Districtes

NOU BARRIS

CIUTAT

El pla d’ajuda a avis que viuen
sols arriba a set districtes
El projecte ‘Radars’ mobilitza 500 voluntaris que atenen 300 persones grans
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rimer va ser el barri de
Camp d’en Grassot-Gràcia
Nova, a Gràcia i, a poc a
poc, s’hi han anat afegint
tres districtes fins a aconseguir que
set, dels 10 que hi ha a Barcelona, ja
hagin implantat el projecte Radars.
Aquesta iniciativa, en què participen veïns i entitats ciutadanes, localitza i vigila el dia a dia de les persones més grans de 75 anys que viuen
soles o acompanyades d’altres de
més de 65 anys. Es tracta d’ajudarlos perquè puguin quedar-se a casa
seva, en el seu entorn de tota la vida
i a la vegada garantir el seu benestar
social.
El 20,8% de la població barcelonina té més de 65 anys i els que han
complert els 80 han passat del 26,4%
al 34,3% en el període que va del
2003 al 2012. Per poder detectar els
casos de persones grans que viuen
soles es porten a terme visites pels
pisos dels edificis del barri o bé a través de la informació que arriba als
voluntaris.
Aquest programa ja atén 300 per-

més a més del districte de Gràcia, en
els de Ciutat Vella, les Corts, SarriàSant Gervasi, Sant Martí, Horta-Guinardó i l’Eixample. Aquesta experiència es pretén que l’any que ve arribi als 10 districtes que hi ha a la
ciutat.
Els voluntaris han d’estar atents
«a la dinàmica diària de les persones
grans que coneguin i han de comunicar si es detecta algun canvi en la
seva rutina, en el seu comportament
o en el seu aspecte», asseguren fonts
consultades.
A més a més
d’aquests controls, voluntaris i assistents socials porten a terme visites a domicili i controls telefònics per saber com es troben. La tasca dels voluntaris no requereix un
gran esforç. «Només fa falta observar aquestes persones grans amb
una mirada sensible i respectuosa
amb la seva privacitat», expliquen
les mateixes fonts. També les acompanyen al metge, les ajuden a realitzar tràmits que no poden fer totes soles i fins i tot les visiten per donar-los
conversa. H
SENSIBILITAT I RESPECTE //

33 Persones grans assegudes en un banc.
sones i els serveis socials han dut a
terme la valoració de 97 més amb
risc d’aïllament i d’exclusió social. Aquesta iniciativa es desenvolupa des de l’àrea de Qualitat de Vida,
Igualtat i Esports, en col·laboració
amb 127 entitats ciutadanes. Al vol-

tant de 500 persones entre veïns i
comerciants es converteixen en una
mena de vigilants que donen protecció a les persones més grans i contribueixen a reduir el seu risc d’aïllament.
El projecte Radars funciona, a

SANT ANDREU

Mobilització general a Sant Andreu.
Dissabte, dia 25, a la plaça de Can
Fabra, hi haurà una marató solidària (de les deu del matí a les vuit del
vespre) per recollir aliments. El Rebost Solidari d’Aliments de Càritas
Arxiprestal de Sant Andreu demana oli, llegums, farina, sucre, llet,
arròs, conserves i productes en bon
estat de conservació. L’objectiu és
seguir ajudant 1.550 persones que
reben cada mes aliments i articles
d’higiene i neteja i atendre «la llista d’espera d’ajuda, que no para de

créixer», afirmen els organitzadors.
Des de l’any 2008 s’ha multiplicat
per sis el nombre de famílies necessitades. Per això, es requereixen més
de 15.000 quilos d’aliments per poder cobrir les necessitats del mes.
En la jornada solidària hi participaran 150 voluntaris, actors i músics. Hi haurà concerts i debats que
tindran com a protagonista la crisi
econòmica. Els veïns que no puguin
anar a la plaça de Can Fabra poden
dipositar els aliments en sis punts
que se situaran als barris de Sant
Andreu del Palomar, el Bon Pastor i
la Sagrera. H

Premis Nou
Barris a la millor
tasca veïnal
La missionera Encarna Luna Maguilla i l’Associació de Veïns de
Torre Llobeta i Vilapicina han
obtingut els premis Nou Barris
2013. La religiosa, que des del
1995 viu a Ciutat Meridiana, ha
estat guardonada per la seva tasca per millorar les condicions de
vida de les persones que resideixen al districte. L’Associació de
Veïns de Torre Llobeta i Vilapicina, que aquest any celebrarà el
50è aniversari, ha estat premiada
pel seu treball al barri.

SARRIÀ-SANT GERVASI

Uns jardins
dedicats a
Elvira Farreras
L’espai situat als jardins del Putget, entre els carrers de Manacor i
de Monegal, es batejarà l’1 de juny
(11.00 hores) amb el nom d’Elvira
Farreras, escriptora i cronista del
barri. La iniciativa és de l’Associació de Veïns i Amics del Putget.
Farreras (Barcelona, 1913-2005),
autora del llibre El Putxet. Memòries d’un paradís perdut, va ser una
dona amb una sòlida formació
cultural. També va jugar a tennis
i a hoquei amb el Reial Club de Polo de Barcelona.

GUILLERMO MOLINER

Marató a Can Fabra
per recollir aliments
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HORTA-GUINARDÓ

Cicle dedicat
a la història del
blues i el rock

33 Caixa amb aliments per entregar a famílies necessitades.

La biblioteca Vallcarca i els Penitents-Maria Antonieta Cot (passeig de la Vall d’Hebron, 65) continua amb el cicle dedicat a la història del blues i la seva relació amb
el rock and roll. Demà, la sessió
(19.00 hores) està dedicada al blues i a la novel·la negra, que fa referència a aquest estil musical. Dimarts (de 19.00 a 20.30 hores) es
dedicarà a repassar la trajectòria
d’Elvis Presley a través de la música que interpretava i escoltava.

