És una satisfacció que l’Ajuntament del
Masnou s’incorpori a la xarxa Radars.
L’impuls d’aquest projecte, de prevenció
i acció comunitària per a la gent gran que
viu sola, ha estat una prioritat de l’acció
del Govern municipal que encapçalo,
situació que malauradament la COVID-19
ha posat encara més en relleu. El Masnou
té un índex d’envelliment molt elevat, amb
prop de 900 persones majors de 70 anys
que viuen soles, i més de 500 nuclis familiars en què la persona més jove té més
de 70 anys. És un deure que com a Administració pública estiguem al costat de
la nostra gent gran. Us animo, masnovins i
masnovines, que us hi sumeu i fem col·lectivament que els Radars arribin a tothom
qui en tingui necessitat.
Jaume Oliveras i Maristany
L’alcalde

TU TAMBÉ POTS SER RADAR!
Observa
Contacta amb nosaltres:
radars@elmasnou.cat
93 557 18 72
Emergències: 112
Policia Local: 93 555 22 44

GRÀCIES PER LA
TEVA PARTICIPACIÓ!
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XARXA COMUNITÀRIA DE PREVENCIÓ I ACCIÓ PER AL
BENESTAR DE LA GENT GRAN QUE VIU SOLA AL MASNOU

QUÈ ÉS?
Radars és una xarxa comunitària de prevenció i acció destinada a contribuir al benestar
de les persones grans del Masnou i pal·liar
els efectes de la soledat no volguda.

A QUI S’ADREÇA?

A persones majors de 70 anys que viuen
soles o acompanyades d’altres persones
grans de més de 70 anys.
Voler viure sol no vol dir voler estar sol.

QUI SÓN ELS RADARS?

Veïns i veïnes, comerços, entitats, serveis,
farmàcies, persones voluntàries…
Radars compta amb la participació activa de
la població, ja que tothom forma part de la
solució.

OBJECTIU DE RADARS

QUÈ CAL FER?

Radars pretén que les persones grans que
escullen viure soles puguin fer-ho amb
la complicitat del seu entorn, sabent que
sempre hi haurà algú que vetllarà pel seu
benestar.

Tu també pots ser Radar. Només cal estar atent a les persones grans del Masnou,
amb una mirada sensible i respectuosa de
la seva dinàmica diària i identificar qualsevol
petit gest que pugui donar a entendre que
necessiten ajuda (canvi en el comportament,
en l’aspecte, etc.).

L’objectiu principal del projecte és detectar i
prevenir situacions de risc de les persones
grans creant una xarxa comunitària de vinculació i suport, per tal de reduir o eliminar l’exclusió i aïllament social de la gent gran del poble.

Només has de posar-te en contacte amb
nosaltres i valorarem si requereix la intervenció
de Serveis Socials i/o Salut.

