
 

                                                                                      

    
 
  

La comissió de salut integrada per diferents serveis i associacions 

dels barris de Santa Catalina i es Jonquet que es dirigeixen a gent 

gran i persones dependents persegueix els següents objectius:  

1. Millorar la participació i promoció social de les persones 

majors i persones dependents 

2. Abordar situacions d’aïllament social de les persones majors i 

persones dependents 



Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 8.30 a 20 h i dissabtes 
d’11h a 19 h. Diumenges i festius tancat.  

 
Perfil: socis a partir de 60 anys o pensionistes de 55 anys (persones 

grans autònomes). 
Organitza activitats de caràcter cultural  i de foment de la convivència 
i ajuda mútua.  Els serveis que dóna persegueixen fonamentalment el 

següent: 
Prevenció de la dependència i l’aïllament social i promoció del 

benestar i autonomia, autoestima, hàbits saludables... 
-Espai de convivència amb sala de joc/TV, cafeteria, biblioteca, 

ciberaula i altres serveis 
-Tallers gratuïts de: taitxí, ioga, prevenció dependència, manteniment, 

alfabetització, pintura damunt tela, dibuix i pintura d’oli, macramé, 
anglès, gimnàstica, punt mallorquí, coaching, cultura de religions, 

risoteràpia, macetes, francès, ball de saló, reiki, confecció, 
manualitats, etc. 

-Activitats d’oci: conferències, excursions, bingo tots els dissabtes de 
15.45 a 18.45 h, jocs lúdics, visites 

culturals, exposicions, etc. 
-Cursos d’informàtica i d’altres com taller de dolor físic i psíquic i 

“amics lectors” 
-Servei de biblioteca, ciberaula, podologia i televisió 

 

 

Tallers de promoció de l'autonomia personal 
i prevenció de la dependència: 

 
-Disfruta de una vida sana 

-La vida es movimiento 
- Comunícate  

-Mente en forma  
-Manos a la obra 

 
Grup a Santa Catalina: dimarts  de 9 a 13 h al 

Centre de Salut de Santa Catalina  

 

Horari d’atenció al públic:  de 10 a 14 h i de 17 a 20 h 
 

Santa Catalina i el Jonquet  tenen uns 30 usuaris aprox. 
 

 Els serveis que s'ofereixen són: 
-Atenció d’emergències sanitàries i socials (angoixa, 

soledat, etc.) El fet en si de tenir el servei ja suposa un 
acompanyament contra la soledat. Es pot personalitzar 
la intensitat de cridades i visites segons la necessitat. 
-Reforç amb la xarxa natural de suport de l’usuari. -

Informar de serveis i activitats que hi ha al seu entorn 
(barri). 

-Campanyes telefòniques de prevenció en relació amb 
qualsevol tema d’interès per a aquest col·lectiu (de fred 

i calor, d’estafes…). 
-Activitats de promoció de l’envelliment actiu i de la vida 

saludable:  gimnàstica als parcs, taller de cuina 
saludable, conferències sobre temes d’interès, etc. 

 

 
 

-Rutes saludables al voltant dels centres de 
salut 

-Promoció de l'activitat física de les persones 
majors als centres de salut 

-Mapa d'actius en salut – Projecte de 
prescripció social 

-Catàleg de recursos d'envelliment saludable 
en col·laboració amb l'Observatori de Persones 

Majors 
-Escola de Salut 

-Formació dels professionals sanitaris 
 
 

 
Punt d’atenció: 2n i 4t dimecres de cada mes 

de 9 a 12 h a la Parròquia de la Verge del 
Carme.  

 
 

-Acollida i acompanyament des de les 
parròquies de la Verge del Carme i Sant Magí 

a gent gran. 
- Detecció de noves situacions amb 

necessitats  des del grup d’acció social. 
- Voluntariat de cura a persones grans del 

barri 

 
 

 

 
 

Horari: de 9:15 a 20.30 h 

 

- C oral de gent gran 

- Jocs de taula: bingo, cartes, dominó... 

- Premsa, tertúlia, bar... 

- Xerrades literàries 

- Xerrades sobre música popular i 

tradicional 

- Xerrades sobre música pop anys 60-70 

- Excursió (estiu) 

 
 
 

 

 
Dona acollida, atenció i acompanyament 

als residents  amb VIH i discapacitat, per a 
millorar la seva qualitat. 

 
Ofereixen servei de cuina i menjador, 

bugaderia, farmàcia, control de la salut i 
higiene, informació i  assessorament per a 

assumptes propis i acompanyament 
sociosanitari i en el temps d’oci. 

 
 
 
 
 
de vida.  

 
Horari: de 9.30 a 21.30 h 

Perfil: gent major de 60 anys, però també hi ha un 
grup que són de 40 anys. 

Activitats socioculturals entre setmana i els cap de 
setmana: 

-Gimnàstica, curs de pintura, confecció, 

informàtica, brodats, animació, ball , jocs de 

taula, etc. 

-Bingo els horabaixes 

-Servei de menjador (de 13.30 a 15.30 h) 

-Coral i grup d’havaneres 

-Excursions 

-Participació a les festes del barri (torrades per 

sant Sebastià, sopars per Nadal...) 

 

 
 

Horari: dilluns i divendres de 
8.30 a 14.30 h i dimarts, 

dimecres i dijous de 14.30 a 
20.30 h. 

Espai de lectura i de recerca 
de coneixements. 
Connexió Wi-Fi. 

 
 

  

PROPER 
971178991 

 

LLAR DE GENT GRAN DE 
L’AV. DE L’ARGENTINA 

971452061 
 

ATENZIA 
971718393 

DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT 
PÚBLICA I PARTICIPACIÓ 

971177383 

CÀRITAS (GRUP DE VOLUNTARIS) 
971717289 

ASSOCIACIÓ 
 ARRAVAL DE SANTA CATALINA 

971454596 

ASSOCIACIÓ AMICS DE LA 
TERCERA EDAT BONA GENT 

971452515 

AS. SILOÉ 
971144398 

BIBLIOTECA 
971286069 

 
 



És el principal dispositiu de referència en l’àmbit de la 
salut per els pacients amb trastorns mentals greus 

(TMG) . Reben tractament i seguiment. 
 

Al servei conten amb un grup de psicoeducació per a 
familiars i pacients orientat a conèixer millor el 

maneig de la malaltia mental i adherència al 
tractament. També conten amb un  grup d’hàbits de 

vida saludables dirigit a pacients atesos a la unitat per 
a millorar la seva qualitat de vida. 

 
El tema dels grups forma part del tractament dels 

pacients i no s’hi pot accedir de manera externa. Va 
dirigit als pacients i cuidadors. Normalment és el 

psiquiatre o psicòleg referent qui els deriva. El grup es 
desenvolupa cada 15 dies i té una durada d’una hora i 

mitja. 

 
 
 

 
Programen activitats per trimestre (cine 

fòrum, cine feminista, taller de prevenció del 
dolor, etc.).  

 
Tallers formatius que aborden la sexualitat 
integral de la dona i autodefensa feminista 

(Wendo) 
 

A més d’aquestes activitats, també ofereixen 
assessorament mèdic, sexual i salut 

reproductiva.  
 

Gimnàstica hipopressiva (s’ha de pagar). 

 
Perfil: persones majors de 60 anys autònomes que es 

troben en situació de dificultat social (ingressos 
insuficients, soledat/aïllament social, escassa xarxa    social-

familiar, etc.). 
 

Ofereixen: 
Servei de menjador tot l’any (365 dies) 

Programa de oci i temps lliure: tallers de  taitxí, natació, 
coral, memòria, manualitat, sortides, etc. 

Programa de salut: servei de bugaderia i dutxes, servei 
d’infermeria i podologia, gimnàstica, xerrades de salut, etc. 

SAD: acompanyaments mèdics, atenció a domicili, 
informació  de recursos, acompanyaments per a fer  

gestions, etc. 
 

Horari: 
 De 9 a 16 h de dilluns a divendres. 

De 12 a 16 h festius, dissabtes i diumenges.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tallers sociocomunitaris.  El 
perfil de persones usuàries és el 

de gent gran de la barriada, 
sobretot a tallers com pintura, 
estiraments, gimnàstica i taitxí. 

 

Horari: de  dilluns a dijous de 8h a 20h i 
els  divendres de 8h a 15h. 

-Atenció a nins y adults consulta a demanda, programada y 
de urgències. Atenció domiciliaria. 

-Analítiques diàriament de 8 a 8:30h. 
-Atenció a la dona (citologies, embaràs, anticoncepció, 

tallers de sol pèlvic). 
-Odontologia y programa PADI. 

-Rehabilitació y fisioteràpia. 
-Proves complementaris: ECG, espirometries, Holter de 

Presión Arterial, índex turmell-braç. 
-Cirurgia menor. 

-Consulta Jove, educació per a la salut. 
-Ruta saludable i/o tallers de condicionament físic, 

els divendres de les 9:30h 
a les 10:30h. 

-Intervenció individual i  grupal en deshabituació tabàquica 
-Taller d’educació per la salut grupal per persones 

cuidadores 

 

 
El Centre Base fa el reconeixement, la declaració i la valoració 

de la situació de discapacitat.  
 

El Sepap va dirigit a persones entre 14 i 65 anys en  les 
següents situacions: persones amb alta hospitalària, persones 
amb dany adquirit recentment, persones que viuen en el seu 
entorn social i familiar habitual i les famílies de les persones 

amb discapacitat. 
 

És un servei de promoció de l’autonomia personal i suport a la 
vida independent per persones amb discapacitat física i 

fisicopsíquica greu. El seu objectiu és facilitar a la persona amb 
discapacitat  física greu el desenvolupament d’un òptim nivell 

d’autonomia personal mitjançant  un treball interdisciplinari en 
totes les àrees  que afecten la normalització de les seves 

condicions de vida. 
 

Al Sepap es duen a terme diferents programes, uns dirigits a 
promocionar la vida independent i d’altres a la fisioteràpia i la 

rehabilitació del usuaris amb patologies neurològiques. 

 
 
 
 

 

Taller d’alfabetització de 
caràcter intergeneracional amb 

el Casal Jonquet: 
Quinzenalment de  10 a 10.45 h. 

A les sessions es fa lectura de 
premsa. El grup està format per 
15 joves (alumnes de 1r d’ESO)  i 

10-12 persones grans. 

 

Servei de rober  
 

Banc d’aliments 
 

Servei de voluntariat per a 
l’acompanyament  de les 

persones majors 

 
Creació d’una comissió per a dur a 

terme el seguiment dels casos 
individuals  de CMSS Ponent amb 

problemàtica de salut mental. Es vol 
afavorir la coordinació entre els 

serveis i crear un espai 
interprofessional entre els tècnics de 
serveis socials i els professionals de la 

Unitat de Salut Mental de Son Pisà 
(reunions amb caràcter bimensual). 

 

Activitats previstes:   
 

- Festa  intergeneracional de 
caràcter cultural (maig de 2016) 
dirigida a alumnes de primària i 

secundària (gimcana, mostrari de 
rondalles, gloses, etc.) 

-Taller de cultura popular dels 
barris palmesans dirigit a 

persones de la tercera edat. 
 

 
 
Horari d’atenció: matins de 10 a 

14 h (per a venda anticipada). 
De dimarts a divendres de 18.30 

a 21 h. 
Activitats: espectacles de 

música i arts escèniques, Escola 
Municipal de Teatre i tallers de 

cultura tradicional. 
 

 

USM SON PISÀ                   
(UNITAT DE SALUT MENTAL) 

971456753 

ADIBS - DONA SANA 
(ASSOCIACIÓ DE DONES DE LES 
ILLES BALEARS PER A LA SALUT) 

640638084 

CASAL DE BARRI DE SANTA 
CATALINA I EL JONQUET 

971286178 

CASAL JONQUET 
971457911 

CENTRE BASE JOAN CRESPÍ 
971178991 

CENTRES DE SALUT 
971450450 - 971725445 

CC ESCOLÀPIES 
971730314 

 

CMSS PONENT 
971450294 

CENTRE EVANGÈLIC 
971731810 

ONG CARUMANDA 
971730630 

TEATRE MAR I TERRA 
971452358 



 

                                                         

              
 
 

 
 
 
 
 
 

 

       USM Son Pisà 
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