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 Com vas conèixer el projecte Radars ?
Com a voluntari del Banc dels Aliments tenia contactes amb Serveis Socials del carrer Numància. Va ser allà on
em va cridar l’atenció la informació sobre l'acompanyament de les persones grans tot i que en aquells moments
encara no em plantejava participar-hi.

Què et va fer apuntar-te com a voluntari ?
Durant el temps de cuidar la meva dona de la malaltia d’Alzheimer vaig mantenir contactes amb la treballadora
social del CAP, comentant jo que estava deixant de fer algunes activitats de voluntariat m’aconsellà que havia
de seguir actiu com abans. Des del seu despatx de consulta em va fer la inscripció a Radars. Al cap d’un temps
em van trucar per a una trobada de grup per informar i confirmar la inscripció. La formalització i signat del
compromís va ser a Avismón. La sessió de formació també la vaig fer a Avismón.

Quan de temps portes participant ? 
Porto tres anys participant.

Quines són les teves tasques ?
El primer compromís va ser l’acompanyament telefònic que el segueixo fent cada setmana. A més puntualment,
quan se m’ha demanat, he fet petits serveis de portar roses, llibres, regals de Nadal,  als domicilis d’algunes de
les persones que atenem, acompanyar alguna persona a alguna activitat, etc . De fet  estic disponible al que
se’m demani i jo pugui fer.

Que és per a tu el projecte Radars ?
Per a mi és un intent de tornar a la societat una mica del molt que li dec, especialment a les persones més
desfavorides, en el nostre cas les persones grans que viuen soles i molt vulnerables víctimes principals de la
nostra societat injusta i insolidària. Crec que més que «donar» el meu deure és «donar-me». Radars em dona
l’oportunitat d’intentar-ho.

Què és el que més t’agrada ?
Potser perquè ara estic sol, el que més m’agrada (o més necessito) és el tracte personal amb les persones ateses
i també amb les col·laboradores i professionals d’Avismón i Radars amb el seu tracte amable i acollidor. Les
manifestacions d'agraïment  i joia d’algunes persones ateses fan que valorin molt els més petits detalls que
reben de nosaltres. Penso que té sentit la nostra feina per petita que ens sembli.

Explica alguna experiència o anècdota  que recordis
Cada persona per a mi és una experiència diferent i gratificant, hi ha moments de riure i de joia en moltes
converses. El fet de rebre una rosa a casa el dia de Sant Jordi és un moment especialment emotiu tant per la
persona que la rep com pel voluntari que la porta. No sé si toca dir-ho però també hi ha moments de tristor i
apareix alguna llàgrima. Quan passen dies sense resposta al telèfon i t’informen que s’ha d’esborrar de la llista
algú amb qui durant molt de temps has arribat a una relació tant amigable i ja no hi és.

Què li diries algú que estigui pensant en col·laborar amb Radars ?
Si s’ho està pensant que acabi de pensar, que vingui i vegi la precarietat i soledat que pateixen les persones
grans que viuen soles a casa; com agraeixen les mostres de companyia per petites que siguin. Com a voluntari 
 gaudeixes de l'agraïment de la persona atesa i trobes sentit a seguir per aquest camí de la solidaritat . És més,
atès que la gestió l’administració pública és insuficient, cada u de nosaltres tenim el deure de no quedar
indiferents davant de situacions tant greus.

Ramón

Tomàs



 Com vas conèixer el projecte Radars ?
A Través de un papel que estaba colgado en la pared de la biblioteca Joan Miro que
era para a Cau d’Orella, yo realmente quería leer : ) 

Què et va fer apuntar-te com a voluntari ?

Había hecho otros voluntarios y siempre está bien ayudar en algo un poco... 

Quan de temps portes participant ? 
Des del Setiembre 2021.

Quines són les teves tasques ?
Llamadas a gent gran: saber cómo están, escuchar lo que tienen que contar, crear
una relación...

Que és per a tu el projecte Radars ?
Un programa que se ocupa por las necesidades de la gent gran, que no se olvida de
ellos y los incluye en nuestra sociedad si están solos.

Què és el que més t’agrada ?
Escuchar sus historias, escuchar cuando se ríen.

Explica alguna experiència o anècdota  que recordis
Después de unas semanas ya se sabe quién habla más y quién menos... hay una Sra.
que las primeras semanas no hablaba mucho y ahora cuenta mucho eso está super
bien.

Què li diries algú que estigui pensant en col·laborar amb Radars ?
Ven! Es una hora a la semana y la felicidad en las voces es muy agradecida. 

Karin

Nassauer



 Com vas conèixer el projecte Radars ?
El vaig conèixer pel meu amic i també voluntari de Radars Ramon Tomás.

Què et va fer apuntar-te com a voluntari ?
Jo ja havia estat fent Voluntariat de trucades a Caritas. El Ramon ja m’havia parlat de
Radars. De Càritas no em donaven a més persones i vaig decidir animar-me a fer el
Voluntariat amb Radars.

Quan de temps portes participant ? 
Un any.

Quines són les teves tasques ?
Realitzar les trucades de seguiment telefònic i a vegades també faig col·laboracions amb
Avismón per les festes de Nadal, Sant Jordi…

Que és per a tu el projecte Radars ?
Considero que és un Projecte que està molt bé perque truquem a persones que tenen molts
problemes i els hi aportem una estona en la que poden canviar el chip. Al explicar els
problemes descarregues i en el momento en que jo truco per mi els meus problemes son a
part i és una manera en que jo mateixa també desconecto. Per a mi és molt positiu i és una
ajuda mútua.

Què és el que més t’agrada ?
Poder ajudar a la persones i encara que no els hi solucioni els problemes com a mínim els hi
dono anims i les aconsello com jo crec.

Explica alguna experiència o anècdota que recordis
Per mi la millor anécdota son les persones que al final m’han acabat animant a mi i poder
parlar amb persones que són molt optimistas.

Què li diries algú que estigui pensant en col·laborar amb Radars ?
Li diría que si es veu capacitat per ajudar per telèfon a les persones val molt la pena. Penso
de nou que les dues parts ens beneficiem i nosaltres com a persones voluntàries sentim
molta satisfacció.

Marian

Estepa



 Com vas conèixer el projecte Radars ?
A través del Casal Cívic Magòria. Em van comentar que estava arribant el barri un projecte
de l’ajuntament per ajudar a la gent gran i que si volia saber-ne més. Vaig dir que sí.

Què et va fer apuntar-te com a voluntari ?
El fet que era una cosa per gent gran del barri.

Quan de temps portes participant ? 
Estava intentant recordar, però crec que 7 anys casi. Sants va entrar a l’any 2017.. igual 6
anys.  Jo vaig començar després del primer nadal que es va fer a cotxeres.

Quines són les teves tasques ?
Les meves tasques han anat canviant amb el temps. Quan vaig començar se’m va proposar
el tema de de recollir les activitats que es feien al barri per poder informar a la gent gran.
Des del projecte Radars es va decidir fer una petita agenda, una fulla amb les activitats del
barri que es donava a les farmàcies al centre cívics. A part, també col·laborava al tema de la
taula; dinar de nadal, Sant Jordi, donar idees, col·laborar en activitats... Quan s’han fet
activitats, com que m’agrada molt xerrar i veure la gent gran feliç, m’agrada agafar el micro
i poder presentar les trobades o qui actua... coses d’aquests tipus. Després de la desgràcia
del tema del covid, totes aquestes activitat ja no es podien fer. Jo volia col·laborar més que
mai a Radars, i se’m va proposar la idea de fer trucades telefòniques, Vaig començar amb
les trucades telefòniques, és una feina que també m’agrada. A través de les trucades
telefòniques, vaig començar amb els grups de WhatsApp que també m’agrada molt.
Consisteix en estar en contacte, donar informació i estar comunicats... Mes o menys el que
faig es això i el que es pugui fer. Jo  sempre estic oberta a totes les activitats que es pugui
fer i que jo pugui col·laborar d’alguna manera. 

Que és per a tu el projecte Radars ?
Per mi com a persona és una manera de poder colaborar i jo sentir-me útil a la societat. Es
molt important ajudar a la gent gran. Son les persones que tenen més mancança i és una
manera de poder intentar donar un cop de mà. Sempre he sigut una persona, abans del
projecte Radars, que quan veia una persona gran pel carrer amb dificultat, sempre he
intentat fer alguna cosa per ella. Considero que la gent gran moltes vegades lis costa
demanar ajuda, per  tant té que haver gent que presta aquest servei. D’una manera
normal, preguntar, si no vol, no vol. Però si vol, poder ajudar-la. Per mi, Radars, ho he pogut
comprovar a totes les fases que he col·laborat, s’arriba a la gent gran i se li dona uns
moments d’alegria i sobretot, poder estar amb ells, donar suport en moments bons i
dolents.

Aurora

Martinez



Què és el que més t’agrada ?
El que mes m’agrada és poder ajudar. Sentir-me útil per la gent gran del barri.

Explica alguna experiència o anècdota  que recordis
Jo sempre he viscut i treballat al barri, coneixo a molta gent. M’he trobat moltes
vegades, quan faig trucades, alguna vegada parlant amb alguna persona... que
aquella persona jo la conec d’una parada que tenia, que jo li anava a comprar... Per
mi el fet de conèixer-la és preciós. També m’he trobat al contrari, he anat a una casa
a entregar un detall i em passa al contrari. El fill que havia sigut alumne meu d’on jo
donava classes, i la seva mare també la conec. Al estar al barri, fer coses pel barri,
veus que realment tens un contacte. Aquella persona que estic parlant ja fa anys que
la conec i havia tractat amb ella una altre època i ens retrobem. Es el que se li diu
barri. 

Què li diries algú que estigui pensant en col·laborar amb Radars ?
Apuntat. Apuntat. Si vols fer voluntariat, et tens que apuntar, perquè tota aquesta
feina que fas, a Radars la veuràs recompensada. El fet  de parlat amb la persona;
experiències, penes, alegries... per el voluntari omple molt així que: apuntat. 

Aurora Martinez



                                                       Com vas conèixer el projecte Radars ?
                                                                       Vaig conèixer Radars perquè em vam trucat un dels                      
                                                                       coordinadors de la Sagrada Família. Pel que sembla li                   
                                                                       havien passat la informació de que uns mesos abans jo
                                                                  m’havia apuntat com a voluntària per a ser lectora per
telèfon, era una campanya que engegaven des de les Biblioteques i que m’hagués encantat
fer. En el seu moment ja em van dir que no hi havia demanda i em vaig oblidar. 

Què et va fer apuntar-te com a voluntari ?
Quan em van trucar de Radars i em va explicar el projecte vaig dir que sí immediatament.
Em van posar en contacte amb la Violeta a Sants que és on visc. A més també es va apuntar
una altra amiga.

Quan de temps portes participant ? 
Porto de voluntària a Radars des de l’octubre de 2021. O sigui poc temps. 

Quines són les teves tasques ?
Estic contenta amb la tasca i com no porto gaire temps no he patit cap mena de frustració o
dolor. Sé que algunes d’elles es posen contentes quan les truco i em demostren tota mena de
confiança i estimació. D’altres són més cordials i prou. Per exemple, hi ha una senyora que viu
amb un fill i neta i les trucades es limiten a un “estic bé, o m’han hospitalitzat...” i poca cosa
més. Amb altres de vegades parlem molta estona. Aquestes últimes es fan estimar i
acostumen a mostrar-se molt carinyosses, de vegades tant que et donen ganes de fer-te “filla
adoptiva”.

Que és per a tu el projecte Radars ?
Estic satisfeta. Faig trucades cada setmana a cinc senyores, deu en total i elles m’expliquen.
N’hi ha algunes que parlen molt i d’altres que no tant. El que sí he vist és que les senyores
que viuen soles del tot i no tenen a prop a fills/es o nets pateixen més soledat que les que
veuen a la família perquè conviuen amb elles o estan a prop i les veuen. 

Què és el que més t’agrada ?
Em faria gràcia poder fer algun cafè amb les que vulguin de tant en tant, això sí que podria
ser enriquidor. No sé si he respost a totes les preguntes però  l’únic que puc dir és que la
meva experiència és gratificant.

Explica algun experiència o anècdota que recordis
D’anècdotes només tinc una del primer dia que vaig trucar a una senyora i com aquell que
diu en castellà “me echó la caballería a sobre”, em va dir que per què la trucàvem , que
ningú feia res per ella i moltes coses més molt enfadada. Jo també em vaig enfadar i li vaig
dir que era voluntària i que només podia passar el seu descontent . Així ho vaig fer però amb
la intenció de que si la propera trucada estava  desagradable deixaria de trucar-la. Es veu
que l’havien trucat al dia següent i a partir de llavors rep les meves trucades com si fos festa
major per ella. Ara està encantada que la truqui.

Rosa



 Com vas conèixer el projecte Radars ?
Vaig conèixer el Projecte Radars a través d’Avismón. Vaig iniciar el meu Voluntariat amb
Avismón i em van oferir la possibilitat de poder fer també trucades per a Radars.

Què et va fer apuntar-te com a voluntari ?
Simplement poder ajudar i escoltar a qualsevol altre persona que ho necessiti.

Quan de temps portes participant ? 
Al voltant de un any i mig – dos anys.

Quines són les teves tasques ?
La meva principal tasca és trucar al meu llistat de persones, escoltar-les, atendre-les i
sobretot animar-les…

Que és per a tu el projecte Radars ?
Em sembla un Projecte molt important si penso en la gent gran que pateix soledat no
desitjada. Penso que amb la possibilitat de poder parlar amb aquestes persones per telèfon
els hi donem una mica de vida.

Què és el que més t’agrada ?
Em fa molt feliç sentir la veu de alegría al veure que esperen la trucada i les truco. Per a mi
és una satisfacció.

Explica alguna experiència o anècdota que recordis
Una anèctoda molt divertida: Un senyor que em parla molt de la seva vida, un dia em va
explicar que el seu fill es rector d’una esglesia (Sant Josep de Badalona) just on es van casar
els meus pares i on em van batejar a mi. Em va fer moltissima il·lusió. Sempre que ens
truquem ens enrecordem de Badalona.

Què li diries algú que estigui pensant en col·laborar amb Radars ?
Li diría que ho ha de sentir. Ha de sentir voler trucar a aquella persona i entendre el que la
persona explica. Si és simplement per fer-ho penso que és millor que no ho faci.
L

Marta

Mateu



Com vas conèixer el projecte Radars ?
Vaig conèixer el Projecte Radars a través de la Fundació Avismón.

Què et va fer apuntar-te com a voluntari ?
Jo era voluntària d’Avismón i em van proposar també fer Voluntariat per al Projecte Radars.
Vaig dir que sí perquè penso que Radars és un Projecte molt atractiu.

Quan de temps portes participant ? 
Fa uns quatre o cinc anys aproximadament.

Quines són les teves tasques ?
La meva principal tasca és fer trucades de seguiment telefònic i informar de qualsevol
incidència.

Que és per a tu el projecte Radars ?
Per mi el Projecte Radars és un Projecte amb una vocació social molt maca però no sempre
s’aconsegueix el que una mateixa pretén.

Què és el que més t’agrada ?
El que més m’agrada de formar part de Radars és que s’ajuda a aquelles persones que ho
necessiten.

Explica algun experiència o anècdota que recordis
Al principi sembla que les persones estan una mica distants però a la llarga quan et
coneixen es genera un vincle molt maco. El que més m’agrada és que hi ha persones que
estan molt malament i tot i així tenen ganes de parlar amb tu i atendre’t al telèfon.
Moltes vegades els hi dic “ja està al telèfon la pesada de la Dora” i em diuen que de pesada
res. Es posen tristos i tristes quan els hi dic que X setmana no podré trucar perquè estaré
fora i això realment és molt maco.

Que li diries algú que s’estigui pensant en col·laborar amb radars?
Li diria que per ser voluntari/a ho has de sentir. Has de tenir ganes d’ajudar a les persones.
Si tens aquesta necessitat d’ajudar li diria que no s’ho pensi dues vegades perquè te molt a
guanyar. Per altra banda jo sempre dic que saps el que perds (temps) però no saps tot el que
arribes a guanyar. Guanyes moltíssim en estima i et sents molt bé.

Dora

Aragonés



Com vas conèixer el projecte Radars ?
 El projecte Radars el vaig conèixer a través d'Avismon.                                                                    

Què et va fer apuntar-te com a voluntari ?
Que la meva parella, que també feia voluntariat, em va animar.

Quan de temps portes participant ? 
Des d'abans de la pandèmia.

Quines són les teves tasques ?
Truco setmanalment a 17 persones per saber com estàn.

Que és per a tu el projecte Radars ?
Penso que és una bona tasca per acompanyar a persones grans que es troben soles.

Què és el que més t’agrada ?
Veure que estàn agraides de que ens enrecordem d'elles i poder parlar de les seves
necessitats.

Explica algun experiència o anècdota que recordis
Una senyora que estava de vacances a un poblet de  Soria i al principi de la pandèmia va
agafar el covid, la van ingressar a l'hospital i vaig poder parlar amb ella cada setmana,
acompanyant-la.

Que li diries algú que s’estigui pensant en col·laborar amb radars?
Doncs que si disposa d'un temps i voluntat de fer-ho, és una tasca molt gratificant.

Rosa

Mulero



Als barris de Sants, Sants-Badal, La Bordeta i Hostafrancs,
colaboren un total de 15 persones voluntàries. 

 
Aquest petit recull, vol reconèixer la tasca de les persones
voluntàries que treballen dia a dia, colze a colze, amb els
professionals, entitats, equipaments i altres recursos per millorar
la qualitat de vida de de les persones grans i donar un
acompanyament proper, vital i totalment solidari cap als veïns i
veïnes més grans d'aquest territori. 

Gràcies





Serveis Socials de Numància i
Cotxeres de Sants

 
Radars                    932 91 58 84
Avismón                933 32 58 58

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esES865ES865&sxsrf=APq-WBscRGXnSwutHqC7cN9n04WwdYcegQ:1649854985064&q=avismon&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj27cLijJH3AhWFzoUKHWCgBIMQBSgAegQIARA2&biw=1366&bih=600&dpr=1#

