
Presentació

Aquest  document  és  la  cartera  de  serveis  socials  de
l’Ajuntament  de  Manlleu  en  format  lectura  fàcil.
Inclou  una  descripció  general  dels  29  serveis  socials  que  ofereix  l’Ajuntament,
defineix  les  persones  que  poden  rebre’ls  i  els  requisits  per  accedir-hi,
i  especifica  si  són  gratuïts  o  de  pagament.

L’objectiu  de  la  cartera  és  informar  sobre  els  serveis  socials
del  municipi  en  un  llenguatge  planer  i  directe
i  facilitar-ne  l’accés  a  la  ciutadania.
La  cartera  es  divideix  en  5  blocs.
Cada  bloc  agrupa  diferents  serveis
d’acord  amb  les  persones  a  les  quals  s’adrecen.



ATENCIÓ  SOCIAL  BÀSICA

Els  serveis  socials  bàsics  són  el  primer  nivell  del  sistema  públic
de  serveis  socials.  Garanteixen  la  proximitat
amb  les  persones  usuàries  i  els  àmbits  familiar  i  social.

Servei  d’acollida,  orientació,  informació  i  tractament  social

Servei  d'orientació  jurídica

 



ATENCIÓ  SOCIAL  BÀSICA

Servei  d’acollida,  orientació,  informació  i  tractament  social

Un  equip  de  professionals  ofereix  atenció  i  ajuda  a  persones  i  famílies
en  risc  d’exclusió  social  per  millorar  la  seva  qualitat  de  vida.
També  informa  de  les  prestacions  a  les  quals  poden  accedir
i  dels  tràmits  a  seguir.

Qui  pot  rebre  aquest  servei?

Totes  les  persones,  especialment  les
que  estan  en  risc  d’exclusió  social,
com  per  exemple  els  següents  col lectius  que
pateixen:

Discapacitat  física,  intel lectual  o  sensorial
Malalties  mentals  i  malalties  cròniques.
Manca  d'habitatge  o  desestructuració  familiar
Drogodependències  i  altres  addiccions
Violència  i  delinqüència  juvenils
Persones  grans
Violència  masclista  i  familiar
Discriminació  o  pobresa
Exclusió  i  urgència  social

S'ha  de  pagar? No

Com  accedir-hi?

Cal  demanar  hora  a
l’Àrea  de  Benestar  Social,  Salut  Pública
i  Consum.  Es  pot  anar  a  l’oficina
o  trucar  per  telèfon.

Àrea  de  Benestar  Social,

Salut  Pública

i  Consum

c/  Baixa  Cortada,  9  baixos.  Manlleu
Tel.  93  851  08  48
bsocial@manlleu.cat



ATENCIÓ  SOCIAL  BÀSICA

Servei  d'orientació  jurídica

Suport  jurídic  a  les  persones  usuàries  de  serveis  socials
que  tenen  les  següents  dificultats:

Impagaments  d’habitatge
Desnonaments
Impagament  de  subministres  i  endeutament
Conflictes  i  dret  de  família.

No  es  tracten  temes  laborals  ni  d’estrangeria.
Tampoc  es  fan  tràmits.

Qui  pot  rebre  aquest  servei?

Qualsevol  persona  que  necessiti  un  suport  jurídic
per  tractar  una  problema  derivat  de  la  crisi  econòmica.

S'ha  de  pagar? No

Com  accedir-hi? Cal  que  els  serveis  socials  et  recomanin  que  hi  contactis.
La  visita  es  realitza  a  l’Ajuntament  de  Torelló  i  l’Ajuntament  de  Tona
i  properament  a  l’Ajuntament  de  Manlleu.



SUPORT  A  LA  INFÀNCIA,  ADOLESÈNCIA  I  FAMÍLIES

Aquest  bloc  inclou  6  serveis  adreçats  a  les  famílies  i  als  seus  fills  i  filles.
S’entén  per  famílies  totes  les  noves  unitats  de  convivència,  és  a  dir,
persones  soles,  famílies  amb  un  sol  pare  o  mare,
famílies  reagrupades,  parellesinformals,  grup  de  persones,
amb  diferents  formes  de  relació,  que  acrediten  que  conviuen
en  un  mateix  domicili.

Servei  socioeducatiu  Centre  Obert

Servei  de  prevenció  i  atenció  a  les  drogodependències  i  conductes  de  risc

Prestacions  de  suport  a  la  infància  i  família

Servei  especialitzat  d'atenció  a  la  infància  i  a  l'adolescència  en  risc

Servei  d'ajuda  a  domicili

Servei  d'informació  i  atenció  a  les  dones  (SIAD)

 



SUPORT  A  LA  INFÀNCIA,  ADOLESÈNCIA  I  FAMÍLIES

Servei  socioeducatiu  Centre  Obert

El  Centre  Obert  Tripijoc  és  un  lloc  on  els  nens  i  nenes:

Gaudeixen  d’activitats  lúdiques  i  educatives.

Desenvolupen  les  seves  aptituds  personals  i  socials.

Reben  atenció  personalitzada  per  part  dels  educadors  del  centre.

El  Centre  Obert  ofereix  als  infants  i  a  les  seves  famílies

els  següents  serveis:

Atenció  social  i  educativa  en  el  seu  temps  lliure.

Ajut  en  el  seu  procés  de  creixement.

Treball  en  valors  com  el  respecte  envers  als  altres,  la  solidaritat,  el  diàleg  i  la  convivència.

Reforç  a  l’aprenentatge  escolar

Orientació  general  a  les  famílies  vers  l’educació  dels  seus  fills  i  filles.

Places 30,  dividides  en  dos  grups,

un  de  petits  i  un  de  grans.

Horari De  de  dilluns  a  divendres,  de  17

a  20  hores,

de  setembre  a  juny.

Qui  pot  rebre  aquest  servei? Nens  i  nenes  de  Manlleu  de  6  a  12

anys.

S'ha  de  pagar? En  funció  del  centre.

En  el  moment  de  fer  la  matrícula  cal

pagar  25  

per  a  tot  el  curs

Com  accedir-hi? A  través  dels  serveis  socials

municipals  o  bé  directament

Tripijoc
c/  Enric  Delaris  52

Manlleu

Tel.  93  850  75  39

  



SUPORT  A  LA  INFÀNCIA,  ADOLESÈNCIA  I  FAMÍLIES

Servei  de  prevenció  i  atenció

a  les  drogodependències  i

conductes  de  risc

A  través  del  Pla  de  prevenció  de  drogodependències,
els  ajuntaments  organitzen  activitats  adreçades
als  centres  educatius  i  als  joves  per  evitar  o  reduir  el  consum
de  drogues  entre  els  joves.

Activitats  i  serveis  que  s’ofereixen:

Campanyes  de  sensibilització,  xerrades,  tallers,  exposicions,
obres  de  teatre...  sobre  drogues  legals,  com  el  tabac  o  l’alcohol,
i  drogues  il legals.

Servei  directe  a  les  famílies  i  als  joves  que  volen  orientació
sobre  el  consum  de  drogues.
S’ofereix  a  través  del  programa  DRAC  del  Consell  Comarcal,
i  dels  serveis  socials  municipals.

El  Pla  compta  amb  la  participació  de  diverses  àrees  de  l’Ajuntament
(la  Policia  Local,  Àrea  de  Benestar  Social,  Educació,  Salut  Pública,  etc.),
els  Mossos  d’Esquadra  i  el  CAP  de  salut  del  municipi.

Els  ajuntaments  de  tota  la  comarca  tenen  implementat  el  programa
PASA  (Programa  alternatiu  a  la  sanció  administrativa).
Es  tracta  d’una  intervenció  socioeducativa  per  als  joves  menors
sancionats  per  primera  vegada  per  consumir  drogues  al  carrer.
Els  joves  sancionats  poden  demanar  als  Mossos  d’Esquadra  participar
en  aquest  programa  a  canvi  de  la  sanció.
La  Policia  Local  o  els  Mossos  els  facilitaran  el  telèfon
de  serveis  socials.  Tenen  15  dies  per  fer  la  sol licitud.

Un  educador  social  del  municipi  oferirà  atenció  directa
a  la  família  i  al  jove.

Qui  pot  rebre  aquest  servei? Famílies,  joves  i  escoles

S'ha  de  pagar? No

Com  accedir-hi?
Per  a  les  activitats  als  centres  educatius,  cal  consultar  el  catàleg
Salut  Jove!  que  es  lliura  cada  curs  escolar  als  centres  del  municipi.

Per  accedir  al  Programa  DRAC
del  Consell  Comarcal:

Atenció  virtual:  www.osonajove.net/drac
Atenció  telefònica:  607  24  60  11
Atenció  personal:  concertar  cita  prèvia:
C.Bisbe  Morgades,  15
Sílvia/Roger
Tel.  607  24  60  11
Email:  drac@ccosona.net

  



SUPORT  A  LA  INFÀNCIA,  ADOLESÈNCIA  I  FAMÍLIES

Prestacions  de  suport  a  la  infància  i  família

Servei  d’atenció  als  infants  i  a  les  seves  famílies

per  cobrir  les  necessitats  bàsiques:

Ajuts  a  l’escolarització:  beques  de  menjador,  i  altres  ajuts  puntuals.

Grups  de  pares  i  mares  de  suport  a  l’educació  dels  fills  i  filles.

Suport  i  orientació  individual.

També  es  realitzen  els  següents  tràmits:

Targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  mobilitat  reduïda

Ajut  per  a  famílies  amb  infants  0-3  anys

Carnet  de  família  monoparental

Carnet  de  família  nombrosa

Carnet  de  discapacitat

Reconeixement  i  revisió  de  grau  de  discapacitat

A  serveis  socials  també  us  informaran  sobre:

Els  requisits  per  accedir  a  les  prestacions

Les  convocatòries  existents

Els  tràmits  que  cal  fer.  Us  facilitaran  la  sol licitud

i  documentació  necessària  i  la  tramesa

al  Departament  de  l’Ajuntament  o  de  la  Generalitat

corresponent.

Qui  pot  rebre  aquest  servei? Infants  i  famílies  amb  necessitats  socials  bàsiques

que  necessiten  suport  per  al  seu  desenvolupament.

S'ha  de  pagar? No

Com  accedir-hi?

Àrea  de  Benestar  Social,

Salut  Pública

i  Consum

c/  Baixa  Cortada,  9  baixos.  Manlleu

Tel.  93  851  08  48

bsocial@manlleu.cat

Oficina  virtual  de  tràmits  de  la  Generalitat  de  Catalunya

  



SUPORT  A  LA  INFÀNCIA,  ADOLESÈNCIA  I  FAMÍLIES

Servei  especialitzat  d'atenció

a  la  infància  i  a  l'adolescència  en  risc

Un  equip  de  professional  atén  els  infants  i  adolescents
que  es  troben  en  un  ambient  sociofamiliar  que  incideix  negativament
sobre  la  seva  personalitat  i  dificulta  el  seu  desenvolupament  físic  i/o
emocional.

L’objectiu  del  servei  és  orientar,  avaluar,  diagnosticar  i  fer  el  seguiment
dels  infants  i  adolescents  amb  alt  risc  social.
També  ajuda  les  famílies  a  millorar  la  relació  amb  els  seus  fills  i  filles
i  la  seva  atenció.

Qui  pot  rebre  aquest

servei?

Infants  i  adolescents  d’entre  0  i  18  anys,  i  les  seves  famílies,
que  es  troben  en  situació  de  risc  social.

S'ha  de  pagar? No

Com  accedir-hi?

A  través  dels  serveis  socials  municipals:

Àrea  de  Benestar  Social,

Salut  Pública

i  Consum

c/  Baixa  Cortada,  9  baixos.  Manlleu
Tel.  93  851  08  48
bsocial@manlleu.cat

----

Telèfons  per  denunciar  situacions  de  maltractament
als  infants:

Fiscalia  de  Menors:  93  3036244
Jutjat  de  Guàrdia:  93  8834552
Mossos  d’Esquadra:  93  881  57  00/088
Telèfon  de  la  infància:  900  300  777
Àrea  de  Benestar  Social:  93  851  08  48
c/  Baixa  Cortada,  9  Manlleu

  



SUPORT  A  LA  INFÀNCIA,  ADOLESÈNCIA  I  FAMÍLIES

Servei  d'ajuda  a  domicili  (SAD)

Un  equip  de  professionals  ofereix  aquest  servei
per  atendre  les  persones  o  famílies  dins  el  seu  propi  domicili.
El  SAD  està  format  per  diferents  intervencions
que  tenen  com  a  objectiu  prevenir  situacions  de  risc,
assistir  i  educar.

Qui  pot  rebre  aquest  servei? Qualsevol  persona  amb  mancances  físiques,  psíquiques  o  socials.
Es  prioritzaran  les  situacions  de  persones  grans,
persones  amb  malalties  físiques  i/o  psíquiques
amb  greus  problemàtiques  socials.

S'ha  de  pagar? No

Com  accedir-hi? A  través  dels  serveis  socials  municipals.
Cal  demanar  hora  a  un  professional  del  servei  d’acollida,
orientació,  informació  i  tractament  social.

Àrea  de  Benestar  Social,

Salut  Pública

i  Consum

c/  Baixa  Cortada,  9  baixos.  Manlleu
Tel.  93  851  08  48
bsocial@manlleu.cat

  



SUPORT  A  LA  INFÀNCIA,  ADOLESÈNCIA  I  FAMÍLIES

Servei  d'informació  i  atenció  a  les  dones  (SIAD)

Un  equip  de  professionals  especialitzats  en  temes  d’igualtat

i  de  gènere  informa,  atén,  orienta  i  assessora

de  manera  individualitzada  víctimes  de  violència  de  gènere.

El  SIAD  ofereix  diferents  serveis:

Acollida:  informació  i  orientació  laboral,  social,  familiar

o  de  parella  per  a  les  dones  d'Osona.

Si  és  necessari,  es  deriva  el  cas  als  especialistes  corresponents.

Assessorament  jurídic:  informació,  orientació  i  assessorament  jurídic

per  a  dones  sobre:

-  àmbit  familiar  i  de  parella

-  custòdia  de  fills  i  filles

-  impagament  de  pensions

-  règims  de  visites

-  maltractaments

-  separacions  i  divorcis

-  causes  penal

No  es  fan  tràmits.

Atenció  psicològica:  per  a  les  dones  que  són  o  han  estat  víctimes

de  la  violència  masclista  o  tenen  risc  de  patir-la.

L'atenció  pot  ser  individualitzada  o  en  grup.

Acolliment  temporal  per  a  dones  en  situació  de  violència:

estada  temporal  en  un  allotjament  comunitari  o  individual

per  a  dones  soles  o  amb  fills  que  han  de  marxar  del  seu  domicili

per  problemes  de  violència  de  gènere.

Si  és  necessari,  es  tramita  la  denúncia  per  maltractament.

Teleassistència:  És  un  servei  de  de  teleassistència  mòbil  que  ofereix

una  resposta  ràpida  les  24  hores  del  dia,  i  des  de  qualsevol  lloc,

a  víctimes  de  violència  de  gènere.

Està  basat  en  un  sistema  de  telefonia  mòbil  i  telelocalització.

Qui  pot  rebre  aquest  servei? Dones  víctimes  de  violència  de  gènere  que  disposin  d’ordre

d’allunyament  o  bé  es  trobin  en  una  situació  d’alt  risc  per  aquest  motiu.

S'ha  de  pagar? No

Com  accedir-hi?
Per  al  servei  d’acollida,  cal  adreçar-se  al  SIAD.

SIAD

Baixa  Cortada,  9.  Manlleu

siad@manlleu.cat

Tel.  93  851  08  48

http://www.manlleu.cat/les-persones/servei-d-atencio-a-les-dones-siad-.htm

_______

Per  a  l’assessorament  jurídic,  cal  demanar  hora  a  recepció

dels  serveis  socials  de  l’Ajuntament.

Ajuntament  de  Manlleu

Pça.  Fra  Bernadí,  6  1r.  pis

Tel.  93  850  66  66

---------

Per  a  l’atenció  psicològica,  cal  adreçar-se  al  servei  d’acollida

del  SIAD  o  als  serveis  socials.

SIAD

Baixa  Cortada,  9.  Manlleu

siad@manlleu.cat

Tel.  93  851  08  48

http://www.manlleu.cat/les-persones/servei-d-atencio-a-les-dones-siad-.htm

Àrea  de  Benestar  Social,

Salut  Pública

i  Consum

c/  Baixa  Cortada,  9  baixos.  Manlleu

Tel.  93  851  08  48

bsocial@manlleu.cat

----------



PROMOCIÓ  DE  L'AUTONOMIA  I  ATENCIÓ  A  LA  DEPENDÈNCIA

Aquest  bloc  inclou  7  serveis  adreçats  a  persones  grans  i/o  dependents,
per  tal  de  millorar  la  seva  qualitat  de  vida,  evitar  al  màxim  l’ingrés
en  centres  residencials  i  rebre  atenció  al  seu  domicili.

Servei  de  suport  a  domicili  (SAD)

Servei  d'atenció,  orientació  informació  i  tractament  de  la  dependència

Teleassistència

Servei  d'ajudes  tècniques  (BAT  Osona)

Servei  de  suport  a  les  persones  cuidadores  no  professionals

Servei  de  promoció  de  l'envelliment  actiu

Servei  de  transport  adaptat

 



PROMOCIÓ  DE  L'AUTONOMIA  I  ATENCIÓ  A  LA  DEPENDÈNCIA

Servei  d'atenció  a  domicili  (SAD)

Atenció  al  propi  domicili  de  la  persona  :

-  Higiene  personal

-  Mobilitat

-  Ajuda  a  la  llar

-  Suport  social

L’objectiu  del  servei  és  potenciar  l’autonomia  personal

perquè  no  hagi  de  deixar  el  seu  domicili.

Qui  pot  rebre  aquest  servei?

Qualsevol  persona  que  tingui  reconegut  el  grau  de  dependència  següent:

-  Grau  III  nivell  1  i  2

-  Grau  II  nivell  1  i  2

-  Grau  1  nivell  2  (sols  per  a  les  sol licituds  de  grau  de  dependència  anteriors  a

l’1  de  juliol  de  2011)

S'ha  de  pagar?

Sí:  7     l’hora

Com  accedir-hi?

A  través  dels  serveis  socials  municipals.

Àrea  de  Benestar  Social,

Salut  Pública

i  Consum

c/  Baixa  Cortada,  9  baixos.  Manlleu

Tel.  93  851  08  48

bsocial@manlleu.cat

  



PROMOCIÓ  DE  L'AUTONOMIA  I  ATENCIÓ  A  LA  DEPENDÈNCIA

Servei  d'atenció,  orientació,  informació

i  tractament  de  la  dependència

Atenció  a  persones  que  puguin  tenir  dubtes  o  consultes
per  sol licitar  el  reconeixement  de  la  situació  de  dependència.

El  servei  gestiona  tot  el  procés  per  accedir  a  les  ajudes  establertes
per  la  Llei  de  dependència,  i  informa  sobre:

-  Requisits  d’accés  a  la  valoració  de  grau,  terminis
i  seguiment  dels  expedients.
-  Ajudes  i  prestacions  que  es  poden  sol licitar.
-  El  pla  individual  d’atenció  a  la  persona  dependent.
S’ajustarà  a  les  necessitats  de  la  persona
i  dels  seus  cuidadors.
-  Possibles  incidències.

Qui  pot  rebre  aquest  servei? Persones  en  situació  de  dependència.

S'ha  de  pagar? No

Com  accedir-hi?

Cal  demanar  hora  als  serveis  socials  municipals.

Àrea  de  Benestar  Social,

Salut  Pública

i  Consum

c/  Baixa  Cortada,  9  baixos.  Manlleu
Tel.  93  851  08  48
bsocial@manlleu.cat

  



PROMOCIÓ  DE  L'AUTONOMIA  I  ATENCIÓ  A  LA  DEPENDÈNCIA

Teleassistència

Aparell  connectat  les  24  hores  a  una  central  d’alarmes
per  avisar  en  cas  d’emergència.

Garanteix  la  seguretat  i  dóna  tranquil litat  a  les  persones
en  situació  de  risc  per  causa  de  la  seva  edat  o  a  la  seva  dependència.

El  servei  ofereix:
-  Atenció  directa  des  de  la  central  per  a  situacions
d'emergència.
-  Servei  tècnic  personalitzat:  instal lació,  manteniment,
assessorament  tècnic,  baixa  i  retirada  dels  aparells.
-  Complements  de  seguretat:  detectors  de  moviment
o  intrusisme,  detectors  de  foc  i  fum,  detectors  de  monòxid
de  carboni,  unitat  de  vídeo.

Qui  pot  rebre  aquest  servei?

Persones  grans  o  amb  discapacitat,  que  viuen  soles
tot  el  dia  o  part  del  dia,  o  viuen  amb  altres  persones
que  també  són  grans  o  tenen  discapacitat.

Tenen  prioritat  les  persones:
-  Majors  de  80  anys
-  Sense  família  o  sense  relacions  familiars
-  Amb  problemes  de  mobilitat
-  Amb  alguna  malaltia  greu

S'ha  de  pagar?

Sí.  El  servei  ofereix  3  tipus  d’aparells  en  funció  de  les  necessitats
de  la  persona  usuària.
-  Usuari  tipus  A  (persona  principal  titular):  8,43   /mes
-  Usuari  tipus  B  (beneficiari  no  titular):  4,21   /mes
-  Usuari  tipus  C  (beneficiari  no  titular  sense  capacitat  per  fer  ús
del  servei  tot  sol):  3,37   /mes

L’administració  pública  paga  el  58%  del  cost  del  servei.

Com  accedir-hi?

Àrea  de  Benestar  Social,

Salut  Pública

i  Consum

c/  Baixa  Cortada,  9  baixos.  Manlleu
Tel.  93  851  08  48
bsocial@manlleu.cat

  



PROMOCIÓ  DE  L'AUTONOMIA  I  ATENCIÓ  A  LA  DEPENDÈNCIA

Servei  d'ajudes  tècniques  (BAT  Osona)

El  BAT  Osona  és  un  servei  per  facilitar  el  dia  a  dia  de  les  persones

en  situació  de  dependència  i  la  tasca  dels  seus  cuidadors  i  familiars.

-  Assessora  i  orienta  sobre  l’ús  d’aparells  tècnics.

-  Assessora  sobre  com  cuidar  les  persones  amb  dependència.

-  Cedeix  de  forma  temporal  aparells  tècnics  i  ortopèdics.

Qui  pot  rebre  aquest  servei? Persones  de  la  comarca  d’Osona  amb  dependència

temporal  o  permanent  i  persones  que  necessiten  ajuda

per  evitar  situacions  de  risc  en  el  seu  entorn,

com  ara  caigudes  o  accidents.

S'ha  de  pagar? Alguns  ajuts  es  presten  gratuïts.  D’altres,  se  n’ha  de  pagar  una  part.

També  hi  ha  possibilitat  de  préstec  i  compra  d’aparells.

Us  n’informaran  personalment.

Com  accedir-hi?

Cal  demanar  hora  al  treballador  o  treballadora  social  del  municipi

de  l’Àrea  Bàsica  de  Salut  o  dels  hospitals  sociosanitaris.

Àrea  de  Benestar  Social,

Salut  Pública

i  Consum

c/  Baixa  Cortada,  9  baixos.  Manlleu

Tel.  93  851  08  48

bsocial@manlleu.cat

  



PROMOCIÓ  DE  L'AUTONOMIA  I  ATENCIÓ  A  LA  DEPENDÈNCIA

Servei  de  suport  a  les  persones  cuidadores  no  professionals

S’ofereixen  2  tipus  d’activitats  per  a  cuidadors  i  cuidadores  no  professionals
de  persones  amb  dependència:
-  Tallers  de  formació:  formació  bàsica  adaptada
a  les  necessitats  del  cuidador  o  cuidadora
i  de  la  persona  dependent  i  el  seu  entorn.
-  Grups  de  suport  socioemocional:  ioga,  gimnàstica  postural,
tai  chi,  risoteràpia,  etc.

Les  activitats  es  programen  segons  la  demanda.

Qui  pot  rebre  aquest  servei? Cuidador  i  cuidadores  no  professionals  de  persones  amb
dependència.

S'ha  de  pagar? No

Com  accedir-hi?

Cal  demanar-ho  als  serveis  socials  municipals.

Àrea  de  Benestar  Social,

Salut  Pública

i  Consum

c/  Baixa  Cortada,  9  baixos.  Manlleu
Tel.  93  851  08  48
bsocial@manlleu.cat

  



PROMOCIÓ  DE  L'AUTONOMIA  I  ATENCIÓ  A  LA  DEPENDÈNCIA

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.

Inclou  activitats  d’animació  sociocultural  i  dinamització:

-  Xerrades

-  Tallers

-  Cursos  de  memòria,  psicomotricitat,  noves  tecnologies,

anglès...

-  Setmana  de  la  gent  gran

-  Suport  per  tramitar  els  viatges  de  l’IMSERSO

-  Medalles  centenàries

-  Activitats  amb  gent  gran  i  joves,  suport  a  les  associacions

i  grups  de  gent  gran.

Qui  pot  rebre  aquest  servei? Persones  majors  de  65  anys  o  jubilades.

S'ha  de  pagar? Cal  consultar  els  preus  d’inscripció.

Com  accedir-hi?

-  Cal  adreçar-se  a  l’Àrea  de  Benestar  Social.

-  Consultar  les  activitats  a  la  pàgina  web  de  l‘ajuntament

-  Adreçar-se  als  casals  de  gent  gran  del  municipi.

Àrea  de  Benestar  Social,

Salut  Pública

i  Consum

c/  Baixa  Cortada,  9  baixos.  Manlleu

Tel.  93  851  08  48

bsocial@manlleu.cat

  



PROMOCIÓ  DE  L'AUTONOMIA  I  ATENCIÓ  A  LA  DEPENDÈNCIA

Servei  de  transport  adaptat

Transport  adaptat  per  a  les  persones  que  han  d’accedir
als  serveis  socials  d'atenció  especialitzada  o  a  d’altres  serveis
que  afavoreixen  la  seva  integració  i  qualitat  de  vida,  per  exemple:
-  CAP  de  salut
-  Centre  de  dia
-  Hospital  de  dia

Característiques  del  servei:
-  Porta  a  porta:  del  domicili  de  l’usuari  al  seu  destí.
-  Individualitzat:  només  per  a  la  persona  dependent,
no  per  als  familiars,  acompanyants,  cuidadors,  etc.
-  Anual:  passat  l’any  s’ha  de  tornar  a  sol licitar.

Qui  pot  rebre  aquest  servei? Persones  amb  discapacitat  o  dependència.

S'ha  de  pagar? En  funció  del  municipi.  A  Manlleu  es  paga  1     per  viatge  (inclou  anada
i  tornada)

Com  accedir-hi?

Cal  presentar  la  sol licitud  i  la  documentació  bàsica  següent:
-  Certificat  de  discapacitat  o  certificat  del  grau  de  dependència.
Si  no  els  teniu,  us  facilitarem  un  model  d’informe  mèdic.
-  Certificat  de  pensió

a  un  dels  següents  llocs:
-  Àrea  de  Benestar  Social  de  l’Ajuntament
-  CAP  de  salut
-  Residència  Aura
-  Hospital  Sant  Jaume

Cal  demanar  el  servei  amb  una  antelació  mínima  d’una  setmana.

Àrea  de  Benestar  Social,

Salut  Pública

i  Consum

c/  Baixa  Cortada,  9  baixos.  Manlleu
Tel.  93  851  08  48
bsocial@manlleu.cat

Ordenança  municipal  del  servei  de  transport  adaptat

  



EXCLUSIÓ  SOCIAL  I  ATENCIÓ  A  LA  POBRESA

Aquest  bloc  inclou  5  serveis  d’ajuda  a  famílies  i  persones
que  tenen  dificultats  per  cobrir  les  necessitats  bàsiques  diàries.
L’objectiu  és  prevenir  i  alleugerir  els  efectes  de  l'exclusió  social
i  la  pobresa.

Prestacions  econòmiques  d'urgència  social

Banc  d'aliments

Servei  de  menjador  social

Renda  mínim  d'inserció  (RMI)

Servei  d'acolliment  temporal  per  a  persones  amb  situació  d'exclusió

 



EXCLUSIÓ  SOCIAL  I  ATENCIÓ  A  LA  POBRESA

Prestacions  econòmiques  d'urgència  social

Prestació  econòmica  puntual  per  a  despeses  urgents

i  bàsiques  com:  roba,  menjar  i  allotjament.

Qui  pot  rebre  aquest  servei?

Persones  i  famílies  de  la  comarca  d’Osona  en  greu  risc  d’exclusió

social,  i  que,  temporalment,  no  poden  pagar  les  despeses  familiars

bàsiques.

Normalment  els  ajuts  van  vinculats  a  un  pla  de  millora

de  la  situació  familiar,  que  fa  el  tècnic  social  i  la  família.

S'ha  de  pagar? No

Com  accedir-hi?

Cal  demanar  hora  als  serveis  socials  del  municipi.

Es  pot  anar  a  l’oficina  o  trucar  per  telèfon.

Àrea  de  Benestar  Social,

Salut  Pública

i  Consum

c/  Baixa  Cortada,  9  baixos.  Manlleu

Tel.  93  851  08  48

bsocial@manlleu.cat

  



EXCLUSIÓ  SOCIAL  I  ATENCIÓ  A  LA  POBRESA

Banc  d'aliments

Distribució  d’aliments  mitjançant  voluntaris  i  voluntàries  i  entitats.
Els  objectius  són:
-  Lluitar  contra  la  pobresa  i  la  fam  de  la  població
amb  pocs  recursos.
-  Lluitar  contra  el  malbaratament  d’aliments.
-  Fomentant  el  treball  solidari.
El  tipus  de  lots  entregats  i  la  periodicitat  varia  segons
els  aliments  disponibles  i  el  nombre  de  persones  ateses.

Qui  pot  rebre  aquest  servei? Persones  i  famílies  amb  pocs  recursos,
que  es  troben  en  situació  de  pobresa  extrema
o  de  vulnerabilitat  social.

S'ha  de  pagar? No

Com  accedir-hi?

Cal  demanar  hora  als  serveis  socials  del  municipi.

Àrea  de  Benestar  Social,

Salut  Pública

i  Consum

c/  Baixa  Cortada,  9  baixos.  Manlleu
Tel.  93  851  08  48
bsocial@manlleu.cat

  



EXCLUSIÓ SOCIAL I ATENCIÓ A LA POBRESA

Servei de menjador social

Proporciona, de forma temporal, àpats a persones i famílies
que necessiten ajuda per subsistir.

Cada municipi pot oferir aquest servei de forma diferent:
- A través d’un equipament específic
- En forma d’ajut econòmic
- Altres fórmules

Qui pot rebre aquest servei? Persones amb pocs recursos econòmics, en situació de pobresa
extrema o en risc d’exclusió social.

S'ha de pagar? No

Com accedir-hi?
Cal demanar-ho als serveis socials del municipi.

Àrea de Benestar Social,
Salut Pública
i Consum
c/ Baixa Cortada, 9 baixos. Manlleu
Tel. 93 851 08 48
bsocial@manlleu.cat

 



EXCLUSIÓ  SOCIAL  I  ATENCIÓ  A  LA  POBRESA

Renda  mínima  d'inserció  (RMI)

Ajut  econòmic  temporal  per  afavorir  la  inserció  o  reinserció

social  i  laboral.

Es  complementa  amb  accions  de  suport  a  la  integració  social,

a  la  formació  d’adults  i  a  la  inserció  laboral.

L’ajuda  econòmica  depèn  de  la  Generalitat,

però  la  tramitació  i  el  seguiment  de  l’expedient  correspon

als  serveis  socials  municipals.

No  es  pot  demanar  com  a  continuïtat  d’una  prestació  d’atur.

Qui  pot  rebre  aquest  servei? Persones  amb  pocs  ingressos  i  greus  dificultats  econòmiques

i  socials.

S'ha  de  pagar? No

Com  accedir-hi?

Cal  demanar  hora  als  serveis  socials  del  municipi.

Àrea  de  Benestar  Social,

Salut  Pública

i  Consum

c/  Baixa  Cortada,  9  baixos.  Manlleu

Tel.  93  851  08  48

bsocial@manlleu.cat

Oficina  virtual  de  tràmits  de  la  Generalitat  de  Catalunya

  



EXCLUSIÓ  SOCIAL  I  ATENCIÓ  A  LA  POBRESA

Servei  d'acolliment  temporal

per  a  persones  amb  situació  d'exclusió

Habitatge  d’acollida  temporal.

Els  serveis  socials  fan  un  seguiment  del  cas,  valoren  la  viabilitat

de  l’acolliment,  i  treballen  per  buscar  una  alternativa  més  definitiva.

Cada  municipi  pot  oferir  aquest  servei  de  forma  diferent.

Qui  pot  rebre  aquest  servei? Persones  adultes  en  situació  d’exclusió  social

que  no  tenen  un  lloc  on  viure  o  ningú  que  les  aculli.

S'ha  de  pagar? No

Com  accedir-hi?

Cal  demanar  hora  als  serveis  socials  del  municipi.

Àrea  de  Benestar  Social,

Salut  Pública

i  Consum

c/  Baixa  Cortada,  9  baixos.  Manlleu

Tel.  93  851  08  48

bsocial@manlleu.cat

  



FOMENT  DE  LA  CONVIVÈNCIA  I  COHESIÓ  SOCIAL
Aquest  bloc  inclou  10  serveis  adreçats  a  facilitar
la  integració  de  les  persones  nouvingudes,
a  promoure  una  societat  acollidora,
i  a  crear  una  bona  convivència  entre  veïns  i  veïnes.

Servei  de  suport  a  les  entitats  i  associacions  amb  finalitats  socials

Sensibilització  ciutadana

Servei  Comarcal  de  Mediació  Comunitària  d'Osona

Servei  de  traducció  i  mediació  intercultural

Centre  d'Informació  al  treballador  estranger

Servei  d'acollida  per  a  persones  nouvingudes

Servei  de  tramitació  i  gestió  d'informes  d'arrelament,  reagrupament  i  integració

Acció  educativa  a  l'espai  públic

Participació  ciutadana

Servei  de  foment  de  la  convivència



FOMENT  DE  LA  CONVIVÈNCIA  I  COHESIÓ  SOCIAL

Servei  de  suport  a  les  entitats  i  associacions
amb  finalitats  socials

Acompanyament  en  la  gestió  i  formació,  i  aportació

de  recursos  per  a  les  associacions  locals  amb  finalitats  socials.

El  servei  inclou:

-  Informació  de  convocatòries  i  vies  de  finançament.

-  Suport  en  la  gestió  associativa.

-  Assessorament  per  desenvolupar  projectes  socials.

Qui  pot  rebre  aquest  servei? Les  entitats  socials  d’Osona.

S'ha  de  pagar? No

Com  accedir-hi?
Cal  adreçar-se  als  serveis  socials  municipals.

Àrea  de  Benestar  Social,
Salut  Pública
i  Consum
c/  Baixa  Cortada,  9  baixos.  Manlleu

Tel.  93  851  08  48

bsocial@manlleu.cat

Bases  de  subvencions  de  cooperació  i  desenvolupament

  



FOMENT  DE  LA  CONVIVÈNCIA  I  COHESIÓ  SOCIAL

Sensibilització  ciutadana

Campanyes  i  programes  anuals  de  sensibilització  ciutadana:

-  Dia  internacional  de  les  dones
-  Dia  internacional  contra  la  violència  de  gènere
-  Dia  internacional  dels  drets  dels  infants
-  Dia  internacional  de  la  gent  gran
-  Any  europeu  de  l’envelliment  actiu  2012
-  Campanyes  de  civisme

Qui  pot  rebre  aquest  servei? Totes  les  persones.

S'ha  de  pagar? Depèn  de  les  activitats  de  cada  campanya.

Com  accedir-hi?
Cal  adreçar-se  a  l’Àrea  de  Benestar  Social.

Àrea  de  Benestar  Social,
Salut  Pública
i  Consum
c/  Baixa  Cortada,  9  baixos.  Manlleu
Tel.  93  851  08  48
bsocial@manlleu.cat

  



FOMENT  DE  LA  CONVIVÈNCIA  I  COHESIÓ  SOCIAL

Servei  de  traducció  i  mediació  intercultural

Traducció  oral  per  a  persones  nouvingudes
per  tal  d’assegurar  i  facilitar  la  comunicació  entre  les  persones
nouvingudes  i  els  professionals  dels  serveis  públics.

Qui  pot  rebre
aquest  servei?

Persones  nouvingudes  que  no  parlen  català  ni  castellà
i  fa  menys  de  2  anys  que  són  a  Catalunya.

S'ha  de  pagar? No

Com  accedir-hi
El  demanen  els  professionals  dels  àmbits  d’educació,
sanitat  i  servies  socials.

Si  alguna  persona  es  troba  en  aquesta  situació,
cal  que  ho  comuniqui  en  el  moment  de  sol licitar
visita  als  serveis  socials.

  



FOMENT  DE  LA  CONVIVÈNCIA  I  COHESIÓ  SOCIAL

Servei  Comarcal  de  Mediació  Comunitària  d'Osona

Resolució  de  diferents  conflictes  de  convivència:

-  Veïnals

-  lncompliment  d'ordenances  cíviques

-  Mal  ús  de  l'espai  públic

-  Amb  organitzacions  i  entitats  cíviques  o  socials

-  Escolars

Qui  pot  rebre  aquest  servei? Persones  de  qualsevol  municipi  d'Osona,

especialment  dels  barris  on  es  concentren  molts  habitatges

i  on  és  més  necessari  consensuar  normes  per  a  la  convivència  diària.

S'ha  de  pagar? No

Com  accedir-hi?
Cal  trucar  al  Servei  Comarcal  de  Mediació  Comunitària  d’Osona.

Servei  Comarcal  de  Mediació  Comunitària  d’Osona
Tel.  93  883  28  46

  



FOMENT  DE  LA  CONVIVÈNCIA  I  COHESIÓ  SOCIAL

Centre  d'informació  al  treballador  estranger

L’OFIM  (Oficina  d’Informació  i  Assessorament  als  Immigrants)  informa,
gestiona  i  resol  tràmits  relacionats  amb  temes  legals
i  d’estrangeria.  Ofereix:
-  Assessorament,  informació  jurídica  i  tramitació
de  documentació  en  matèria  d’immigració.
-  Informació  a  persones  nouvingudes  sobre
els  recursos  existents  al  municipi  i  a  la  comarca.
-  Proposta  i  participació  en  actuacions  de  sensibilització  o  altres,
en  col laboració  amb  l’ajuntament.

Qui  pot  rebre  aquest  servei? Persones  nouvingudes  que  necessitin  orientació  sobre  tràmits  legals
i  documentació  en  matèria  d’estrangeria.

S'ha  de  pagar? No

Com  accedir-hi?
A  través  de  l’OFIM  Manlleu.
Cal  demanar  hora  a  l'Ajuntament  de  Manlleu.

OFIM  Manlleu
2n  pis  de  l’edifici  de  Can  Puget
c/Alta  Cortada,  1
Tel.  93  850  75  87
Horari:  dimarts  de  18.30  a  20.30h  i  dijous  de  10.00  a  12.00h

  



FOMENT  DE  LA  CONVIVÈNCIA  I  COHESIÓ  SOCIAL

Servei  d'acollida  a  persones  nouvingudes

Rebuda  i  suport  a  les  persones  nouvingudes,
sigui  quina  sigui  la  seva  procedència.  S’ofereix:
-  Informació  i  orientació  inicial.  Pot  ser  una  entrevista  d’acollida
i/o  sessió  de  benvinguda.
-  Atenció  personalitzada.  Accions  de  formació  i  informació
sobre  la  societat  catalana,  qüestions  jurídiques,
lingüístiques  o  laborals.

Qui  pot  rebre  aquest  servei? Persones  que  s’empadronin  a  l’ajuntament  del  municipi
on  resideixen.

S'ha  de  pagar? No
Sí  que  s’hauran  de  pagar  algunes  activitats  complementàries,
com  poden  ser  cursos  de  català  o  tallers  diversos  de  formació.

Com  accedir-hi?
A  través  del  padró  municipal  o  bé  dels  serveis  socials.

Ajuntament  de  Manlleu
Pça.  Fra  Bernadí,  6  1r.  pis
Tel.  93  850  66  66

Àrea  de  Benestar  Social,
Salut  Pública
i  Consum
c/  Baixa  Cortada,  9  baixos.  Manlleu
Tel.  93  851  08  48
bsocial@manlleu.cat

  



FOMENT  DE  LA  CONVIVÈNCIA  I  COHESIÓ  SOCIAL

Servei  de  tramitació  i  gestió  dels  informes  d'arrelament,
reagrupament  i  integració

Inclou  la  tramitació  dels  informes  d’estrangeria,  competència
de  la  Generalitat  de  Catalunya.

Qui  pot  rebre  aquest  servei? Persones  nouvingudes.

S'ha  de  pagar? Segons  les  taxes  municipals,  pot  existir  copagament.

Com  accedir-hi?
Al  registre  de  l’ajuntament  on  està  empadronada
la  persona  que  ho  sol licita.

  



FOMENT  DE  LA  CONVIVÈNCIA  I  COHESIÓ  SOCIAL

Acció  educativa  a  l'espai  públic

Accions  d’informació  a  joves  i  adolescents  per  millorar
la  comunicació  amb  l’administració.
L’objectiu  és  promoure  actituds  cíviques  i  de  mediació
en  cas  de  conflictes,  mitjançant:
-  Intervenció  dels  agents  cívics.
-  Programa  d’educadors  de  carrer.

Qui  pot  rebre
aquest  servei?

Totes  les  persones,  especialment  els  joves  i  adolescents

S'ha  de  pagar? No

Com  accedir-hi
Trobareu  els  educadors  de  carrer  i  els  agents  cívics  al  carrer.
També  us  podeu  dirigir  a  l’Àrea  de  Benestar  Social.

Àrea  de  Benestar  Social,
Salut  Pública
i  Consum
c/  Baixa  Cortada,  9  baixos.  Manlleu
Tel.  93  851  08  48
bsocial@manlleu.cat

  



FOMENT  DE  LA  CONVIVÈNCIA  I  COHESIÓ  SOCIAL

Participació  ciutadana

Organització  de  trobades  on  les  entitats  puguin  debatre  i  consultar

temes  relacionats  amb  els  serveis  socials.

L’objectiu  és  fomentar  la  participació  ciutadana  a  entitats,

associacions  i  proveïdors  que  treballen  pel  benestar  de  les  persones.

Inclou  la  creació  de  consells  municipals:

-  Consell  municipal  de  serveis  socials

i  benestar  social

-  Consell  local  de  la  gent  gran

Qui  pot  rebre  aquest  servei? Agents  socials  del  municipi.

S'ha  de  pagar? No

Com  accedir-hi?
A  través  dels  serveis  socials  dels  ajuntaments.

Àrea  de  Benestar  Social,
Salut  Pública
i  Consum
c/  Baixa  Cortada,  9  baixos.  Manlleu

Tel.  93  851  08  48

bsocial@manlleu.cat

Reglament  de  participació  ciutadana

Consell  Municipal  de  Gent  gran

Consell  de  Benestar  Social

  



FOMENT  DE  LA  CONVIVÈNCIA  I  COHESIÓ  SOCIAL

Servei  de  foment  de  la  convivència

Promoció  de  les  polítiques  de  civisme:
-  Difusió  de  l’ordenança
-  Suport  a  les  comunitats  veïnals
-  Suport  a  les  activitats  educatives  de  les  escoles,
centres  de  formació  d’adults,  espais  d’educació
en  el  lleure,  associacions,  etc.

Qui  pot  rebre  aquest  servei? Totes  les  persones.

S'ha  de  pagar? No

Com  accedir-hi?
A  través  de  la  tècnica  del  Pla  de  gestió  a  la  diversitat

Àrea  de  Benestar  Social,
Salut  Pública
i  Consum
c/  Baixa  Cortada,  9  baixos.  Manlleu
Tel.  93  851  08  48
bsocial@manlleu.cat

  


