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Descripció de la iniciativa

El projecte “Radars” és una xarxa de pre-
venció i d’acció comunitària que té com 
a objectiu treballar perquè les persones 
més grans de 75 anys que viuen soles (o 
acompanyades de persones de més de 65 
anys) puguin continuar a casa seva amb 
la complicitat del seu entorn . La prioritat 
és reduir el risc d’aïllament i d’exclusió 
social, així com el sentiment de soledat 
d’aquestes persones, potenciant la cores-
ponsabilitat entre els actors del barri . Els 
“radars” són veïns, comerciants, persones 
voluntàries i professionals de les entitats i 
dels serveis que estan atents, amb una mi-
rada sensible i respectuosa en el dia a dia, 
a la dinàmica de les persones grans que 
coneixen . Si detecten un canvi en la rutina 
diària, en el comportament o en l’aspecte 
d’aquestes persones, es posen en contac-
te amb el projecte “Radars” . El projecte 
“Radars” es desplega sis àmbits d’acció:

•  El porta a porta: els voluntaris identi-
fiquen i entrevisten persones grans en 
risc d’aïllament per difondre el projecte 
i convidar a la ciutadania a esdevenir 
“radars veïnals”.

•  Els “radars”: la ciutadania sensibilitzada 
(veïns, comerciants, farmacèutics) con-
tacta amb els responsables el projecte 
en cas que es detectin situacions de risc 
d’aïllament, solitud o desatenció.

•  L’Espai de Valoració de Situacions de Risc 
o Exclusió Social: el Departament de Ser-

Projecte “Radars”
Reducció del risc d’aïllament de la gent gran

veis Socials fa una valoració del grau de 
risc d’aïllament o d’exclusió social de les 
persones grans detectades per definir el 
tipus d’intervenció que es requereix.

•  La Plataforma de Seguiment Telefònic: 
s’ofereix a les persones grans detecta-
des un seguiment telefònic per combatre 
la solitud, informar-los sobre els serveis 
existents i facilitar la seva participació en 
activitats comunitàries de barri.

•  Vinculació a la xarxa comunitària: ac-
cions per fer possible que les persones 
grans puguin prendre part en les activi-
tats en què participen al “Radars”.

•  Taula del projecte “Radars”: espai de 
treball conjunt en què els serveis del 
barri, les entitats i els veïns es coordi-
nen per impulsar el projecte. 

Aquesta iniciativa incideix en la millora de la qualitat de vida d’un grup de pobla-
ció creixent, la gent gran, i afavoreix una bona convivència basada en la inclusió, 
l’equitat, la solidaritat, el respecte i la confiança.
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Bona pràctica

Indicadors de Sostenibilitat de Barcelona. Informe 2013

Durada: El projecte “Radars” va co-
mençar el 2008 . L’any 2012 es va ampliar 
i actualment és present a 19 barris de 9 
districtes de Barcelona . 

Valors destacables de la bona pràctica: 
Col·laborativa, amb repercussió, repro-
duïble, amb cobertura específica (grup 
socialment vulnerable) .

Impulsors: Institut Municipal de Serveis 
Socials (Ajuntament de Barcelona) .

Contacte: radarsgentgran@bcn .cat | Tel .: 
936 197 311 | www .bcn .cat/radars | www .
serveisgentgrantradars .org

Col·laboradors: Creu Roja, Col·legi de 
Farmacèutics de Barcelona, comerciants, 
entitats dels barris i veïns .

Indicadors associats

El projecte funciona a  
19 barris de 9 districtes

164 entitats i serveis

401 persones usuàries

371 radars veïnals, 
331 radars comercials
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