
CARTERA DE SERVEIS SOCIALS 

ÀREA SERVEI QUE OFEREIX QUI POT REBRE AQUEST SERVEI PAGAMENT COM ACCEDIR-HI 
ATENCIÓ SOCIAL 

BÀSICA 

1. Acollida  i orientació 

2. Servei d’informació jurídica 

Persones amb risc d’exclusió social 

 

No Dirigir-se als serveis socials de l’Ajuntament 

Dirigir-se als serveis socials de l’Ajuntament 

SUPORT A LA 

INFÀNCIA, 

ADOLESCÈNCIA I 

FAMÍLIES 

1. Servei d’atenció als infants i a les seves famílies 

per ajuts puntuals, beques, material escolar, 

carnets de famílies nombroses o monoparental i 

diferents tràmits 

2. Servei de prevenció i atenció a les 

drogodependències i conductes de risc 

3. Servei d’ajut a domicili: (SAD). Format per un 

equip de professionals que porten a terme 

diferents intervencions amb l’objectiu de 

prevenir situacions de risc 

Infants i famílies amb necessitats socials 

bàsiques que necessiten suport per 

desenvolupar-se 

 

 

 

Persones amb mancances físiques, 

psíquiques i socials,persones grans i/o 

dependents per tal de millorar la seva 

qualitat de vida, evitar el màxim l’ingrés 

en un centre residencial i rebre atenció 

en el seu domicili 

No 

 

 

 

 

 

No 

Dirigir-se als serveis socials de l’Ajuntament 

 

 

 

Consulteu el servei a Osona aquí: 

 

Dirigir-se als serveis socials de l’Ajuntament 

 

PROMOCIÓ DE 

L’AUTONOMIA I 

ATENCIÓ A LA 

DEPENDÈNCIA 

1.Servei de suport a domicili (SAD) 

 

2.Servei d’orientació, informació i tractament de 

la dependència: Donar atenció a persones que 

puguin tenir dubtes o consultes per sol·licitar el 

reconeixement de la situació de dependència 

3.Teleassistència. Aparell connectat 24 hores a 

unes centrals d’alarmes per avisar en cas 

d’emergència, per donar tranquil·litat a les 

persones amb situació de risc per causa de la 

seva edat o dependència 

4. Servei d’ajudes tècniques (BAT OSONA). Té 

com a finalitat valorar les necessitats,. Intervé i 

planifica amb estratègies relacionades amb 

l’accés als productes de suport, adaptacions de 

l’entorn físic domiciliari i orientació i 

assessorament en el maneig i cura de persones 

amb dependència 

5. Servei de suport a les persones cuidadores no 

professionals 

 

Qualsevol persona que tingui reconegut 

grau de dependència 

Persones amb situació de dependència 

 

 

 

Persones grans o amb discapacitat que 

viuen soles o amb una altra persona gran 

 

 

 

Persones amb permanència temporal o 

permanent o que necessitin ajuda per 

situacions de risc 

 

 

 

 

 

 

 

Si 7€/hora 

 

No 

 

 

 

Si 5€/mes 

 

 

 

 

Si 

Demanar 

informació 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigir-se als serveis socials de l’Ajuntament 

 

Dirigir-se als serveis socials de l’Ajuntament 

 

 

 

Dirigir-se als serveis socials de l’Ajuntament 

 

 

 

 

Dirigir-se als serveis socials de l’Ajuntament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Servei de promoció de l’envelliment actiu. 

L’objectiu del servei és millorar la qualitat de vida 

de la gent gran i afavorir la seva participació en 

activitats del municipi. En aquest apartat 

trobarem aquelles activitats que faciliten 

l’adquisició d’habilitats i capacitats al llarg de la 

vida, la igualtat d’oportunitats i el 

desenvolupament d’activitats saludables i 

preventives que afavoreixen una vida 

independent. 

Serveis que s’ofereixen: 

6.1. En el centre de dia s’organitzen activitats tots 

els matins, dilluns i dimarts de 9 del matí a 5 de la 

tarda i de dimecres a divendres de 9 del matí a 3 

de la tarda. Els matins es fan tallers terapèutics i 

lúdics i a les tardes envelliment actiu on es 

combinen activitats d’estimulació físiques i 

cognitives 

6.2. En el pavelló esportiu municipal es donen 

classes de gimnàstica per gent gran dos di9es  ala 

setmana. 

6.3. En el Casal d’Avis es fan cursos 

d’alfabetització i de català per a nouvinguts, així 

com tot tipus d’activitats: excursions, concursos, 

celebracions de festes... 

6.4. Homenatge a la vellesa 

6.5. Setmana de la gent gran 

6.6. Organització de trobada de puntaires 

6.7. Suport per tramitar viatges de l’IMSERSO 

6.8. Medalles centenàries 

6.9. Activitats intergeneracionals entre nens, 

joves i gent gran 

 

 

Aquests serveis els poden rebre totes les 

persones majors de 65 anys o jubilades 

Demanar 

informació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigir-se a les oficines de l’Ajuntament 

 

 

 

     

 


