Si ja en tens seixanta
gaudeix de nous serveis i activitats

Altres recursos:
•
•
•
•
•
Has de saber que la gent com tu, amb
experiència, formació i coneixement, podeu
ser de gran utilitat per al municipi. Sant Just
Desvern compta amb un teixit associatiu ric,
amb més d’un centenar d’entitats, que dona
cobertura a les inquietuds de la ciutadania
en diferents àmbits: social, cultural, juvenil,
solidari, esportiu, veïnal, comercial, de lleure...

Més informació:

ses de tai-chi, esport i salut i tallers diversos, entre altres propostes. Aquest equipament també és
la seu de l’Associació de Gent Gran de Sant Just
Desvern, on pots fer les teves propostes i suggeriments.
Si ja en tens 60, també has de saber que l’Ajuntament disposa d’un ampli ventall de serveis i recursos per ajudar les persones a fer front situacions familiars o de salut sobrevingudes, on és
necessària una intervenció centrada en la persona, en el seu benestar i en la seva qualitat de vida.

Ajuntament
pl. Verdaguer, 2
Tel. 93 480 48 00
ajuntament@sanjust.cat

Centre Social per a la Gent Gran El Mil·lenari
c. d’Àngel Guimerà, 1
Tel. 93 371 89 87
elmillenari@santjust.cat

Casa de la Cultura Can Ginestar
c. Carles Mercader, 17
Tel. 93 480 95 64
canginestar@santjust.cat

Centre Cívic Joan Maragall
c.Major 17
Tel. 93 470 03 30
ccjoanmaragall@santjust.cat

Biblioteca Joan Margarit
c. Carles Mercader, 17
Tel. 93 475 63 00
biblioteca@santjust.cat
Complex Esportiu municipal La Bonaigua
Passeig de la Muntanya, 25
Tel. 93 372 92 73
labonaigua@santjust.cat

Centre Cívic Salvador Espriu
c.Tudona, s/n
Tel. 93 371 12 82
Espai de Formació Les Escoles
c.Montserrat, 2
Tel. 93 480 48 00
web municipal: santjust.cat
web d’entitats: santjust.org
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També t’interessa saber que l’Ajuntament, a través
de l’empresa municipal Promunsa, disposa d’un
centenar d’habitatges públics de lloguer, tipus
apartament, amb serveis ubicats al Complex El Mil·lenari. Les persones a partir dels 65 anys poden
sol·licitar un d’aquests habitatges, que ofereixen la
possibilitat de viure al centre de Sant Just, en un
entorn privilegiat envoltat de natura.
El mateix complex compta amb el Centre Social
El Mil·lenari, un equipament obert a tota la ciutadania, que disposa d’una sala de lectura, d’Internet
i espais polivalents en els quals s’ofereixen clas-

Subvencions a l’Impost de Béns Immobles (IBI).
Ajudes econòmiques per fer front al pagament del lloguer, hipoteca i consums d’aigua, gas, llum...
Ajudes econòmiques per a ulleres i tractaments dentals de primera necessitat.
Targetes d’aparcament de vehícles per a persones amb necessitats especials de mobilitat.
Targeta Rosa de Transport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a persones a partir de 62
anys. En funció dels seus ingressos pot ser gratuïta o reduïda.

Servei d’atenció social

Si ja en tens 60,
gaudeix de nous
serveis i activitats
L’Ajuntament de Sant Just Desvern, en el desenvolupament de les seves polítiques socials, té
en compte de manera prioritària les destinades
a facilitar la vida de les persones i impulsa iniciatives i serveis per cobrir i satisfer-ne les necessitats.
La Xarxa d’Equipaments de Sant Just Desvern ofereix una àmplia oferta d’activitats per gaudir del
temps lliure, tant al matí com a la tarda. Si ja en
tens 60, consulta les programacions que t’ofereixen els equipaments públics com Can Ginestar, la Biblioteca, La Bonaigua, el CC Joan
Maragall, el CC Salvador Espriu, Les Escoles i el
Centre Social El Mil·lenari.
Si encara no ho has fet, pots apuntar-te a fer activitats esportives, culturals, lúdiques i d’oci que, a
més de donar formació i compartir coneixement
sobre salut i bons hàbits en general, reforcen les
relacions socials i la comunicació amb les persones de l’entorn més proper.

De dilluns a divendres de 9 a 14 hores,
a l’Ajuntament. No cal cita prèvia.

Escultura, pintura, ceràmica,
història de l'art...
Cursos de català, clubs de
lectura, parelles lingüístiques
Conferències, xerrades i
sortides culturals
Idiomes, Zumba, Ioga, Cuina,
Cinema, Xarxes socials,
aplicacions per a mòbils
Natació, activitats dirigides
d’esport i salut

L’Ajuntament ofereix un servei professional
adreçat a les persones que necessitin informació sobre recursos socials, que li pot oferir l’Ajuntament, altres administracions o entitats privades;
la gran majoria sense cost afegit per a la ciutadania.
En cas de necessitar un suport i acompanyament
personalitzat, des del servei de Benestar Social
s’assegura una atenció professional i individual i
es valora cada situació de forma personal. A partir
d’aquesta valoració, es detecten les necessitats i
s’assignen els recursos més adequats que hi hagi
per millorar la qualitat de vida de les persones.

A casa teva
Teleassistència
És un servei que dona tranquil·litat i acompanyament a les persones per motius d’edat, fragilitat,
soledat o dependència, les 24 hores del dia i els
365 dies de l’any. A través d’aquest servei, es detecten situacions d’emergència i s’hi dona una
resposta ràpida.
Funciona mitjançant un terminal instal·lat al domicili de la persona i una unitat de control remot
(penjoll) que connecta en qualsevol moment amb
el centre d’atenció.

Atenció domiciliària
Els serveis d’atenció domiciliària estan pensats per
ajudar les persones amb una autonomia limitada
o en una situació de feblesa, que necessiten suport a casa seva per garantir una bona qualitat de
vida, segons una valoració professional prèvia.
El servei pot prestar suport en les tasques habituals com la neteja de l’habitatge, ajuda a la higiene personal, anar a comprar, organitzar els àpats,
etc.

Servei d’orientació jurídica
Proporciona un primer consell orientatiu sobre aspectes jurídics que puguin derivar de situacions
de crisi en àmbits familiars, econòmics, d’habitatge... En cas que sigui necessari, es facilitarà un/a
advocat/ada d’ofici.

Servei de convalescència
Aquest servei s’adreça a persones ingressades a
l’Hospital Moisès Broggi amb una diagnosi mèdica
de reducció temporal de la mobilitat. Una vegada tinguin l’alta hospitalària, si no conviuen amb
persones que puguin ajudar-les, aquest servei els
facilitarà col·laboració a casa seva per realitzar les
activitats quotidianes.

Centre de dia
És un servei que ofereix, durant el dia, atenció integral i individualitzada a persones grans amb l’objectiu d’afavorir la seva recuperació i/o mantenir
el seu grau d’autonomia. Complementa l’atenció
pròpia de l’entorn familiar i és un suport per a les
persones cuidadores.

Servei d’acompanyament
en situacions de solitud
El servei, adreçat a persones que per dificultats de
mobilitat i/o manca de relacions familiars o socials estan o se senten soles, permet gaudir del
suport d’una persona que tant pot acompanyar a
fer una visita mèdica com a participar en una activitat d’oci, amb la finalitat d’afavorir una vida més
activa.

Lots d’aliments
Aliments preparats i/o targetes moneder per a
persones en situacions de precarietat econòmica.

i

Ajuntament

Dilluns - divendres
9 - 14 h

Alternatius a la llar
Servei de Respir
És un servei residencial gratuït per a persones dependents mitjançant el qual durant el període d’un
mes són ateses a la residència Vitalia. La finalitat
és afavorir un temps de descans per a la família
cuidadora, amb la tranquil·litat que la persona dependent està ben atesa.
Places residencials assistides
Són places privades/concertades en una residència per a persones dependents.
L’assignació es fa a través del Programa Individual
d’Atenció (PIA), que realitzen els serveis socials a
partir de l’atorgament de grau de dependència per
la Generalitat de Catalunya.
En el cas de la residència Vitalia, l’Ajuntament de
Sant Just disposa de tres places residencials temporals d’urgència per a situacions on la persona
gran no té família ni suport social.

SERVEIS GRATUÏTS

