
En conveni amb 
l’Institut Municipal de Serveis 

Socials de Barcelona

RADARS
Projecte d’acció comunitària

per a les persones grans
del barri de La Llàntia Si vols participar 

en el projecte RADARS 
escriu-nos al correu
radars@ajmataro.cat 
o truca’ns al telèfon 
93 758 23 01

Horaris d’atenció:
Estiu: de 9 a 14 h
Hivern: de 9 a 14 h i de 16 a 18.30 h, excepte 
divendres que l’horari és només de matins

www.mataro.cat/radars

COM ACTUEM?

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

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

Fa el seguiment continu de la persona 
gran que és usuària del projecte, 
intentant que no se senti sola ni aïllada 
i que mantingui vincles amb el barri. 

Comuniquen el cas a serveis socials 
de Mataró (Agència d’Atenció a les 
persones amb dependència), trucant 
al 93 758 23 01 o enviant un correu 
a radars@ajmataro.cat. Si es tracta 
d’una emergència poden trucar al 
112.  

RADARS VEÏNALS I COMERCIALS

SERVEIS SOCIALS

PLATAFORMA DE VINCULACIÓ 
AMB EL TERRITORI
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QUÈ ÉS EL PROJECTE RADARS?

És una xarxa de prevenció en què 
participen veïns, comerciants, persones 
voluntàries i professionals de les entitats i 
serveis vinculats als barris.

QUIN ÉS L’OBJECTIU?

Ajudar i facilitar que les persones grans 
del barri puguin viure a casa seva, i 
garantir-ne el benestar amb la complicitat 
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 barri. 

A QUI S’ADREÇA?

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

QUI SÓN ELS RADARS?

Veïns, comerciants, farmàcies, persones 
voluntàries i entitats socials que, amb 
la seva mirada sensible i respectuosa, 
contribueixen a reduir el risc d’aïllament 
de les persones grans. 

* Dades del padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2016.

El barri de La Llàntia té una població 
de 4.015 persones, de les quals 565 
(14,1%) són més grans de 65 anys i 
254 (6,3%) són més grans de 75 anys, 
d’aquestes un 24,4% viuen soles*.

Moltes persones grans volen viure a 
casa seva, soles o acompanyades, a 
causa de l’alt sentiment de pertinença 
al barri i al seu entorn.

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

QUINS SÓN ELS PRINCIPALS 
VALORS?

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

COM POTS AJUDAR LES 
PERSONES GRANS DEL TEU 
BARRI?

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 estar 
atent 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.


