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• El progressiu envelliment de la població 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? 
 



• COMUNITAT 
– Valor afegit pel que fa el benestar i la qualitat de vida de les persones.  
– Actiu per donar resposta a les necessitats emergents. 
 

• CORRESPONSABILITAT (cooperació i complicitat entre 
l’administració pública i la societat civil):  
– No totes les problemàtiques són responsabilitat dels serveis socials hi 

ha d’altres agents que formen part de la solució 

– Redefinició dels rols i valors tant dels professionals com dels agents de 
l’entorn: nous mecanismes de comunicació, de circuits i metodologies 
d’intervenció 
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Radars: un projecte comunitari construït 
col·lectivament 
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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.  

 
 
 

 

Què volem aconseguir amb RADARS? 
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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: activar el sistema comunitari 



• Corresponsabilitzar 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: Construir una Xarxa de Barri  
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SENSIBILITZACIÓ I 
DIFUSIÓ  
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PORTA A PORT 

Es fonamenta en visitar els domicilis i;  
• identificar persones grans en situació de risc/solitud 

no volguda i incloure-les en el projecte RADARS.  
• Sensibilitzar i incorporar RADARS Veïnals al projecte. 
 

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 

Porta a Porta 

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

Deteccions de la Xarxa de barri: Farmàcies, veïns i 
comerços 
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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 
• 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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http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=qpPBnaFQFcLenM&tbnid=mUXRcRNN7Qu3cM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tarragona.cat/serveis-a-la-persona/serveis-socials/observatori-social-de-la-ciutat-de-tarragona/eines-per-l2019accio/bones-practiques&ei=gw56Urz9HKWX1AWk8YCADg&bvm=bv.55980276,d.d2k&psig=AFQjCNEceKidEU0PXdDEby22TOIKAYDQpQ&ust=1383817213921483
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  DETECCIÓ 

Risc  
 

  DIFICULTATS  

Por a envair la intimitat 
 
Por a fer de “policia” 
 
No és fàcil de reconèixer  
 
Difícil d’expressar i 
assumir 
 
Implica sentiments de 
vergonya i culpabilitat 

Difusió i sensibilització  
Promoció d’una mirada 
sensible i respectuosa 
 
Implicació específica 
“d’agents de confiança” (CAP, 
Farmàcies) 
 
Activació de la detecció de 
solitud  en els serveis socials 
(SAD, Àpats en companyia 
etc.)   
 
 

  RESPOSTES RADARS 

Solitud  
 



Plataforma de Seguiment Telefònic   
• Es realitza un seguiment i de la situació de les 

persones vinculades al projecte com a usuàries.  
• 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. Objectiu: Restablir 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 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. 



DADES. MARÇ 2017 
Actiu en 35 barris  
 
Persones usuàries: 801 
Radars Veïnals: 1.329 
Farmàcies: 516 
Comerços: 1.193 
Entitats i serveis: 320 
Persones Voluntàries: 235 
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https://www.youtube.com/watch?v=dmYYhK8A4bQ
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