
On puc demanar 
ajuda?

Servei de Treball Social de la Fundació.

3 de Febrer de 2015

Amb el suport de:
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Què són els serveis socials?
- Són serveis tècnics prestats als usuaris que resideixen a un poble, barri, municipi,
etc…

- Són serveis de caràcter públic.

-La seva actuació està destinada a:
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-Prevenir la marginació.
-Promoure la integració d’aquelles famílies que necessiten d’un ajut i la protecció
social.



Què ofereixen?
- Tenen com a objectiu :

1.Atenció social individual i familiar.
2.Assessorament i tractament que afecten a les famílies.

-En funció de les seves necessitats, es pot sol·licitar:
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1. Ajuts econòmics
2. SAD

1. Treballadors/es familiars
2. Àpats a domicili

3. LAPAD
1. Centre de dia
2. Centres Residencials
3. Menjador social
4. Respirs

4. Atenció a casos d’emergència o acogida ( nouvinguts i/o autòctons)



Què ofereixen?

- Als Centres de Serveis Socials , trobaràs als EAP’s/EBASP, constituïts per:
-Treballadors Socials
-Educadors Socials
-Psicòlegs
-Treballador Familiar
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- Els EAP’s són els encarregats de facilitar una atenció social pol·livalent, però
prèviament SIPA et derivarà als EAP’s de cada barri corresponent.



On hem d’ adreçar-nos?

A Cornellà de Llobregat:

S.I.P.A ( Servei d’ Informació i Primera Acogida)

1. Ofereix informació i atenció immediata al ciutadà .
2. Estudia i dona resposta en el moment de la demanda si aquesta es de informació
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2. Estudia i dona resposta en el moment de la demanda si aquesta es de informació
i/o orientació. Davant altres tipus de demandes, es pot fer una primera valoració
i la corresponent derivació al servei adequat, ja sigui al mateix departament de
B-S o d’altres àrees i serveis.

Ubicat a :
C/ Torras i Bages, 4. 08940, Cornellà de Llobregat

Telèfon: 93 377 64 50



Serveis socials i sanitaris

• L'àrea bàsica de Salut (ABS) és la unitat on s'organitzen els serveis d'atenció primària
de salut. (CAP’s// CUAP’s).

• Objectius
Segons l’article 23 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de
Catalunya, en el marc de les finalitats atribuïdes al Servei Català de la Salut, les
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Catalunya, en el marc de les finalitats atribuïdes al Servei Català de la Salut, les
Regions Sanitàries han de tenir especial cura d'assolir:

-Una organització sanitària eficient i propera a l'usuari.
-La participació efectiva de la comunitat en les actuacions i els programes

sanitaris.
-Protecció de la salut, prevenció de la malaltia i atenció primària en l'àmbit

comunitari.
-La continuïtat adequada entre l'atenció primària i l'atenció especialitzada i

hospitalària.



Serveis socials i sanitaris

- La correlació adequada entre els serveis sanitaris, sociosanitaris i socials.
Tsocial --- CAP/ABS….

PADES
ATDOM
SOL·LICITAR CSS
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SOL·LICITAR CSS

- La coordinació òptima de les actuacions de la Regió Sanitària amb les funcions de
control sanitari pròpies dels Ajuntaments.



Recursos de proximitat

1. EQUIPS D’ ATENCIÓ PRIMARIA

2.       ÀREES BÀSIQUES DE SALUT
-PADES
-ATDOM
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-ATDOM


