
AGULLANA
Alt Empordà

CENTRE DE SERVEIS 
D’ÀMBIT RURAL PER A LA 

GENT GRAN

10 ANYS
AL TEU COSTAT

2 0 1 0 - 2 0 20

Una atenció de qualitat,
en un entorn segur

Equipament municipal que ofereix 
una oferta de serveis especialitzats 

per a les persones majors de 65 anys 
del municipi d’Agullana i de les 

poblacions veïnes. 

SERVEIS ESPECIALITZATS

• Programa d’atenció totalment centrat en la persona. Totes les accions i activitats es basen en 
el programa propi de SUMAR, “Tu Decideixes com vols envellir”, que permet que cadascú 
realitzi allò que més li agrada d’acord als seus valors, gustos i preferències. 

• Activitats adaptades a les capacitats de cada persona.

• Comunicació constant amb les famílies (presencial i/o telemàtica)

• Atenció personalitzada, en un entorn adequat i adaptat a les necessitats i interessos de les 
persones grans. 

EL NOSTRE VALOR AFEGIT: El programa Tu decideixes com vols envellir

(*) Per poder accedir a aquest servei, cal disposar de la Llei de Dependència tramitada. 

Activitats per Afavorir el 
manteniment de l’autonomia personal 
i social de les persones usuàries

Estada, de 8 o 4 hores,
de dilluns a divendres. (*)

Transport adaptat, per les persones
usuàries d’Agullana i dels municipis veïns.

Menjador, diari o esporàdic.
Tallers gratuïts,
de memòria i gimnàs.

Podologia,
a hores convingudes.

Fisioteràpia,
a hores convingudes.



www.sumaracciosocial.cat

Garantim totes les mesures de seguretat i prevenció per fer front a la covid-19 d’acord 
a la normativa vigent en cada moment.

MESURES PER FER FRONT A LA COVID-19

Neteja i desinfecció diària i conti-
nuada dels espais i dels materials 
utilitzats.

Manteniment de les distàncies de 
seguretat entre totes les persones 
(gent gran i professionals).

Utilització dels EPIS necessaris en 
funció de cada situació.

Ús de gel hidroalcoholic i rentat 
de mans, de manera constant.

Control estricte d’accés al centre 
i dels diferents aforaments.

Ventilació constant i continuada 
de tots els espais.

Controls diaris de temperatura.

2m

DADES DE L’EQUIPAMENT

Un servei per fomentar

el benestar i la felicitat

de les persones grans del 

món rural

Capacitat per a 24 persones grans.

Instal·lacions de gairebé 400 m2.

Gestionat per SUMAR, entitat pública 
participada per la Diputació de Girona.

Centre de Serveis d’Àmbit Rural 
Dolors Gomis, 11 - 17707 AGULLANA
Tel. 639 831 206
csagullana@sumaracciosocial.cat
csagullana.wordpress.com

@cdsagullana
@cs_agullana

Ajuntament d’Agullana
C. Lluís Gomis, 2 - 17707 AGULLANA - Tel. 972 535 206


