
  

Grup Municipal d’Esquerra Republicana  

Districte de Les Corts 

AL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE LES CORTS 

Mario Fco. Campelo Castro en la seva qualitat de Conseller Portaveu del Grup 

Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya al Districte de Les Corts  

 

EXPOSA: 

 

Atesa la situació d’emergència social, generada pel Covid19, en la que ens trobem 

actualment, que fa que un dels col·lectius mes vulnerables sigui el de la tercera edat, 

col·lectiu que necessita un especial control i seguiment, sobretot pel que fa a les 

persones que viuen soles. 

Atès que el Projecte Radars té com objectiu fer un seguiment de les persones grans 

que viuen o se senten soles, de manera que puguin continuar sent independents, i per 

tant aquest fet fa que sigui una de les principals eines contra la lluita de l’emergència 

social en la tercera edat derivada de la crisi del Covid19. 

Atesa aquesta emergència social, potencials nous usuaris poden tenir la necessitat de 

fer ús del programa, fet que provoca dues coses, que s’hagi de publicitar el Projecte 

Radars per a que tothom que ho necessiti sàpiga com fer-ho per fer-ne ús i que hagi 

de tenir voluntaris suficients per donar el servei de manera eficient als usuaris. 

D’acord amb el que estableixen els articles 64.2 i 98 del Reglament Orgànic Municipal 

formula el següent:  

PREC 

 

El Districte de Les Corts, donada la situació d’emergència social generada pel 

Covid19, sobretot en el col·lectiu de la tercera edat, es compromet, conjuntament amb 

Serveis Socials, a implementar en els tres barris del districte de Les Corts un pla de 

comunicació, tant online com offline, per al Projecte Radars, pla de comunicació que 

ha de contenir mesures encaminades a: 

 

- Donar més visibilitat i publicitat al Projecte Radars, per tal de que tothom 

que necessiti del seu servei pugui saber que ofereix i com fer-ne ús. 

 

- Captació de més voluntaris per al Projecte Radars. 

 

 

 

Mario Fco. Campelo i Castro 

Conseller Portaveu – Esquerra Republicana de Catalunya 

Barcelona, 27 de abril de 2020. 


