
Què és el projecte
Porta’m?

Porta’m és una iniciativa de l’Ajuntament 
per donar resposta als problemes de 
mobilitat reduïda de la gent gran.

Amb aquesta finalitat acompanyarem a 
les persones grans al CAP, els portarem 
els medicaments i la compra a casa.

L’agent comunitari, mitjançant un vehicle 
adaptat, desplaçarà a l’usuari fins el centre 
de salut. Pel que fa als comerços i les 
farmàcies, el projecte consistirà en l’entre-
ga, prèvia comanda, de productes al 
domicili de la persona sol·licitant.

El preu del servei serà gratuït.

El transport i l’acompanyament 
de les persones grans
de Santa Eulàlia de Ronçana

Amb la col·laboració de

Qui pot gaudir del 
servei?

Les persones de Santa Eulàlia que complei-
xin els següents requisits:

Persones amb mobilitat reduïda

Manca o poc suport familiar o veïnal

Més gran de 65 anys.

Els ingressos de la unitat familiar no 
superin el 2,5 el SMI. 

Tanmateix,  els serveis socials d’atenció 
primària podran valorar altres situacions.

Com puc sol·licitar-ho?

Els serveis socials de l’Ajuntament s’enca-
rregaran de rebre i gestionar les sol·lici-
tuds. Les dades de contacte són les 
següents:

Ajuntament
de Santa Eulàlia de Ronçana
Serveis Socials
93 844 80 25 (Ext.2)
ser@ser.cat  /  www.ser.cat

Metge

Peixateria

Farmàcia

El súper

Institut Català
de la Salut

SOCIALITZADOR
Consisteix en desplaçar a l’usuària al Casal 
d’avis o tallers específics per gent gran.

Un sistema pràctic, flexible i ambientalment sostenible
per facilitar la vida a les persones grans 

al

ENCÀRRECS: de dilluns a divendres fins 
a les 11h del matí.
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