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L’Ajuntament de Barcelona acorda amb entitats 
l’extensió del projecte Radars a  tota la ciutat 
 
» La tinent d’alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, Maite Fandos ha formalitzat 

aquest matí l’extensió del projecte Radars a la resta de la ciutat amb la signatura del 
conveni amb Creu Roja, la Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts, i 
Amics de la Gent Gran 
 

Maite Fandos ha formalitzat aquest matí la ampliació del projecte Radars a tota la ciutat amb la 
signatura del conveni amb Creu Roja, la Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts, i 
Amics de la Gent Gran.  
 
El passat mes de maig, la comissió de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, va aprovar 
l’ampliació del projecte Radars perquè arribi a diferents barris de la ciutat d’aquí a 2014 amb un 
calendari d’extensió. Així, després de consolidar l’experiència als barris graciencs de Camp 
de’n Grassot, Coll i Vila de Gràcia, i a Galvany (Sarrià), el projecte s’estendrà la Baix 
Guinardó a finals d’aquest any. Entre 2013 i 2014 està previst estendre el Projecte Radars 
a la resta de Gràcia, i als districtes de Sarrià-Sant Gervasi, l’Eixample, Horta Guinardó, 
Sant Martí, Les Corts i Sants-Montjuïc, amb la possibilitat de seguir implantant-ho a la resta 
de districtes. 
 
 
Amb la signatura d’aquest conveni, les diferents parts es comprometen a treballar de forma 
conjunta per tal de coordinar l’extensió del projecte. Entre d’altres compromisos, la Fundació 
per La Higiene Mental de Les Corts es compromet a posar a disposició del projecte un 
professional per coordinar, acompanyar, dinamitzar, avaluar i planificar a nivell de barri; l’Entitat 
d’Amics de la Gent Gran i Creu Roja es comprometen a difondre el projecte Radars a nivell dels 
seus voluntaris per fomentar la incorporació de nous, i facilitar els voluntaris que estiguin 
interessats en realitzar el “Porta a Porta” i la “Plataforma de Seguiment” i Creu Roja també es 
compromet a assegurar la participació dels voluntaris que siguin necessaris per implementar el 
“Porta a Porta” i la “Plataforma de Seguiment” telefònic. 
 
Maite Fandos ha volgut agrair la implicació d’aquestes tres entitats en un projecte que “encaixa 
molt en la nostra forma de fer les coses, a través de la col·laboració amb les entitats i del 
model que volem de ciutat. Radars és un projecte que promou el bon veïnatge, la 
col·laboració entre les persones que viuen en un mateix barri i fomenta la comunitat.” 
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El Projecte Radars,  té com a objectiu contribuir a que les persones més grans de 75 anys que 
viuen soles o acompanyades de persones de més de 65 anys puguin continuar a la seva llar 
amb la complicitat dels seu entorn. Aquest projecte, que va néixer al districte de Gràcia, té com 
a prioritat reduir el risc d’aïllament i d’exclusió social de la gent gran. Aquesta iniciativa es du a 
terme amb al complicitat i participació de veïns i veïnes observadors que estiguin atents, en el 
dia a dia, a la dinàmica de les persones grans que coneixen. Si detecten un canvi en la seva 
rutina diària, en el seu comportament o en el seu aspecte, es posen en contacte amb l’equip 
d’atenció social del consistori, perquè actuï.  
 
Avui ja són 250 persones grans del barri de Camp d’en Grassot que es beneficien de la 
Plataforma de Seguiment Telefònic. També ja són més de 200 Radars Veïnals i Comercials els 
qui contribueixen al projecte, amb la seva “mirada sensible i respectuosa”. Addicionalment, el 
treball en xarxa de més de 20 entitats i serveis del barri ha permès la creació del “Portal de 
Recursos i Serveis per a les persones grans del Districte de Gràcia”. 
 
 
 


