
 
 

 

Quina va ser la teva motivació per començar a 
treballar en Radars? 

Sóc especialista en intervenció comunitària i em 
sembla un projecte molt bonic i encertat per abordar 
la solitud no volguda amb la implicació de tota la 
comunitat 

Quants anys hi portes treballant? 

Hi porto des de mitjans del 2016 

És la primera vegada que et dediques a treballs 
socials? 

No. He treballat com a tècnica d’intervenció 
comunitària i mediadora comunitària principalment 
en els últims anys. 

Treballes en alguna cosa més? 

A vegades treballo puntualment com a dinamitzadora 
de tallers i jornades de participació ciutadana. 

Se’t fa difícil treballar en això? 

En absolut, és un treball bastant exigent però m’agrada molt. 

Creus que en el barri del Coll es fa difícil pels avis sortir del perill de l’exclusió 
social? 

Les barreres arquitectòniques i les dificultats orogràfiques del barri són una limitació per 
a l’autonomia de les persones grans que tenen problemes de mobilitat. Aquest fet 
afavoreix el seu aïllament i, per tant, solitud. 

Creus que l’exclusió socials d’aquests avis està baixant des de l’aparició de Radars 
al barri del Vallcarca - Coll (o en la zona de Gràcia Nord en general)? 

Al barri del Coll es va aplaçar durant un temps el desenvolupament del projecte, per 
tant, i tenint en compte que s’ha reprès fa uns mesos, encara no podem parlar d’un 
impacte important sobre la solitud no volguda de les persones grans en El Coll  
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La majoria de gent gran respon bé a la vostra ajuda? 

Les persones grans que desitgen ser trucades per la Plataforma de Seguiment Telefònic 
ho  agraeixen molt. Una vegada que es genera un vincle entre la persona voluntària i la 
persona gran que participa en el projecte, es molt més fàcil anar vinculant a aquesta a la 
seva comunitat de manera progressiva. 

Què n’opines sobre la implicació de joves a la entitat? 

La vinculació dels joves al projecte és molt desitjable, ja que no es pretén construir un 
projecte només per a les persones grans. Pensem que aquesta situació ha d’implicar a 
tothom, ja que entre tots i totes podem donar resposta a determinades necessitats. Pel 
que fa als joves, si comencen ja a ser sensibles i implicar-se en les problemàtiques dels 
seus barris probablement en el futur comptarem amb barris més amables i solidaris. 


