Montse i 

Rosa) Xerrada/Taller 

08/06/2016 "El cafè participatiu: 
Vostè Parla" EXPRESSIO CORPORAL  a carrec de Dr.Llàcer   ABS ( Montse i 

Rosa) Xerrada/Taller 

15/06/2016 CLOENDA   Tots/es Acte conjunt 9 



INFORMACIÓ GENERAL 

ESCOLA DE VELLESA ACTIVA 
per a la Gent Gran del Casc Antic 

 

L’horari de l’Escola serà els dimecres, d’10h 30 a 12:30 h 
El lloc el Centre Cívic del Convent de Sant Agustí (Pl. de l’Acadèmia, s/n ) 

 

L'inici serà el 20 de gener de 2016 
La cloenda serà el 15 de juny de 2016 

 
INSCRIPCIONS! 

A partir del 15 desembre 2015 
LLOC: C.M. de Gent Gran Comerç 

C. del Rec  núm.23-25 
 

DIES:     dimecres de 15:30h a 18:00 h 
               dijous de 15:30h a 18:00h 

 

Activitat gratuïta 
Places limitades!! 
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 Escola de Salut  
per a la Gent Gran del Casc Antic 

Vine a l’Escola 



COMISSIÓ DE GENT GRAN: 
Veïns/es del barri, Associació Solidaritat amb la Gent Gran 
Càritas Ciutat Vella,  ABS casc Antic, ASPB (Programa salut als Barris), Habitatges amb Serveis de Santa 
Caterina (ABD) 
Habitatges amb Serveis Pg. Lluís Companys (Clece), Casal Tercera Edat Comerç (Esport 3), Centre de 
Serveis Socials Casc Antic. IMSS, AVISMÓN, Creu Roja, Centre de Dia Casc Antic La Sèquia, PADES Ciutat 
Vella, Programa Gent Gran Vulnerable Districte Ciutat Vella, Tècnica Barri del Casc Antic. Ajuntament de 
Barcelona, Tècnica Gent Gran Districte de Ciutat Vella. Ajuntament de Barcelona. 
  
GRUP MOTOR DE L’ESCOLA D’ENVELLIMENT ACTIU: 
Centre de Serveis Socials del Casc Antic. IMSS, ABS Casc Antic, Habitatges amb serveis de Santa 
Caterina (ABD), ASPB (Programa Salut als Barris), PADES, Associació Solidaritat amb la Gent Gran. 

Amb la col·laboració de: 

Finançat per: 

Escola d’Envelliment Actiu  
per a la Gent Gran del Casc Antic 



 
 

MOLTES GRACIES  
PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ. 
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Projecte d’Acció Comunitària: RADARS.  
Gent Gran. 

 
Barcelona, desembre de 2016 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Què és el projecte Radars? És una xarxa de prevenció i d’acció comunitària 

Qui hi participa? Els “RADARS”: persones veïnes, comerciantes, voluntàries i 
professionals de les entitats i dels serveis, que amb la seva mirada sensible i respectuosa 
contribueixen a reduir el risc d’aïllament de la gent gran 

Quin n’és l’objectiu? Contribuir que les persones grans puguin continuar a la seva 
llar amb la complicitat del seu entorn. La prioritat és reduir el risc d’aïllament i d’exclusió 
social de la gent gran 

Treballem en comú per construir un barri més humà i més solidari. 
Junts i juntes podem millorar la nostra comunitat 

A qui es dirigeix? A persones més grans de 75 anys, que viuen soles o 
acompanyades de persones de més de 65 anys: persones grans en risc d’aïllament 

Quins són els nostres principals valors? Respecte envers les persones grans i  
corresponsabilitat entre l’administració pública i la ciutadania 

2 
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Projecte Radars. Gent gran. Ciutat Vella 

Projecte Preventiu d’Acció 
Comunitària per a Persones 

Grans: RADARS 
 

Sant Pere, Santa Caterina 
i la Ribera 

Districte de Ciutat Vella 
 

Inici del treball comunitari: 
2008 

 
Inici implementació 

Projecte Radars: 
Novembre 2012 
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PROJECTE 
RADARS 

BAIXEM AL 
CARRER 

ESCOLA DE 
SALUT 

Equip Motor 
Projecte Radars 

Equip Motor 
Projecte Radars 

GRUP 
MOTOR 

TAULA DE GENT GRAN 

LA 
PREGONERA 

Gent gran en 
risc 

d’aïllament 

Porta a Porta 

Espai de Valoració 
de Situacions de 
Risc o Exclusió 

social 

Plataforma de 
seguiment 
telefònic 

Equip Motor 
Projecte Radars 

Radars Veïnals i 
Comercials 

GENT GRAN 



Taula GENT GRAN CASC ANTIC 

Quins són els objectius de la Taula de Gent gran? 
• Apropar i facilitar l’intercanvi d’informació i de coneixements 

entre els serveis del barri i les entitats vinculades a les 
persones grans 

• Coordinar les intervencions necessàries per a les persones 
grans, entre entitats i serveis del barri: coresponsabilitat de la 
xarxa del barri per intervenir d’una manera més propera i 
més àgil 

• Avaluar i planificar els projectes de la taula. 

 
Qui en forma part? 

• Veïns, veïnes, comerciants, comerciantes, entitats i serveis del 
barri 

 
Com es fa? 

• Organitzant i participant a les reunions: Taula i Grups de 
Treball 
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Procés de Prevenció. Projecte Radars. Gent gran 

Detecció Valoració Intervenció Seguiment 
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Xarxa de Prevenció. Projecte Radars. Gent gran 

Gent gran en 
risc 

d’aïllament 

Porta a Porta 

Espai de Valoració 
de Situacions de 
Risc o Exclusió 

social 

Plataforma de 
seguiment 
telefònic 

Taula Projecte 
Radars 

Radars Veïnals i 
Comercials 

Responsable: Tècnic/a. 
Entitat tercer sector 

Responsable: Director/a. 
Centre Serveis Socials. 

Institut Municipal de Serveis Socials 

Responsable: Tècnic/a. 
Entitat tercer sector 
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Responsable: Director/a. 
Centre Serveis Socials. 

Institut Municipal de Serveis Socials 

Responsables: 
- Director/a Centre Serveis Socials. 

Institut Municipal de Serveis Socials 
- Tècnic/a Entitat tercer sector 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Porta a Porta 
Quins són els objectius del Porta a Porta? 

• Identificar i entrevistar persones grans amb risc d’aïllament i 
d’exclusió social 

• Identificar els “radars veïnals”: veïnes i veïns sensibles amb el seu 
entorn 

 

Qui el realitza? 
• Persones voluntàries formades i coordinades per les entitats del 

tercer sector que formen part del projecte Radars 
 

Com es fa? 
• Els veïns i veïnes reben una carta informativa del projecte i de la visita 

dels voluntaris i voluntàries 
• Les persones voluntàries truquen a les portes de l’edifici on 

prèviament se n’havia informat 
• Quan obre la porta: 

A. Persona gran: les persones voluntàries li realitzen una 
entrevista, amb l’ajuda d’un qüestionari elaborat pels 
Serveis Socials 

B. Persona jove/adulta: els voluntaris i voluntàries li expliquen 
el projecte i la conviden a participar-hi com a “radar” 
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Quins són els objectius de l’Espai de Valoració de Situacions de Risc o Exclusió 
Social? 

• Valorar el grau de risc d’aïllament o d’exclusió social de les persones grans entrevistades durant 
el Porta a Porta 

• Definir el tipus d’intervenció requerida per a la persona gran entrevistada, minimitzar els riscos i 
garantir el seu benestar social amb la complicitat del seu entorn 

• Fer una intervenció conjunta amb la xarxa del barri vinculada al projecte 

 
Qui el realitza? 

• L’Equip de Serveis Socials d’Atenció Primària del barri en coordinació amb ABS. 

 
Com es fa? 

• Definint el grau de risc d’aïllament o d’exclusió social i la intervenció necessària, segons la 
informació recollida al Porta a Porta 

• Opcions segons el nivell de risc que presenta la persona: 
A. Nivell baix → derivació a la Plataforma de seguiment telefònic del projecte 
B. Nivell mig o alt → coordinació de la intervenció dels Serveis Socials conjuntament amb les 

entitats i serveis del barri 

Espai de Valoració Situacions de Risc o Exclusió Social 
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Plataforma de seguiment telefònic 
Quins són els objectius de la Plataforma de seguiment 
telefònic? 

• Fer un seguiment continu a les persones grans entrevistades pels voluntaris 
i voluntàries del Porta a Porta: donar suport i detectar situacions de 
deteriorament 

• Completar la informació obtinguda durant el Porta a Porta 
• Facilitar informació dels recursos i serveis disponibles al barri previ acord 

amb Serveis Socials 
 

Qui la realitza? 
• Persones voluntàries formades, que col·laboren amb les ETS (Entitats del 

Tercer Sector) participants en el projecte Radars 
 

Com es fa? 
• Realitzant una trucada de seguiment a la persona gran participant 

trimestralment (modificable segons les característiques de la persona gran) → 
Valoració de l’evolució 

• Derivant el cas a l’Espai de Valoració de Situacions de Risc o Exclusió Social de 
forma immediata si la persona gran presenta deteriorament 
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Radars Veïnals i Comercials 

Quin és l’objectiu dels Radars Veïnals i Comercials? 
• Contribuir que les persones grans amb risc d’aïllament puguin 

continuar a la seva llar amb la complicitat del seu entorn 

 
Qui en forma part? 

• Veïns i veïnes, comerciants i comerciantes: totes les persones que 
formen part del barri que desitja el millor pel seu entorn. 

• Amb coresponsabilitat entre l’administració pública i la ciutadania 
 

Com es fa? 
• Fent un seguiment diari de les persones grans de l’entorn, mitjançant 

una mirada sensible i respectuosa 
• Si s’observen canvis en la persona gran: 

• Fer una trucada al centre de Serveis Socials del barri 
• Enviar un correu electrònic a l’adreça:  
 radarsgentgran@bcn.cat 
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La Pregonera 

Quins són els Objectius de La Pregonera? 
• Fomentar l’envelliment actiu, a través de la promoció per la participació de les 

persones grans en la seva comunitat.  
 
 
Què és La Pregonera? 
 És una nova eina de difusió que vol acostar a les persones grans, tota la 

informació de les diferents activitats socioculturals que es fan als barris de Sant 
Pere, Santa Caterina i la Ribera. 

• Vol ser una eina fàcil i pròxima feta des del barri i pel barri. El format és senzill de 
llegir, amb la informació bàsica i important i amb una lletra gran i llegible. 

 
 
Qui en fa la difusió? 
• Totes les entitats que participen a la Taula de Gent Gran.  
• Tots els Radars veïnals i comercials.  
• La figura del Pregoner,  serà la persona que ajudarà  a promocionar tant les 

activitats com la participació de les persones grans. 
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Valoració i conclusions del projecte 
A. Aprenentatges i/o reptes que ha suposat el projecte en 
la manera de fer: 
 

1. Molt bona disposició del conjunt de l’entorn 
 

2. Trencament de creences a nivell intern i extern: no totes les 
problemàtiques són responsabilitat de les administracions i 
serveis públics, ni tampoc disposen dels recursos per a totes les 
problemàtiques 

 
3. Redefinició dels rols i dels valors: nous mecanismes de 
comunicació, de circuits i de metodologies d’intervenció 
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Valoració i conclusions del projecte 

B. Beneficis de l’organització, més enllà dels resultats: 
 

1. Possibilitat d’intervenció des de la prevenció 
 

2. Corresponsabilitat de les entitats i de la ciutadania 
 

3. Major coneixement del funcionament de les dinàmiques veïnals i 
comunitàries 

 

4. Difusió precisa de la cartera de serveis públics adreçats a la gent 
gran 

 

5. Apropament i millora de la relació entre l’administració 
municipal i els Serveis Socials i la ciutadania 
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Visites realitzades 
Adhesions radars 
veïnals 

Derivacions 
usuaris espai 
valoració 

Derivacions 
usuaris PST 

Baixes 
usuaris 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 
720 846 36 33 6 3 14 7 1 0 
Total: 1566 Total: 69 Total: 9 Total: 21 Total: 1 

RESUM RESULTATS 

Comerços visitats Comerços Adherits Visites de seguiment 
2013 20

14 
2013 2014 2013 2014 

90 22 21 43   21 



Annexos 
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Rol dels Radars Veïnals i Comercials 

Detecció Risc 
d’Aïllament: 
 
• Absència 
• Canvis 
d’aspecte físic 
• Canvis de 
comportament 
• Absència 
del/de la 
cuidador/a 
• Deteriorament 
del/de la 
cuidador/a 

Valoració 
de Serveis 
Socials: 
 
• Nom i 
cognom 
• Adreça 
• Informació 
del risc 
d’aïlllament 

Mirada Sensible i 
Respectuosa 

Radars Veïnals i 
Comercials 

• I
nt

er
ve

nc
ió

 d
e 

Se
rv

ei
s S

oc
ia

ls
  

• P
la

ta
fo

rm
a 

de
 se

gu
im

en
t t

el
ef

òn
ic

 

Prevenció / Reducció Risc d’Aïllament 
Treball en Xarxa: Barri, Serveis Socials i Xarxa d’Entitats i Serveis del Barri 
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Moltes gràcies! 
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