Projecte d’Acció Comunitària

RADARS

PER A LES PERSONES GRANS
DE GUINARDÓ I BAIX GUINARDÓ

Els barris del
Guinardó i del Baix
Guinardó tenen una
població total de 61.465
persones, de les quals
8.806 són més grans de 75 anys,
xifra que representa el 41%
de la població més gran de
75 anys de tot el Districte
Horta-Guinardó.

Moltes d’aquestes
persones han escollit
continuar vivint a casa seva,
soles o acompanyades, degut
a 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
grans que desitgen romandre
al seu barri, l’Ajuntament,
conjuntament amb els veïns
i veïnes, els comerços i les
associacions del barri de
Guinardó i Baix Guinardó,
han posat en marxa el
projecte Radars.

Què és el projecte RADARS?
És una xarxa de prevenció en la qual hi
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,
tot garantint el seu benestar amb la
complicitat del seu entorn.
La prioritat és reduir la seva solitud
i el risc d’aïllament i exclusió social.

A qui s’adreça?
A persones majors de 75 anys, que viuen
soles o acompanyades de persones de més
de 65 anys.

Qui són els “Radars”?
Veïns/es, comerciants, 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
principals valors?
Respecte a les persones grans i treball
conjunt entre l’administració pública
i la ciutadania per construir un barri
més humà i més solidari.

Com pots ajudar a 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 atent/a a la dinàmica diària de les
persones grans que coneixes.
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.
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COM ACTUEM?
RADARS VEÏNALS
I COMERCIALS
Detecten el risc
d’aïllament amb una
mirada sensible i
respectuosa:
Absència
Canvis de comportament
Absència del/de la
cuidador/a
Deteriorament del/de la
cuidador/a
El comuniquen a un
d’aquests telèfons:

o radarsgentgran@bcn.cat
SERVEIS SOCIALS
Valoren el cas
i hi intervenen
conjuntament amb
la xarxa del barri
en cas de necessitat
PLATAFORMA
TELEFÒNICA
Fan el seguiment de
manera continuada
de la persona gran
detectada

TAULA
PROJECTE RADARS
GUINARDÓ I BAIX
GUINARDÓ
Associació de Veïns
Joan Maragall del Guinardó /
Casal de la Gent Gran Parc del Guinardó
/ Associació Nou Horitzó / Voluntaris del
Guinardó / Coordinadora d’entitats del Guinardó
/ Casal de la Gent Gran Baix Guinardó / Associació
de Veïns Baix Guinardó / Gresol / CAP Sardenya / CAP
Sanllehy / CAP Maragall / UFISS de Geriatria-Sant Pau
/ Tècnica de Barri de Baix Guinardó / Tècnica de Barri del
Guinardó / Tècnica de Gent Gran del Districte / Associació
de Veïns i Propietaris Mas Guinardó / Eix Comercial
Maragall / Associació de Comerciants Entorn del Mercat
del Guinardó / Associació de Comerciants del Mercat
del Guinardó / Biblioteca Guinardó - Mercè Rodoreda
/ Amics de la Revetlla del carrer Santa Carolina /
Serveis Socials Guinardó / Serveis Socials Baix
Guinardó / Centre Cívic Guinardó / Servei de
Convivència Dte. Horta Guinardó /
Club Petanca Guinardó

Si vols participar
al projecte RADARS
escriu-nos al correu

radarsgentgran@bcn.cat

o truca’ns al telèfon
93 619 73 11

bcn.cat/
radars

facebook.com/Bcn.cat
twitter.com/Barcelona_cat

