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Jornades Serveis Socials

Confinament

Trucades des de casa

Accions de bon veïnatge

Resposta ciutadana

Passatemps

Videotrucades

Colze a colze

A cau d'orella

Repartiments

Memòria
2020

Durant l'any 2020 hem triplicat
el nombre de trucades respecte a

l'any anterior i s'han apuntat  
 60 noves persones voluntàries!

Gràcies!

Què hem fet durant l'any 2020?

3.931
radars

(veïns/ines,
comerços i
farmàcies)

42.146
trucades

d'acompa-
nyament

272
persones

voluntàries

1.218
alertes
ateses 

1.804
persones
usuàries

Seguim!

A finals de gener del 2020 
 realitzem diferents jornades de
treball amb els i les  professio-
nals de Serveis Socials.

El 13 de març de l'any 2020 es
va decretar un confinament
que ens ha mantingut als
nostres domicilis.

Des del Projecte Radars ens
resituem i el voluntariat comen-
ça a fer les trucades d'acompa-
nyament des de casa, realitzant
fins a tres trucades setmanals a
cada persona usuària durant el
confinament més estricte.

Activem els  radars veïnals per a
cobrir les necessitats bàsiques
de les  persones grans i també
ens coordinem amb les Xarxes
de Suport Veïnal. Alhora ens
arriben moltes persones  volun-
tàries que volen ajudar.

Distribuïm per tota la ciutat
cartells de difusió que  promo-
cionen accions de bon veïnatge
envers les persones grans.

Proposem a les persones grans
un llibre d'activitats amb sopa
de lletres, sudokus, mots
encreuats, mandales, etc. per
fer des de casa.

Les reunions de Taula es
reorganitzen telemàticament
per continuar amb l'acció
comunitària. Gràcies a l'acció de les

biblioteques, moltes persones
grans reben trucades on es fa
lectura a cau d'orella.

Quan l'ocasió ho permet i
sempre amb totes les mesures
sanitàries, organitzem petites
trobades presencials que
anomenem Colze a colze.Amb motiu del Nadal, i també

en altres moments de l'any, les
persones voluntàries porten un
detall a les persones grans
apuntades a Radars.
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RADARS


