
RADARS
Fem barri amb les persones grans



Més d’una cinquena part 
de la població de Barcelona 
té més de 65 anys.

Una de cada tres persones més 
grans de 75 anys viu sola.

La solitud no volguda pot tenir un 
efecte devastador en la salut, el benestar 
i la qualitat de vida de les persones grans.
Els processos de pèrdua es donen 
especialment durant la vellesa i poden 
provocar dificultats d’adaptació i un 
sentiment incrementat de solitud.

Què és RADARS?
Radars és un projecte comunitari impulsat 
per Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Barcelona per pal·liar els efectes de la solitud 
no volguda i prevenir situacions 
de risc de les persones grans.
Treballem amb els veïns i veïnes, comerços, 
farmàcies, persones voluntàries, entitats 
i equipaments per transformar els barris 
en comunitats humanes, segures 
i participatives.



Participa en la 
comunitat de RADARS
Sigues un radar
Presta atenció a la dinàmica de les 
persones grans que tens a prop, amb una 
mirada sensible i respectuosa. Si detectes 
algun canvi en el seu comportament 
o aspecte o creus que se senten soles, 
posa’t en contacte amb Radars.

Forma’n part activament
També et pots implicar en els diferents 
espais de participació i voluntariat del 
projecte.
Posa’t en contacte amb nosaltres 
i t’ho explicarem.
932 915 884 / radarsgentgran@bcn.cat

Vols ser usuari/ària 
de RADARS?
Vius sol/a o acompanyat/ada d’una altra 
persona gran i us sentiu soles?
Vius amb algú que està en situació 
de dependència?
Vols enriquir les teves relacions personals?

Truca’ns al 932 915 884 

Escriu-nos a radarsgentgran@bcn.cat

Apropa’t al teu centre de Serveis 
Socials i pregunta

Demana informació al 
Centre d’Atenció Primària (CAP)



Soc un radar. 
Quan crec que un veí o veïna 
està en situació de risc 
o de solitud no volguda…

 Contacto amb… 
932 915 884 
radarsgentgran@bcn.cat

Des de Serveis Socials, 
Salut i altres 

equipaments del barri 
hi donem resposta.

 Som voluntaris/àries. 
Truquem les persones 
grans i les convidem 

a fer activitats.

Com funciona RADARS?

Gràcies per 
ajudar-me a conèixer 

gent i tornar a participar 
en la vida del barri!



Si vols participar en el projecte 
RADARS, escriu-nos al correu 
radarsgentgran@bcn.cat 
o truca’ns al telèfon 932 915 884

barcelona.cat/radars

 Som voluntaris/àries. 
Truquem les persones 
grans i les convidem 

a fer activitats.
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