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DRETS SOCIALS
• Reforç atenció domiciliària. Suport a domicili per atendre a persones malaltes que 

viuen soles i que necessitin un suport.

• Àpats a domicili. Adreçat a persones i/o famílies que tenen dificultats en sortir a 

comprar i a causa de dificultats d’autonomia personal no tenen les habilitats per 

preparar-se els àpats.

• Cistelles a domicili. Adreçat a persones que viuen aïllades i no poden desplaçar-se 

per anar a buscar el lot d’aliments de Caritas

• Ajuts directes a famílies: ajuts socials per cobrir necessitats bàsiques (alimentació, 

necessitats habitacionals)

• Servei de teleassistència a partir de 65 anys per a persones soles o que estan moltes 

hores soles

• Punt d’acompanyament digital. Ajuden a les persones a fer els tràmits i gestions 

digitals. Casa de Cultura, OAC i properament a la Floresta. 

https://www.santcugat.cat/avis/servei-acompanyament-digital
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HABITATGE
• Ajuts pagament de lloguer per a famílies en situació de vulnerabilitat econòmica i 
social 
https://www.promusa.cat/ajut-covid19/

• Punt d’atenció a la mediació al lloguer (petits propietaris): atenció, assessorament i 

mediació entre llogater/a i propietari/a en situacions de finalització de contracte, 

impagaments o regularització de lloguer per renegociar una baixada de preu del lloguer 

o una condonació parcial i així poder evitar arribar a situacions de desnonaments

ENTITATS
• Ajuts entitats socials, culturals i esportives (tancat des de novembre 2020)

JOVENTUT
• Assessoria per joves i familiars. Acadèmica, Laboral, Mobilitat internacional, 

Orientació personal, Sobre drogues i pantalles, per a famílies d'adolescents
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EDUCACIÓ

• Ajuts a l’escolaritat. Ajuts anuals a les famílies per les despeses relatives a 

l’escolaritat.

• Subvencions a escoles bressol i de música privades. Ajut puntual motivat per la 

situació COVID. Actualment tancades i en tràmit.

• Connectivitat d’alumnes. Es facilita connectivitat als alumnes a les seves llars per 

seguir les activitats lectives on line. 

• Equipaments informàtics a famílies vulnerables amb l’ONG Labdoo
• Formació en competències digitals a les famílies dins el Pla educatiu d’entorn. De 

moment a la Floresta i Joan Maragall.

• Subvencions adreçades a les empreses que gestionen menjadors a les escoles 
públiques, hi haurà tres línies:

• Ajuts per pagar els monitors de més per garantir els grups bombolla lectius.

• Ajuts per pagar els vetlladors o monitors de més que atenen infants amb 

necessitats educatives especials i que es queden a dinar a a l’escola.

• Ajuts per la realització de la neteja i garantir activitats extraescolars segures.
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OCUPACIÓ

• Servei assessorament en recerca de feina per part del Servei Municipal d’Ocupació 

(SOM), obert a qualsevol ciutadà en cerca de feina (aturat o no), servei telemàtic o 

presencial al carrer Vallès 

• Assessorament jurídic-laboral a persones afectades per la covid (Ertos o altres)

https://santcugatfeina.cat/
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