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ABRERA SOLIDÀRIA

Iniciativa on fem una crida a les veïnes i veïns que 
puguin donar suport a persones que necessiten 
ajuda en el marc de l’emergència sanitària actual i 
alhora, oferim ajuda a totes les persones que ne-
cessitin ajuda bàsica.

És responsabilitat de totes i tots! Si coneixes 
d’algú que pot necessitar assistència del tipus 
que sigui no dubtis en trucar-nos!

Si vols ser voluntari o voluntària, pots contactar 
amb nosaltres per:

Trucant  o enviant un WhatsApp 

T. 667 604 309 (de 8 h a 20 h) 

Email a: abrerasolidaria@abrera.cat.

Més informació a: s.socials.abrera@abrera.cat i/o al T. 93 770 29 11
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LES DONES QUE PATEIXEN  
VIOLÈNCIA MASCLISTA, 
Si pateixes o coneixes una situació de violència mas-
clista et pots adreçar als recursos següents:
• SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones): 
Consultes i atenció. T.93 557 24 20 (de dll a dv de 09 
a 15 hores), o a l’email: siad@elbaixllobregat.cat

• Línia contra la violencia masclista: informació i as-
sessorament (també jurídic) 24 hores

 •Urgències T. 900 900 120 o 016 i Whatsapp        
 671 778 540

 •Atenció psicológica: al T. 682 916 136 o al   
 Whatsapp 682 508 507 i als email:    
 900900120@gencat.cat i  
 016-online@mscbs.es

• Telèfons d’emergència: 
 •Emergències 112
 •Mossos d’Esquadra (comissaria de referència  
 d’Abrera) T. 93 693 51 10
   
 •Policia Municipal d’Abrera. T. 93 770 09 81

Més informació a: s.socials.abrera@abrera.cat i/o al T. 93 770 29 11
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ARRENDATARIS D’HABITATGES I 
LOCALS COMERCIALS DE PROTECCIÓ 
OFICIAL
L’Agència d’Habitatge de Catalunya impulsa una moratòria en 
el cobrament de lloguers socials d’habitatges i locals de titu-
laritat autonòmica.
S’aturen els processos de desnonament.
Els terminis administratius queden sense efectes

SUBMINISTRAMENTS ENERGÈTICS

A través del Programa de Pobresa Energètica assessorem a 
les persones i famílies que tenen risc per accedir i/o mantenir 
l’accés als subministraments energètics.

Les companyies subministradores han adoptat el compromís 
d’evitar els talls de subministraments mentre duri l’estat 
d’alarma.
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SERVEI DE TRUCADES 
Hem intensificat les trucades a les persones grans i/o amb 
dependència que gaudeixen d’aquest servei.

TRUCADES INFORMATIVES DEL COVID-19

En relació al coronavirus, realitzem trucades específiques 
per reforçar la informació sobre mesures preventives i  in-
formar de noves accions adoptades per les autoritats (con-
finament, tancament d’establiments, etc.).

SEGUIMENT ESPECIAL A PERSONES AMB 
COVID-19

En cas de persones afectades que no estiguin hospitalitza-
des perquè no ho requereixin, fem trucades de seguiment 
per controlar la seva evolució i de recordatori de la medi-
cació. En cas que es detecti un empitjorament del seu estat 
contactarem amb els serveis sanitaris.
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ATENCIÓ I SEGUIMENT TELEFÒNIC
Realitzem trucades diàries a les persones i famílies vulnera-
bles per donar informació, orientació i gestió per facilitar 
l’estada al domicili.

BEQUES MENJADOR
Hem entregat les targetes moneder a les famílies amb beca 
menjador. Són recarregables preveient la possibilitat que 
s’allargui el període de confinament.

BANC D’ALIMENTS
Hem unificat la recollida del Banc d’Aliments amb el suport 
de Creu Roja.

Hem acordat un sistema de recollida d’aliments frescos als 
comerços d’Abrera.  

 ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
Hem reforçat i ampliat el servei per tal d’oferir ajut directe 
als domicilis de les persones que no tenen xarxa de suport. 
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BENESTAR PERSONAL I EMOCIONAL
• Recorda què és el que t’ha anat bé per afrontar moments 
de dificultat. 

• Aprofita la teva creativitat.

• Connecta amb la teva comunitat i la teva xarxa propera. 

• Estima’t tant com puguis.

• Mantén uns horaris regulars de descans i d’hàbits higiè-
nics.

• Evita sobreexposar-te a les notícies, sobretot, a les no 
contrastades.

• Si tens infants a casa, ofereix-los eines per què puguin 
expressar les seves emocions.

• Cuida’t i cuida aquells que t’envolten.

CONTACTE
Podeu adreçar-vos als SERVEIS SOCIALS BÀSICS per fer 
arribar qualsevol consulta de l’àmbit social i d’atenció per-
sonal, través del T. 93 770 29 11 a partir de les 8 fins les 20 
hores, de dilluns a divendres. O bé, a través del mail            
s.socials.abrera@abrera.cat.


