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SERvEIS SOCIAlS  
D’ATENCIó BàSICA
Tenen com a finalitat assegurar el dret de les 
persones a viure dignament durant totes les 
etapes de la vida, mitjançant la cobertura de 
les seves necessitats socials. Entre d’altres, 
proporcionen informació sobre les presta-
cions econòmiques i els ajuts, la dependèn-
cia, l’atenció domiciliària o la teleassistència. 

Oficina d’Atenció Ciutadana  
de l’Ajuntament
Pl. de la Vila, 1
Tel. 93 565 70 00 
(Per demanar cita amb el seu centre de serveis socials.)
www.santcugat.cat

CENTRE D’ATENCIó  
A lES PERSONES AMB 
DISCAPACITAT (CAD)
Presta serveis d’informació, valoració i 
orientació a infants i adults amb discapa-
citat física, sensorial, intel·lectual o deri-
vada de malaltia mental. Té com a funció 
principal efectuar la valoració i establir el 
grau de discapacitat i elaborar informes 
d’adequació d’accés a serveis i prestacions 
especialitzades (recursos residencials, 
laborals, ajuts, etc.). 

CAD Terrassa
Carrer de Prat de la Riba, 30-32
Terrassa
Tel. 93 785 83 00

CENTRE PER Al DIAGNòSTIC, ATENCIó PRECOç 
I SUPORT A lA INfàNCIA (DAPSI)
Ofereix serveis de prevenció, detecció, diagnosi i abordatge 
terapèutic dels trastorns del desenvolupament de l’infant 
en procés de creixement i de les situacions de risc social, 
psicològic i biològic que puguin alterar aquest procés. 
L’integren les disciplines de fisioteràpia, logopèdia, medici-
na, psicologia i treball social. Adreçat a infants de 0 a 6 anys 
i les seves famílies.

DAPSI
Carrer d’Ignasi Barraquer, 1, baixos 1r
Tel. 93 589 10 90
santcugat@dapsi.com
www.dapsisantcugat.cat
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EqUIP D’ASSESSORAMENT  
I ORIENTACIó  
PSICOPEDAGòGICA (EAP)
Dóna suport al professorat i als centres 
educatius identificant i avaluant necessitats 
educatives especials de l’alumnat en les di-
ferents etapes educatives, des d’infantil fins 
a secundària, així com a les seves famílies.

Els EAP formen part dels serveis educatius 
de zona (SEZ) juntament amb els centres 
de recursos pedagògics (CRP) i els equips 
d’assessorament en llengua, interculturali-
tat i cohesió social (ELIC). 

EAP
Carrer d’Esperanto, 2
Tel. 93 589 85 34
a8900419@xtec.cat

SERvEIS EDUCATIUS PER A PERSONES  
AMB DISCAPACITAT (CREDA I CREDv)
Ofereixen suport als centres educatius en l’adequació a 
les necessitats especials de l’alumnat amb discapacitat 
sensorial que interfereixen en el seu desenvolupament 
personal, social i curricular. La seva intervenció es con-
creta en tres grans àmbits: alumnat i famílies, centres i 
professorat, i zona educativa.

El CREDA treballa amb alumnat amb greus trastorns 
d’audició, llenguatge i/o comunicació, i el CREDV, en 
col·laboració amb l’ONCE, amb estudiants amb ceguesa 
o greus trastorns de la visió.

CREDA Jordi Perelló (vallès Occidental) 
Carrer de Francesc Izard, 15
Sabadell
Tel. 93 723 33 13
creda-jordiperello@xtec.cat

CREDv Centre de Recursos Educatius  
Joan Amades (ONCE)
Gran Via de les Corts Catalanes, 394
Barcelona
Tel. 93 238 11 11
crerbarcelona@once.es

UNITATS DE SUPORT  
A l’EDUCACIó ESPECIAl (USEE)
Unitats de recursos que s’afegeixen als ja 
existents als centres per donar suport a la 
participació de l’alumnat amb discapacitat 
(ja sigui amb materials específics o adaptats) 
o en grups reduïts fora de l’aula. A Sant Cu-
gat del Vallès hi ha cinc centres escolars que 
compten amb aquest servei. 

Actualment, a Sant Cugat no hi ha centres 
d’educació especial, però els infants es 
deriven a escoles de la rodalia en funció dels 
dictàmens de l’EAP.

Oficina d’Atenció Ciutadana  
de l’Ajuntament
Pl. de la Vila, 1
Tel. 93 565 70 00
www.santcugat.cat

PROGRAMES  
DE fORMACIó  
I INSERCIó (PfI)
Programes autoritzats i 
desenvolupats pel Depar-
tament d’Ensenyament en 
col·laboració amb l’Ajuntament 
adreçats a nois i noies d’entre 
16 i 21 anys que no tenen el 
graduat en educació secun-
dària obligatòria i que, a curt 
termini, volen treballar i/o 
cursar un cicle formatiu de grau 
mitjà:

•	Auxiliar de vendes, oficina i 
atenció al públic

•	Auxiliar de vivers i jardins
•	Auxiliar de muntatge i man-

teniment de sistemes micro-
informàtics

Casal Cultural de Mira-sol 
Carrer de Mallorca, 42
Tel. 93 589 20 18
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SERvEI D’OCUPACIó 
MUNICIPAl (SOM) 
Promou projectes per 
afavorir l’accés a la feina i la 
creació de llocs de treball 
per a persones amb disca-
pacitat: 
•	orientació professional
•	borsa de treball
•	formació ocupacional 

Oficina d’Atenció 
Ciutadana de l’Ajuntament
Plaça de la Vila, 1
Tel. 93 565 70 00
som@santcugat.cat

PROGRAMA “INCORPORA”  
DE SANT CUGAT
Programa de l’Obra Social ”La Caixa” 
que pretén establir un pont entre 
empreses i entitats socials. L’objectiu 
final és identificar i facilitar una 
oportunitat de treball als col·lectius 
amb dificultats d’inserció, com ara el 
de persones amb discapacitat, entre 
d’altres. El projecte es porta a terme 
juntament amb el Servei d’Ocupació 
Municipal i el Taller Jeroni de Mora-
gas.

Taller Jeroni de Moragas SCCl
Avinguda de Villadelprat, 79
Tel. 93 674 50 48
tincorpora@jmoragas.org

Servei d’Ocupació Municipal (SOM) 
Plaça de la Vila, 1
Tel. 93 565 70 00
som@santcugat.cat

CENTRES OCUPACIONAlS 
Centres d’atenció diürna que ofereixen serveis de teràpia 
ocupacional i rehabilitació per promoure la màxima integració 
social a través de l’ocupació activa. Hi poden accedir les perso-
nes a partir de 16 anys que han acabat el període de formació i 
amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

Centre Ocupacional ASPASUR-valldoreix 
Passeig dels Pollancres, 3 
Tel. 93 675 00 11 
info@grupcatalonia.cat
www.grupcatalonia.org

Centre Ocupacional del Taller Jeroni de Moragas
Avinguda de Villadelprat, 79 
Tel. 93 674 50 48
gerencia@jmoragas.org
www.jmoragas.org 

Centre Ocupacional Edda de Carli 
Passeig de la Mestra Casesnoves, 4
Tel. 93 675 66 10
asdi@asdi.cat 

CENTRES ESPECIAlS DE TREBAll (CET)
Empreses que tenen la missió d’oferir llocs de treball 
de qualitat a persones amb discapacitat igual o 
superior al 33%  i que no poden integrar-se en 
l’empresa ordinària. Actuen com qualsevol organit-
zació en l’àmbit de l’economia social i, per això, han 
d’assolir un doble objectiu social i econòmic: crear 
llocs de treball adaptats i aconseguir  rendibilitat 
econòmica.

Centre Especial de Treball  
Taller Jeroni de Moragas 
Avinguda de Villadelprat, 79
Tel. 93 674 50 48
gerencia@jmoragas.org
www.jmoragas.org

Specialisterne
(Per a persones amb trastorns de l’espectre autista.  
Sector de la tecnologia de la informació.)

Av. de la Torre Blanca, 57 (Esadecreapolis) 
Tel. 93 554 30 10
contacto.es@specialisterne.com
www.es.specialisterne.com
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llARS RESIDèNCIA
Equipaments d’acolliment residencial 
adreçats a persones amb un grau de discapa-
citat intel·lectual igual o superior al 33% que 
necessiten la provisió d’un servei substitutori 
de la llar. El seu objectiu és oferir una atenció 
global i fomentar els hàbits d’autonomia i les 
relacions interpersonals.

Servei de llars residencials  
del Taller Jeroni de Moragas
Avinguda de Villadelprat, 79
Tel. 93 674 50 48 
gerencia@jmoragas.org
www.jmoragas.org

llar residència Estel
Avinguda de Villadelprat, 83
Tel. 93 674 50 11
capseccioestel@jmoragas.org

PROGRAMA DE SUPORT A 
l’AUTONOMIA A lA PRòPIA llAR
Servei de suport a la pròpia llar per pro-
moure les habilitats socials i domèstiques 
que fan possible l’autonomia en les activi-
tats de la vida diària, tant a la llar com a la 
comunitat.

Taller Jeroni de Moragas 
Avinguda de Villadelprat, 79
Tel. 93 674 50 48 
gerencia@jmoragas.org
www.jmoragas.org

RESIDèNCIES PER A PERSONES  
AMB DISCAPACITAT
Centres d’atenció ininterrompuda les 24 hores del 
dia que tenen cura d’aspectes sanitaris i rehabilita-
dors i alhora treballen per la inserció social de les 
persones ateses.

fundació Privada Sant Medir 
Carretera de la Rabassada km 6, s/n 
Tel. 93 212 04 29 
adm@fundaciosantmedir.org

Residència GURU valldoreix
Avinguda de la Vall d’Or, 17-21 
Tel. 93 6755455
gerencia@institucio-guru.cat

OfICINA lOCAl D’HABITATGE
Oficina Local d’Habitatge, gestionada 
per Promusa, centralitza tota la infor-
mació relativa a l’habitatge, tant de 
lloguer com de compra. En cadascu-
na de les promocions es disposa de 
pisos adaptats per a persones amb 
mobilitat reduïda. 

Oficina local d’Habitatge
C. Elies Rogent, 10
Tel. 93 587 89 10
olh@promusa.cat
www.promusa.cat
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Boccia  

federació Esportiva de 
Persones amb Paràlisi 
Cerebral
(Per a infants i joves  
d’entre 12 i 20 anys.)

Liliana Pucci Aranda
Mòbil 653 971 446
lilpuc@gmail.com

ASDI Sant Cugat
(Per a adults.)

Passeig de la Mestra 
Casesnoves, 4
Tel. 93 675 66 10
cs@asdi.cat  

futbol per a persones 
amb discapacitat 
intel·lectual  

ASDI Sant Cugat 
(Es duu a terme amb  
Sant Cugat Esport FC)

Passeig de la Mestra 
Casesnoves, 4
Tel. 93 675 66 10
cs@asdi.cat 

Hípica i hipoteràpia   

fundació federica Cerdá
Carrer de Sant Cugat, 15
Tel. 93 674 64 89
info@fundacionfc.org
www.fundacionfc.org

Natació  

Activitat per a persones 
amb ceguesa i perso-
nes amb discapacitat 
intel·lectual.

ONCE (Barcelona)
Carrer de Sepúlveda, 1
Barcelona
Tel. 93 325 92 00
www.once.es

ASDI Sant Cugat 
Passeig de la Mestra 
Casesnoves, 4
Tel. 93 675 66 10
cs@asdi.cat 

ESPORT ADAPTAT

Atletisme 

Club Muntanyenc Sant Cugat
Carrer de Sant Bartomeu, 11 
Tel. 93 674 53 96
cmsc@cmsc.cat
www.cmsc.cat

Bàsquet per a persones amb 
discapacitat intel·lectual

Unió Esportiva Sant Cugat (UESC)
Rambla de Jaume Sàbat, s/n 
(soterrani Pav. II)
Tel. 93 583 14 24
info@uesc.cat 
www.uesc.cat

Ciclisme BTTEA  

Per a infants amb trastorns de l’espectre 
autista (TEA).

Dinamiks Educació lleure i Esport
Mòbil 677 923 635
dinamiks@dinamiks.cat
www.dinamiks.cat

Centre Pont 

Centre esportiu on les persones amb discapaci-
tat física o mobilitat reduïda aprenen el funcio-
nament de material d’entrenament bàsic per 
utilitzar-lo posteriorment en un gimnàs conven-
cional. 

Centre Pont 
Alcalde Barnils, 3-5
Tel. 902 151 751 
centrepontcar@fundacioisidreesteve.org
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Activitats de  
lleure i vacances   

ASDI Sant Cugat
Passeig de la Mestra 
Casesnoves, 4 
Tel. 93 675 66 10
cs@asdi.cat 

Infinits Somriures
Avinguda del Pla del Vinyet, 
81-85
Mòbil 638 471 457 
infinitsomriures@gmail.com
www.infinitsomriures.com

Discoteca  

A la discoteca Bocca de Sant 
Cugat, l’últim diumenge de 
mes a la tarda. 

Activitat gestionada per 
ASDI Sant Cugat. 

Windown 

Projecte internacional en 
el qual diferents artistes 
treballen amb persones en 
situació de risc d’exclusió 
social, discapacitat física, 
intel·lectual o malaltia 
mental per crear obres 
plàstiques que generin un 
missatge d’inclusió social.

Windown
Carrer d’Àngel Guimerà, 2
Tel. 935657000 (Entre 
Tallers) / 610590739  
entretallers@santcugat.cat 
windown@windown.org
www.windown.org

Apropa Cultura  

Programa socioeducatiu 
dels equipaments culturals 
de Catalunya per afavorir 
l’assistència i participació 
dels usuaris de centres 
socials en la programació 
i activitats culturals a un 
preu reduït. Des de l’any 
2011, el Teatre-Auditori de 
Sant Cugat en forma part.

Apropa Cultura
Tel. 93 247 93 00
apropa@apropacultura.cat
www.apropacultura.cat

Casals d’estiu municipals 

Els casals d’estiu de les escoles 
públiques i de l’OMET ofereixen 
places per a infants amb discapacitat. 
L’Ajuntament contracta monitors de 
suport perquè els infants hi puguin 
participar de manera normalitzada. 
Més informació: revista informativa 
Viu l’Estiu.

llEURE I CUlTURA

Oficina Municipal d’Esports  
per a Tothom (OMET)

Desenvolupa un programa d’esport en edat 
escolar i organitza casals esportius durant les 
vacances de Nadal, Setmana Santa i estiu. Des 
de l’Ajuntament es contracten monitors de 
suport perquè els infants amb discapacitat 
puguin participar-hi de manera normalitzada.

OMET
Passatge del Baró de Coubertin, 3 
Tel. 93 565 70 99
omet@teampartners.net 
www.omet.santcugat.cat

Altres propostes d’esport inclusiu: consulteu 
les entitats esportives del municipi.

www.santcugatentitats.net

ESPORT INClUSIU
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TARGETA INDIvIDUAl D’APARCAMENT 
per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda

Distintiu que es pot utilitzar en qualsevol vehicle amb 
què viatgi la persona titular. Permet aturar o estacionar el 
vehicle a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no im-
pedeixi la circulació de vehicles o vianants. El seu objectiu 
és facilitar la circulació, l’autonomia personal i la integració 
social i professional de les persones amb discapacitat i mo-
bilitat reduïda (reconeguda pel CAD) a Catalunya, la resta 
de l’Estat i als altres Estats membres de la Unió Europea.

TARGETA D’APARCAMENT 
per a transport col·lectiu de persones amb discapacitat

Document acreditatiu per a vehicles adaptats destinats al 
transport col·lectiu exclusiu de persones amb discapacitat 
que superin el barem de mobilitat. Permet estacionar el 
vehicle durant el temps imprescindible per efectuar les 
accions d’entrada i sortida, i comptar, si cal, amb el suport 
de la persona que condueix.

Oficines d’atenció ciutadana de l’Ajuntament 
Tel. 93 565 70 00
www.santcugat.cat

SEMàfORS PER A 
PERSONES INvIDENTS 
Mòduls incorporats als se-
màfors del carrer que emeten 
un so identificable per a les 
persones amb ceguesa o 
deficiències visuals a través 
d’un comandament a distàn-
cia, per reconèixer quan el 
semàfor està verd o vermell. 

La sol·licitud per incorpo-
rar els mòduls s’efectua a 
través d’una instància a 
l’Ajuntament i el comanda-
ment es pot adquirir a través 
de l’ONCE.

ONCE (Agència Terrassa)
Carrer de Terol, 2 
Terrassa
Tel.  93 736 10 66
www.once.es

TARGETA BUS
Permet utilitzar el servei de transport urbà 
d’autobús de manera gratuïta o bonifica-
da, entre d’altres, a aquelles persones amb 
certificat de discapacitat superior o igual 
al 33%, empadronades a Sant Cugat.

TARGETA ESPECIAl 
D’ESTACIONAMENT
Document que expedeix l’Ajuntament per 
possibilitar l’estacionament a la ciutat en 
situacions excepcionals i temporals a les 
persones amb discapacitat amb mobilitat 
reduïda i dificultat per caminar i utilitzar el 
transport públic que tinguin sol·licitat el 
certificat de discapacitat (que expedeix el 
CAD), però que encara no els l’hagin ator-
gat. La targeta és anual i renovable per a 
un màxim de 18 mesos. 

Oficines d’atenció ciutadana de 
l’Ajuntament 
Tel. 93 565 70 00
www.santcugat.cat

RESERvA D’APARCAMENT 
per a persones amb mobilitat reduïdat

Plaça d’aparcament d’ús privatiu per a per-
sones amb mobilitat reduïda que resideixen, 
treballen o estudien a Sant Cugat. Les perso-
nes sol·licitants han de tenir el certificat oficial 
de reconeixement del grau de discapacitat i de 
barem de mobilitat reduïda. 

TRANSPORT ADAPTAT 
per a persones amb mobilitat reduïda

Servei de transport adaptat que ofereix 
l’Ajuntament per accedir als centres i serveis 
socials especialitzats d’atenció a persones 
amb discapacitat i/o centres de dia públics 
o col·laboradors per a gent gran. S’ofereix de 
dilluns a divendres.

Oficines d’atenció ciutadana de 
l’Ajuntament 
Tel. 93 565 70 00
www.santcugat.cat
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ASSOCIACIó DEl 
TRASTORN ESPECífIC 
DEl llENGUATGE DE 
CATAlUNyA (ATElCA)
Associació de famílies 
d’infants amb trastorn 
específic del llenguatge que 
ofereix assessorament, for-
mació, grups d’ajuda mútua 
i suport a les escoles que ho 
necessiten. 

ATElCA
Avinguda de les Corts 
Catalanes, 5
Tel. 93 552 85 00
atelca@atelca.es
www.atelca.es

ASSOCIACIó vAllèS AMICS 
DE lA NEUROlOGIA (AvAN)
El seu objectiu és oferir programes 
terapèutics (psicologia, logopèdia, 
fisioteràpia, etc.) i suport a les perso-
nes amb discapacitat afectades de 
malalties cròniques i als familiars per 
tal de millorar la seva qualitat de vida.  

AvAN Sant Cugat
Casa de Cultura
Carrer de Castellví, 8
Tel. 93 589 13 82
stcugatdir@amicsdelaneurologia.org
www.amicsdelaneurologia.org

fUNDACIóN PlANETA 
IMAGINARIO 
Especialitzada en progra-
mes d’intervenció intensiva 
i precoç per a infants dins 
de l’espectre autista. Duu a 
terme la rèplica del progra-
ma Lovaas / UCLA, que té 
com a objectiu la integració 
de l’infant en l’entorn escolar, 
familiar i social més inclusiu i 
normalitzat possible. 

fundación Planeta 
Imaginario
Av. de la Torre Blanca, 57 
(Esadecreapolis)
Tel. 93 418 48 50
info@planetaimaginario.org
www.planetaimaginario.org

ASSOCIACIó NOONAN 
Associació de famílies 
d’infants amb la síndrome 
de Noonan. El seu objectiu 
és donar a conèixer aquesta 
malaltia a professionals, 
organismes, institucions i 
a la societat en general per 
sensibilitzar sobre la proble-
màtica dels infants que la 
pateixen. 

Associació Noonan
Avinguda de les Corts 
Catalanes, 5
Tel. 93 552 85 00
noonanespana@gmail.com
www.sindromenoonan.com

ASSOCIACIó CATAlANA PER A lA 
INTEGRACIó DEl CEC (ACIC) 
Promou la integració de les persones amb 
discapacitat visual en la societat, especial-
ment pel que fa a l’accés a la informació i 
a la cultura, l’accessibilitat i la supressió de 
les barreres arquitectòniques i de comu-
nicació, la integració laboral, l’accés a les 
noves tecnologies i la promoció del braille.

ACIC Sant Cugat
Carrer de Rosselló, 32, 5è 4a 
Mòbil 689 069 431
acic@webacic.cat
www.webacic.cat

INfANTS ADUlTS
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ASSOCIACIó CATAlANA 
D’AfECTATS DE 
fIBROMIàlGIA
Informen, orienten i donen 
suport a les persones afecta-
des de fibromiàlgia, síndrome 
de fatiga crònica i sensibilitat 
química múltiple, així com els 
seus familiars.

Aquestes malalties provo-
quen discapacitat i altres 
dificultats associades. 

Associació Catalana 
d’Afectats de fibromiàlgia 
Casa de Cultura
Carrer de Castellví, 8
Mòbil 650 405 746
analis_acuario@hotmail.com
www.fibromialgia.cat

fUNDACIó llIGA 
CATAlANA D’AJUDA 
ONCOlòGICA 
(ONCOllIGA)
Ofereixen suport emocio-
nal i servei d’ajuda a do-
micili, a més d’informació, 
préstec de material 
clínic i altres serveis a les 
persones amb malalties 
oncològiques i els seus 
familiars. 

ONCOllIGA 
Xalet Negre 
Plaça d’en Coll, 4
Mòbils 666 751 487 / 
676 601 544
santcugat@oncolliga.cat
www.oncolliga.cat

CENTRE TERAPèUTIC DE MAlAlTIES 
NEUROlòGIqUES DE lA CREU ROJA
Centre d’estimulació i de rehabilitació cognitiva 
i funcional adreçat a persones amb malalties 
neurològiques, amb reconeixement de disca-
pacitat i sense.  

Centre Terapèutic de Malalties 
Neurològiques de la Creu Roja
Edifici de la Creu Roja
Carrer de Sant Juli, 2
Tel. 93 674 23 83
centreterapeutic.scugatrubi@creuroja.org
www.creurojascru.santcugatentitats.net

ASSOCIACIó 
fAMIlIARS 
D’AlzHEIMER vAllèS 
OCCIDENTAl
Ofereixen orientació, suport 
i formació als familiars de 
persones afectades per la 
malaltia d’Alzheimer i altres 
demències que provoquen 
discapacitat. 

Associació familiars 
d’Alzheimer vallès 
Occidental 
Casa de Cultura
Carrer de Castellví, 8 
Tel. 93 589 13 82
admin@afavalles.com
www.afavalles.com

ADUlTS

ASSOCIACIó CATAlANA PER Al 
PARkINSON (ACAP SANT CUGAT)
Ofereixen atenció (logopèdia, fisioteràpia, 
psicoteràpia, etc.) i orientació a les persones 
afectades per la malaltia de Parkinson, als 
seus familiars i a les persones cuidadores. 

La malaltia de Parkinson provoca discapaci-
tat i altres dificultats socials. 

ACAP - Sant Cugat
Casa de Cultura 
Carrer de Castellví, 8
Tel. 93 589 13 82
santcugat@catparkinson.org
www.catparkinson.org



PARTICIPACIó
Instruments de participació en els quals formen part totes les entitats del municipi 
recollides en aquesta guia:

•	Taula per a Persones amb Discapacitat
•	Taula per a Persones amb Mobilitat Reduïda
•	Taula per a Persones amb Malalties Neurològiques i Càncer 

CONEIXES ElS AvANTATGES  
DE lA TARGETA ACREDITATIvA  
DE lA DISCAPACITAT?

Gaudeix de:

•	Descomptes a les piscines municipals
•	Descompte del 10% en l’abonament individual de l’Eurofitness
•	Entrada gratuïta al Museu de Sant Cugat

www.benestar.gencat.cat

Més informació 
sobre prestacions 
econòmiques i recursos 
en l’àmbit català:  
Guia de recursos per  
a la discapacitat  
www.ecom.cat www.santcugat.cat


