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P E R  A  L E S  

P E R S O N E S  G R A N S

ARENYS DE MUNT

w w w . a r e n y s d e m u n t . c a t

com actuem? vols participar-HI?

Detecten el risc d’aïllament amb una 
mirada sensible i respectuosa.

Comuniquen el cas a Serveis Socials 
d’Arenys de Munt, trucant al  93 793 79 82 

o enviant un correu a
 radars@arenysdemunt.cat  

Si es tracta d’una emergència poden 
trucar al 629 204 740      

Si vols participar 
en el projecte RADARS 

escriu-nos al correu 
radars@arenysdemunt.cat 

o truca’ns al telèfon

www.arenysdemunt.cat

93 793 79 82

Valoren el cas i si cal hi intervenen 
conjuntament amb la xarxa del poble.

Fa el seguiment continu de la persona gran 
que és usuària del projecte, intentant que 
no es senti sola ni aïllada i que mantingui 

vincles amb el poble.

RADARS VEÏNALS I COMERCIALS PROJECTE D ACCIÓ COMUNITARIA

SERVEIS SOCIALS

PLATAFORMA DE 
SEGUIMENT TELEFÒNIC

' '

En conveni amb 
l’Institut Municipal de 

Serveis Socials 
de Barcelona



L Ajuntament ha posat en 
marxa el projecte Radars per 
contribuir al benestar de les 
persones grans i evitar les 

situacions de soledat.

Moltes persones grans volen 
viure a casa seva,  soles o 

acompanyades, a causa de l alt 
sentiment de pertinença al seu 

entorn.

És una xarxa de prevenció en què 
participen veïns i veïnes, comerciants,  
persones voluntàries i professionals de les 
entitats i serveis del poble.

Ajudar i facilitar que les persones grans 
del poble puguin viure a casa seva i 
garantir-ne el benestar amb la compli-
citat del seu entorn. 

La prioritat és reduir el risc d’aïllament 
i d’exclusió social de les persones 
grans i incrementar els seus vincles amb 
el poble

A persones grans que viuen soles o 
acompanyades de persones grans, o amb 
necessitats de suport.

Veïnat, comerciants, farmàcies, persones 
voluntàries i entitats que, amb la seva 
mirada sensible i respectuosa, con-
tribueixen a reduir el risc d’aïllament de les 
persones grans.

Què és el projecte Radars?

Quin és l objectiu?

A qui s adreça?

Qui són els Radars? 

El respecte a les persones grans i el 
treball conjunt entre l’administració local i la  
ciutadania, per tal de construir un poble 
més humà, més solidari i compromès amb 
l’entorn.

Tu pots ser un Radar:  una persona veïna 
o comerciant, solidària i observadora, però
alhora respectuosa amb la privacitat de les
persones.

No et suposarà cap esforç. Només cal 
posar atenció a la dinàmica diària de les 
persones grans que coneixes. 

Un canvi de la rutina diària, del comporta-
ment o de l’aspecte de les persones grans 
pot indicar que necessiten algun tipus 
d’ajuda. En aquest cas, l’única cosa que 
has de fer és posar-te en contacte amb el 
projecte Radars.

Quins són els principals valors?

Com pots  ajudar  les  persones
grans del teu barri?
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