
Projecte d’Acció Comunitària

RADARS
PER A LES PERSONES GRANS  
DEL BARRI DE SANT ANDREU
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Com actuem?

Ho comuniquen a un 
d’aquests telèfons:

Detecten el risc 
d’aïllament amb 
una mirada sensible 
i respectuosa:
• Solitud
• Absència 

de la persona gran
• Canvis de comportament
• Absència o 

deteriorament de la 
persona cuidadora

RADARS VEÏNALS 
I COMERCIALS

Valoren el cas 
i hi intervenen 
conjuntament amb 
la xarxa del barri en 
cas de necessitat

SERVEIS SOCIALS 
I SALUT

Fan el seguiment de 
manera continuada 
de la persona gran 
detectada

PLATAFORMA 
TELEFÒNICA

o a radarsgentgran@bcn.cat

mailto:radarsgentgran%40bcn.cat?subject=


El barri de Sant Andreu 
té una població de 

56.682 persones, de les quals 
5.857 (10%) tenen més de 

75 anys. D’aquestes, un 32%, 
és a dir 1.851, viuen soles.

Moltes d’aquestes 
persones han escollit 

continuar vivint a casa 
seva, soles o acompanyades, 

a causa de l’alt sentiment 
de pertinença al barri i al 

seu entorn, i així volen 
continuar vivint la resta 

de la seva vida.

 
Per contribuir 

al benestar d’aquestes 
persones que desitgen 

romandre al seus barris, 
l’Ajuntament, conjuntament 

amb els veïns i veïnes, farmàcies, 
comerciants i associacions 

del barri de Sant Andreu, 
han posat en marxa 
el Projecte Radars.



Què és el projecte RADARS?
És una xarxa de prevenció en la qual 
participen veïns, veïnes, comerciants, 
persones voluntàries i professionals de 
les entitats i serveis vinculats als barris.

Quin és l’objectiu?
Ajudar i facilitar que les persones grans 
del barri puguin continuar a la seva llar, 
i garantir-ne el benestar amb la complicitat 
del seu entorn.

La prioritat és reduir la solitud i el risc 
d’aïllament i d’exclusió social.

A qui s’adreça?
A persones grans que viuen soles 
o acompanyades de persones grans 
o amb necessitats de suport.

Qui són els “Radars”?
Veïns/es, comerciants/tes, farmàcies, 
voluntaris/àries i entitats socials que, 
amb la seva mirada sensible i respectuosa, 
contribueixen a reduir el risc d’aïllament 
de les persones grans.

Quins són els nostres 
valors principals?
El respecte a les persones grans 
i el treball conjunt entre l’administració 
pública i la ciutadania per construir 
un barri més humà, més solidari 
i compromès amb el seu entorn.

Com pots ajudar les persones 
grans del teu barri?
Tu pots ser un Radar: una persona veïna 
o comerciant, solidària i observadora, però 
alhora molt respectuosa amb la privacitat 
de les persones.

No et suposarà cap esforç. Només cal que 
estiguis una mica atent/a a la dinàmica 
diària de les persones grans que coneixes 
o tens a prop.

Si detectes un canvi en la seva rutina diària, 
en el seu comportament o en el seu 
aspecte, pot ser un indici que necessiten 
algun tipus d’ajuda. En aquest cas, l’única 
cosa que has de fer és posar-te en contacte 
amb el projecte Radars.

Vols implicar-te en el 
projecte Radars?
Quan convidem a les persones i entitats 
del barri a participar no demanem que 
s’incorporin a una estructura ja formada, 
Radars és un projecte comunitari i això vol 
dir que el creem i portem a terme entre totes 
les entitats i persones que ens hi afegim.

Hi pots participar formant part de la 
Taula Radars, un espai de trobada entre 
equipaments, entitats i veïns i veïnes del 
barri on es decideix com es desenvolupa 
el projecte; un lloc ideal per apropar i 
intercanviar informació sobre el barri i tot 
el que tingui a veure amb la gent gran.



També pots formar part de la Plataforma 
de Seguiment Telefònic, on voluntaris/àries 
truquen a usuaris/àries Radars per a saber 
com estan i convidar-los a participar a les 
activitats comunitàries del seu barri.

Pots participar en els espais de difusió, 
per pensar quines són les millors maneres 
de donar a conèixer el projecte, on ens 
podem adreçar, en qui podem pensar com 
a còmplices d’aquesta aventura, etc.

El Porta a Porta Veïnal és la tasca amb 
la qual hem de tenir més cura. Una vegada 
seleccionats els edificis del barri on pensem 
que hi ha més persones grans que poden 
necessitar més un cop de mà, els voluntaris 
i voluntàries fan una visita que inclou una 
entrevista amb un qüestionari sobre el seu 
estat de salut i els ofereixen rebre atenció 
telefònica per part de voluntaris/àries.

Aquesta tasca es fa conjuntament amb 
la Creu Roja qui, a més de fer una selecció, 
fa una formació bàsica.



AVV de Sant Andreu de Palomar / 
AVV Sant Andreu Nord / Biblioteca Ignasi 

Iglésias–Can Fabra / Cap Sant Andreu / Cap 
Casernes / Casal Bascònia / Casal de gent gran 

Mossèn Clapés / Centre Cultural Els Catalanistes / 
Centre de Dia Casa Bloc / Centre Sociosanitari Isabel 

Roig / Creu Roja / Col·legi de Farmacèutics de Barcelona 
/ Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del 

Districte de Sant Andreu / Districte de Sant Andreu / 
Eix Comercial de Sant Andreu / Fundació Casa Asil / 

Habitatges amb Serveis Joan Torras / Parròquies 
de Sant Pacià i Sant Andreu / Punt d’Informació i 
Atenció a les Dones (PIAD) / Residència Sagrera 

/ Sant Andreu Nord Comerç / Serveis Socials 
Sant Andreu / Veïns i veïnes del barri

TAULA  
PROJECTE RADARS 

BARRI DE 
SANT ANDREU



Si vols participar al 
projecte RADARS escriu-nos al 

correu radarsgentgran@bcn.cat, 
truca’ns al telèfon 93 619 73 11 
o apropa’t al Centre de Serveis 

Socials de Sant Andreu 
(Carrer d’en Paixalet s/n)

barcelona.cat/radars
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