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Una mirada sensible i respectuosa vers 
la gent gran 
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77 % mujeres 
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> 65 anys que viuen sols segons gènere 

= 348.065 personas 
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3 

1. Detectar i prevenir situacions de risc de 
les persones grans: Que les persones 
grans que han escollit viure a casa seva, 
puguin fer-ho en condicions de benestar i 
seguretat  amb la complicitat de l’entorn. 
 

2. Pal·liar la solitud no volguda  i/o 
conseqüències negatives  de  la solitud de 
les persones grans i vincular-les a la seva 
comunitat. (Important: sentir-se sol no és 
sinònim de viure sol) 

 
 
 

 

Què volem aconseguir amb RADARS? 
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Qui pot participar al projecte radars ?  
Projecte d’Acció Comunitària RADARS  

  

Què és la solitud no 

volguda? 

• Sentiment que es manifesta front la 

discrepància entre les “relacions desitjades” i 

les “reals”.  

• Relacionat amb el procés de pèrdues  

• Sentiment molt difícil d’expressar i 

reconèixer.  

 

 

Persones més grans de 65 anys que viuen o 

se senten soles  

  

Qui queda exclòs de 

participar a Radars? 

• Persones que com a conseqüència d’un 

deteriorament cognitiu no puguin gaudir del 

que Radars ofereix (=TRUCADA) 

• Situacions de dèficit sensorial no  queden 

excloses. Necessari fer anotació especial 

 

 



 

• El progressiu envelliment de la població, juntament amb un 

procés d’urbanització accelerada, està provocant un impacte 

en la societat del segle XXI. 

 

• La solitud té un efecte devastador  sobre la salut i el benestar 

de les persones grans. 

 

• Una incipient intervenció des de les polítiques sanitàries i 

socials per incidir en la soledat com a mitjà preventiu. 

 

• És un fenomen  nou front al qual no tenim eines de llarg 

recorregut i contrastades (des de les polítiques públiques); és 

necessari construir-les.  
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Perquè actuem? 
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Més enllà dels objectius del projecte, què busquem 

amb Radars al nostre territori?  

• Fer Xarxa, major coneixement del funcionament de les dinàmiques veïnals i 
comunitàries. 

• Serveis Socials com a promotor del treball compartit amb altres 
departaments: Serveis a les Persones, Serveis al Territori. 

• Accés a més població: PREVENCIÓ  
• Aproximar els serveis socials a la ciutadania: fer més amigable la imatge de 

l’administració pública (SS), generar consens al voltant de la intervenció pública  
• Crear vincles, cercar complicitats: accions comunes creades en un marc d’acció 

col·laboratiu = solucions amb major abast.  
• Generar sinèrgies que milloren l’atenció: reconstruir circuits de coordinació, 

derivació, treball conjunt, corresponsabilitat etc.  
• Procés d’aprenentatge continu = Generació de coneixement 
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TAULA 

RADARS 

VALORACIÓ/ 
INTERVENCIÓ  
SS.SS /SALUT 

PLATAFORMA DE 
SEGUIMENT 

SENSIBILITZACIÓ I 
DIFUSIÓ 

XARXA DE BARRI 
( RADARS: VEÏNALS , COMERCIALS , FARMÀCIES, EQUIPAMENTS, SERVEIS...) 

VINCULACIÓ 
AL TERRITORI 

DETECCIÓ 

Com funciona el projecte RADARS?  
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• És el principal òrgan decisori del projecte. Totes les decisions es 
prenen la Taula d’Entitats  

• Espai dinàmic, d’intercanvi d’informació entre entitats , Serveis 
Socials, equipaments, serveis, veïns i veïnes del barri etc. 

• Es dissenyen i planifiquen i avaluen  les estratègies i accions que es 
portaran a terme en el marc del projecte.  
 

 

TAULA 

RADARS 

1. Objectiu: activació d’un sistema comunitari 



• Coresponsabilitzar a la comunitat en la millora del 
benestar i qualitat de vida dels veïns més grans.  

• Donar a conèixer el projecte al barri i promoure una 
mirada sensible i respectuosa vers les persones grans.  

• Tasca portada a terme per voluntaris de barri que                      
conformen comissions o grups de treball.  

2.Objectiu: Construcció d’una Xarxa de barri  
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SENSIBILITZACIÓ I 
DIFUSIÓ  
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PORTA A PORT 

Es fonamenta en anàlisi de dades poblacionals 
i intervencions des de la proximitat.  
 
 
Espai de Valoració de Serveis Socials  

Es valora el grau de risc i es defineix el tipus d’intervenció. Serveis 
Socials i Salut 

3. Objectiu: Detectar persones grans en 

situació de risc i/o solitud no volguda 
 

DETECCIÓ 

Nova metodologia de detecció 

Derivació/prescripció: serveis públics, entitats, 
equipaments de barri etc.  

Deteccions de la Xarxa de barri: Farmàcies, veïns i comerços, i tots els 
participants de la Taula d’Entitats. 
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Com funciona la Xarxa de Barri?  

Radars  

Veïnals i 

Comercials 

 

Farmàcies 

Radars 

 

 

 
Mirada Sensible i 

Respectuosa 

Detectem: 

 

• Solitud 

• Absència 

• Canvis 

d’aspecte físic 

• Canvis de 

comportament 

• Absència o 

deteriorament 

del  cuidador/a 

Valoració SS/Salut 

i Intervenció  

i/o 

Plataforma 

seguiment 

telefònic 

Prevenció / Reducció Risc d’Aïllament 

Treball en Xarxa: Barri, Serveis Socials i Xarxa d’Entitats i Serveis del Barri 
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Plataforma de Seguiment Telefònic   
• Trucades des de la proximitat 

• Vincle afectiu amb la persona voluntària i facilitant 
vinculació a la xarxa social del barri. 

• Es porta a terme amb persones voluntàries del barri.  
  

 

 

 

 

 

4. Restabliment de vincles amb la comunitat 
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PLATAFORMA 
SEGUIMENT 
TELEFONIC  

Altres accions per vincular al territori  
• Desenvolupament d’estratègies conjuntes per 

treballar la solitud.   
• Creació espais de trobada entre voluntaris, 

veïns i la població RADARS. 
• Donar a conèixer els equipaments de barri a 

la població RADARS i acompanyant-los a les 
activitats. 

VINCULACIÓ 
AL 

TERRITORI  



• Reducció de l’impacte emocional de la soledat no volguda de les 
persones grans. 

• Vinculació de les persones grans a la seva comunitat. 

• Foment de les relacions i el coneixement mutu entre persones 
grans del barri.  

• Prevenció del risc i situacions d'emergències de la població gran 
més fràgil. 

Resultats 



• Augment de l’autoestima de les 
persones grans (mitjançant 
voluntariat).  

• Revalorització del sentiment de 
pertinença. 
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Resultats  

 

• Creació d’espais de treball 
participatius intergeneracionals. 

• Millora de les relacions de 
convivència. 

• Comunitats més humanes i més 
solidàries vers la població gran. 



Implantació del Projecte RADARS 




