
  a la cura i a rebre afecte
 a ser escoltat/ada i tractat/ada amb respecte

 a que es respectin les meves decisions
 a realitzar els meus desitjos
 a decidir com i on vull viure

 a decidir sobre els meus diners

Centre de Serveis 
d’Atenció a la Gent Gran
Premià de Dalt

AJUNTAMENT
Premià de Dalt
Benestar Social
i Família

VICTORIA / Remei
Foto: Bar Petanca – Remei  

 Victoria i amigues a la sortida de missa de diumenge

Serveis Socials
Plaça Mil·lenari, 5
Telf 936931591
 
Policia Local
Plaça de la Vila, 1
Telf 936931500

bon tracte
a les persones grans 

“A la VICTÒRIA li agrada molt poder sortir amb les seves amigues”

Fomentar les amistats i la vida social és un bon tracte

bon 
tracte
 persones 

grans 

Tinc dret



  a la cura i a rebre afecte
 a ser escoltat/ada i tractat/ada amb respecte

 a que es respectin les meves decisions
 a realitzar els meus desitjos
 a decidir com i on vull viure

 a decidir sobre els meus diners

ADELA / Santa Anna / Foto: Can Figueres  - Casc antic 

Serveis Socials
Plaça Mil·lenari, 5
Telf 936931591
 
Policia Local
Plaça de la Vila, 1
Telf 936931500

bon tracte
a les persones grans 

“L’ADELA, el dia que es va jubilar va decidir 
que el poble on ella vol envellir és Premià de Dalt”

bon 
tracte
 persones 

grans 

Tinc dret

Decidir el lloc on vols viure i rebre els suports de la 
comunitat per fer-ho possible és un bon tracte

Centre de Serveis 
d’Atenció a la Gent Gran
Premià de Dalt

AJUNTAMENT
Premià de Dalt
Benestar Social
i Família



 a la cura i a rebre afecte

 a ser escoltat/ada i tractat/ada amb respecte

 a que es respectin les meves decisions

 a realitzar els meus desitjos

 a decidir com i on vull viure

 a decidir sobre els meus diners

TERESA / Remei / Foto: Escola Bressol – Casc antic / Teresa i nens de l’escola

Serveis Socials
Plaça Mil·lenari, 5
Telf 936931591
 
Policia Local
Plaça de la Vila, 1
Telf 936931500

bon tracte
a les persones grans 

“La TERESA gaudeix molt de la companyia dels més petits”

bon 
tracte
 persones 

grans 

Tinc dret

Sentir-nos estimades, escoltades i valorades per tothom és un bon tracte

Centre de Serveis 
d’Atenció a la Gent Gran
Premià de Dalt

AJUNTAMENT
Premià de Dalt
Benestar Social
i Família



 a la cura i a rebre afecte

 a ser escoltat/ada i tractat/ada amb respecte

 a que es respectin les meves decisions

 a realitzar els meus desitjos

 a decidir com i on vull viure

 a decidir sobre els meus diners

  AGUSTINA / Casc antic / Foto: Espai Respir – Casc antic / Agustina cantant amb les companyes.

Serveis Socials
Plaça Mil·lenari, 5
Telf 936931591
 
Policia Local
Plaça de la Vila, 1
Telf 936931500

bon tracte
a les persones grans 

“ Per l’AGUSTINA és important fer lliurement allò que li agrada, com cantar”

bon 
tracte
 persones 

grans 

Tinc dret

Que es tinguin en compte els nostres gustos i desitjos és un bon tracte
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AJUNTAMENT
Premià de Dalt
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i Família



 a la cura i a rebre afecte

 a ser escoltat/ada i tractat/ada amb respecte

 a que es respectin les meves decisions

 a realitzar els meus desitjos

 a decidir com i on vull viure

 a decidir sobre els meus diners

MARIA / Santa Anna/ Foto: Mercat dels dimarts – Santa Anna / Maria, José i TF

Serveis Socials
Plaça Mil·lenari, 5
Telf 936931591
 
Policia Local
Plaça de la Vila, 1
Telf 936931500

bon tracte
a les persones grans 

“La MARIA agraeix el suport dels altres per poder seguir fent la seva vida”

bon 
tracte
 persones 

grans 

Tinc dret

Acompanyar-nos en les activitats quotidianes és un bon tracte

Centre de Serveis 
d’Atenció a la Gent Gran
Premià de Dalt
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 a la cura i a rebre afecte

 a ser escoltat/ada i tractat/ada amb respecte

 a que es respectin les meves decisions

 a realitzar els meus desitjos

 a decidir com i on vull viure

 a decidir sobre els meus diners

TERESA / Floresta / Foto:  Plaça La Fàbrica – Ajuntament - banc / Teresa i TF

Serveis Socials
Plaça Mil·lenari, 5
Telf 936931591
 
Policia Local
Plaça de la Vila, 1
Telf 936931500

bon tracte
a les persones grans 

“A la Teresa li agrada ser ben atesa, reivindica 
el respecte entre les persones i les bones relacions”

bon 
tracte
 persones 

grans 

Tinc dret

Que ens parlin amb respecte i educació és un bon tracte

Centre de Serveis 
d’Atenció a la Gent Gran
Premià de Dalt

AJUNTAMENT
Premià de Dalt
Benestar Social
i Família

 

 ÉS UN BON TRACTE”


