
 

SERVEIS 

PER A 

GENT GRAN 
C/ Major, 93 - 08783 Masquefa  

 

Tel. 93 772 50 30  

 

e-mail:masquefa@diba.cat  

 

   www.masquefa.cat 

ESPAIS LÚDICS 
 
Circuits de salut on la gent gran pot millo-

rar les seves capacitats físiques i sensorials, 

fent-hi exercicis senzills de gimnàstica i 

manteniment a l’aire lliure. 

 Plaça dels Jocs 

 Costat del CAP 

 Costat del Casal d’Avis 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’Ajuntament de Masquefa ofereix aquests 

serveis amb la col·laboració de: 

 

 

 

 

 

L’Associació de la gent gran de Masquefa 

està ubicada al carrer Escoles nº6  

Telèfon: 93 772 50 07  

ALTRES TRÀMITS I 
SERVEIS 

 Valoració de Persones en situació de de-

pendència segons la llei 39/2006 per a la 

promoció de l’autonomia personal i aten-

ció a les persones en situació de depen-

dència (LAPAD) 

 Programa d’arranjament d’habitatges 

 Servei d’ajuda a domicili 

 Els Grups de Suport Emocional i Ajuda 

Mútua (GSAM) per a  persones cuidado-

res  

 Servei d’orientació i assessorament 

Per a qualsevol d’aquests serveis cal concertar 

cita prèvia amb:  

 Serveis Socials    

 Telèfon: 93 772 78 36 

 Torre dels Lleons. c/ Crehueta, 33 

 

 De dilluns a divendres de 10 a 

 13h  



  QUINS SERVEIS HI HA PER A LA GENT GRAN?  

CASAL D’AVIS 

 S’ofereixen diversos tallers i cursos  

 Espai per llegir premsa, revistes i televisió 

 Espai de jocs de taula i altres activitats de 

lleure 

ACTIVITATS:  Canviants al llarg de l’any 

 Servei de callista 

 Puntes de coixí 

 Servei de massatgista 

 Classes de dibuix 

 Classes de ball en línia  

 Classes de Català 

 Xerrades 

 

 

 

CENTRE DE DIA 
És un servei d’acolliment diürn que com-

plementa l’atenció pròpia de l’entorn fami-

liar, amb els objectius d’afavorir la recupe-

ració i el manteniment de l’autonomia per-

sonal i social.  

SERVEIS: 

 Acolliment i convivència 

 Manutenció 

 Atenció personal en les activitats de la 

vida diària 

 Higiene personal 

 Readaptació funcional i social 

 Recuperació dels hàbits d'autonomia 

 Dinamització sociocultural. 

 Activitats de lleure 

 Suport personal, social i familiar 

 Fisioteràpia 

 Seguiment i prevenció de les alteracions 

de la salut 

 

ACTIVITATS:  

Musicoteràpia; Psicomotricitat; Estimulació 

cognitiva; Manualitats; Sortides; Jocs de 

taula; Taller d'estètica; Taller de memòria; 

Taller de cuina 

 Passatge Montserrat, 1 

 Telèfon: 93 772 79 90  

 De dilluns a divendres de 8 a 20h  

SERVEI LOCAL DE  

TELEASSISTÈNCIA 

Permet comunicar-se les 24h del dia i els 

365 dies de l’any amb un equip de profes-

sionals perquè en cas de necessitat, caigu-

da i/o emergència, es pugui oferir assistèn-

cia ràpidament. 

S’adreça a la població en general, però es 

prioritzen les següents característiques: 

 Ser major de 80 anys 

 Patir malalties cròniques 

 Viure sol i/o tenir manca de xarxa social 

i/o familiar 

 Tenir dificultats de mobilitat i/o risc de 

patir caigudes freqüents 

Per a efectuar aquesta tramitació és neces-

sari que concerteu cita prèvia amb el De-

partament de Serveis Socials de Masquefa. 

Els professionals valoraran la situació per-

sonal i social per determinar l'orientació 

social més adequada. 

    Serveis Socials 

    Telèfon: 93 772 78 36 

   Torre dels Lleons. c/ Crehueta, 33 

De dilluns a divendres de 10 a 13h  

Carrer Escoles, 6 

Telèfon: 93 772 50 07 

De dilluns a diumenge de 10.00 a 

13.00 i de 16.00 a 20.00h. 

ALTRES ACTIVITATS 

Informàtica; GYM Dolça; Balls populars 

93 772 50 30  


