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TEIXINT XARXA SOCIAL

Esta guia que presentem pretén aconseguir un
dels principals reptes als quals s’enfronten els Serveis Socials: arribar 
als qui encara no han tingut accés a estos i desconeixen que a través 
d’ells poden millorar la seua qualitat de vida i la de les seues famílies. 

Comptem amb un bon nombre de programes i de recursos humans i 
materials que tenen com a missió la promoció i desenvolupament ple de 
totes les persones i col·lectius. A més, som un municipi amb un important 
teixit associatiu que aborda qüestions relacionades amb el benestar so-
cial i la labor del qual és digna de tots els elogis.  

Volem donar l’atenció i la resposta més pròxima a qualsevol demanda 
o necessitat social. Eixa és la vocació i l’esperit d’este departament mu-
nicipal i de tots els col·lectius que cada dia treballen perquè les persones 
tinguen la qualitat de vida que mereixen.

Espere que este document contribuïsca a poder exercir el dret a les 
prestacions i ajudes que els serveis públics i privats facilitem. El propòsit 
és atendre les diferents situacions que pot encarar la població amb més 
dificultat per a cobrir les seues necessitats. Eixa és la tasca que ens ocupa 
i un dels principals eixos de les nostres polítiques públiques. Que ningú es 
quede arrere, que tots i totes tinguem les mateixes oportunitats.

Ana Tortosa
Regidora d’Igualtat i Serveis Socials

La protecció social de persones i famílies
vulnerables és un dels objectius prioritaris de l’Ajuntament de Petrer. 
Esta guia és un recurs per a complir amb l’objectiu d’assegurar el dret 
de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la seua 
vida, tenint cobertes les seues necessitats bàsiques. Un servei d’infor-
mació i orientació sobre recursos socials tant públics com privats, de 
manera que es facilite un accés normalitzat a estos. 

D’altra banda, és un canal de democratització de la informació exis-
tent sobre l’oferta de recursos socials. Conéixer els programes, les en-
titats i associacions que els veïns i veïnes tenen a la seua disposició és 
el primer pas per a poder prestar-los ajuda o col·laboració. 

I és que totes les persones som usuàries potencials dels Serveis So-
cials. Algunes d’elles necessiten este servei durant etapes més prolon-
gades a causa del tipus de problemàtica que les afecta, unes altres són 
ateses en situacions d’emergència o de crisi i de manera puntual. 

Vull també agrair la labor de tot l’equip de professionals que treba-
llen en esta regidoria al fet que des de fa anys és referent i exemple de 
bones pràctiques i de la posada en marxa d’iniciatives i programes que 
es van adaptant a les noves realitats, aportant noves solucions.

Irene Navarro
Alcaldessa de Petrer
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EJIENDO reD SOCIAL
Tan solo lo que das
es tuyo para siempre.
La Vida es surco abierto.
Cuidaras lo que siembres:
pues sera la cosecha
segun fue la simiente.
Si te dio cien por una
es que el alma, luciente,
se ofrendo con el trigo
en la tierra caliente.
Y por eso sonrie.
Y por eso florece.
Que solo lo que das
es tuyo para siempre.

/ Paco Mollá
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PERQUÈ pretenem oferir informació útil i clara sobre l’orienta-
ció, finalitat i recursos dels Serveis Socials, així com facilitar un 
accés àgil i senzill a estos. 

També és la nostra comesa donar a conéixer totes les entitats, 
associacions i recursos que exercixen una funció social de cara a 
tota la població, així com tots els serveis als quals té accés i dret 
tota la ciutadania  de Petrer.

Per a això, esta guia arreplega informació bàsica i general so-
bre els recursos, la seua identificació, el seu contingut i referèn-
cia d’estos.

Al llarg de la vida els veïns i veïnes de Petrer poden trobar-se 
en situacions en les quals hi haja sentiments de soledat i desarre-
lament, dificultats econòmiques, dificultats en les relacions fa-
miliars i/o socials, situacions de dependència o diversitat funcio-
nal, de violència en l’entorn familiar o de processos migratoris.

Davant totes estes és un DRET DE LA CIUTADANIA acudir als 
serveis socials per a la millora de la seua autonomia, la integra-
ció i benestar social mitjançant el suport d’un equip de professio-
nals de les branques de la psicologia, el treball social, l’educació 
social, el dret jurídic i la igualtat de gènere.

Per què esta guia?

Per a qui esta guia?
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Són un servei municipal, porta d’accés a l’atenció de les necessitats 
socials de la ciutadania de Petrer, en coordinació amb altres sistemes 
i polítiques públiques. La seua finalitat és la de promoure l’autonomia 
personal mitjançant la prevenció de:

- necessitats personals i familiars derivades de la dependència.

- necessitats originades per situacions de desprotecció.

- situacions d’exclusió per a promoure la integració social de les perso-
nes, famílies i grups.

- necessitats originades per situacions d’emergència.

- necessitats originades per situacions de violència en l’entorn familiar.

- situacions originades per violència de gènere.

En la Regidoria d’Igualtat i Serveis Socials de Petrer comptem amb un equip 
multidisciplinari per a atendre totes les necessitats de la ciutadania:    

Telefona o acudix a algun dels centres i el personal professional  
t’atendrà i orientarà en el que has de fer.

– Si necessites gestionar algun recurs o prestació de la Conselleria, et 
donaran cita i t’ho gestionaran.

– Si necessites algun servei o atenció professional, t’ajudaran a reom-
plir una sol·licitud d’ajuda, valoraran la teua situació personal i 
t’acompanyaran en tot el procés amb l’objectiu de millora i canvi.

– Si necessites tramitar la dependència et donaran cita i t’acompanya-
ran en tot el procés de sol·licitud, valoració i generació de prestació o 
servei.

– Si patixes una situació de violència de gènere, t’atendran des de la Uni-
tat d’Igualtat i des del Servei Específic de Violència de Gènere i Mas-
clista.

Què són els serveis socials?

Equip de treball

Què has de fer?

• Psicòloga/leg 
• Treballadores socials 
• Educadors/es socials 
• Assessora jurídica 
• Tècnic d’igualtat de gènere 
• Agent d’igualtat de gènere
• Promotora d’igualtat de gènere 

• Tècnic d´integració social
• Administratives/us 
• Auxiliars administratives/us
• Auxiliar d’instal·lacions 
• Controlador d’accessos 
• Personal de neteja.

Guia de recursos socialsGuia de recursos socials

ELS SERVEIS SOCIALS, UN DRET
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SERVEIS SOCIALS 
D’ATENCIÓ
PRIMÀRIA 

DE
CARÀCTER BÀSIC

“He compres que el meu benestar 
nomes es possible quan reconec la 
meua unitat amb totes les persones 
del mon, sense excepcio.”

/ Lev Tolstoi

Centre Social
Constitució, 1
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HORARI  / Dilluns a divendres – de 10:00 a 14:00 h

CONTACTE / 966 989 411 / 965 373 792
 / Centre Social — C/ Constitució, 8 
 / Centre Social “Juan Millá” — C/Juan Millá, 1
ss.atencion@petrer.es 
https://petrer.es/concejalia-de-igualdad-y-servicios-sociales/

HORARI  / Dilluns a divendres – de 10:00 a 14:00 h

CONTACTE / 966 989 411
 

servisoc@petrer.es 

IDENTIFICACIÓ:
Atenció a les necessitats bàsiques (vivenda, alimentació, llum i ai-
gua) de les persones, famílies i/o unitats de convivència.

OBJECTIUS:
– Previndre, diagnosticar, intervindre  i realitzar el seguiment per a 

la inclusió social de les persones, famílies o, si és el cas, unitats de 
convivència, fomentant la seua participació.

– Tramitar la renda valenciana d’inclusió social i executar els plans 
relacionats amb esta.

– Suport a la família i a la infància en el període estival.

EQUIP HUMÀ:
– Treballadores socials.
– Tècnic d’integració social.
– Personal administratiu de suport.

PROGRAMA, PROJECTES I ACTIVITATS: 
– Prestacions econòmiques individualitzades (necessitats bàsiques, 

vivenda, subministraments i desenvolupament personal).
– Renda Valenciana d’Inclusió (RVI).

SERVEI D’INCLUSIÓ SOCIAL

IDENTIFICACIÓ:
Recepció, atenció i diagnòstic. Població general.

OBJECTIUS:
– Informació, orientació i assessorament al ciutadà/ana.
– Anàlisi i valoració de situacions de necessitat.
– Tramitació de recursos propis i de la Conselleria d’Igualtat
 i Polítiques Inclusives en relació a l’àmbit: familiar, persones amb 

diversitat funcional, majors i vivenda social.
– Garantir el coneixement dels recursos del catàleg de prestacions 

de serveis socials.
– Atendre les despeses bàsiques de supervivència, tramitant les 

prestacions econòmiques.

EQUIP HUMÀ:
Treballadora social.
Auxiliar administratiu.

PROGRAMA, PROJECTES I ACTIVITATS: 
– Prestacions econòmiques individualitzades (necessitats bàsiques, 

habitatge, suministraments i desenvolupament personal).
– Familiar: família monoparental, nombrosa.
– Diversitat funcional: reconeixement del grau de discapacitat,tar-

geta de discapacitat, revisió de grau, targeta d’estacionament, 
eliminació de barreres, ajudes tècniques, bo social Iberdrola.

– Persones majors: PNC jubilació/invalidesa, menjar a casa, elimi-
nació de barreres, ajudes tècniques, autobús urbà.

– Vivenda: sol·licitud de vivenda social.

SERVEI D’ACOLLIMENT

mailto:ss.atencion%40petrer.es?subject=
https://petrer.es/concejalia-de-igualdad-y-servicios-sociales/
mailto:servisoc%40petrer.es?subject=
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IDENTIFICACIÓ:
Orientació, informació i assessorament a persones majors i amb 
diversitat funcional i persones amb problemes de salut mental crò-
nics.

OBJECTIUS:
– Gestionar la sol·licitud, valoració i seguiment dels plans indivi-

dualitzats d’atenció a persones en situació de dependència.
– Gestionar el Servei d’Ajuda a Domicili municipal.
– Gestionar el Servei d’Ajuda a Domicili de la dependència.
– Detectar les persones vulnerables, dependents soles i sense su-

ports, susceptibles d’intervenció.
– Oferir els recursos socials disponibles a les persones més vulnera-

bles per dependència, diversitat funcional o avançada edat.
– Establir la coordinació amb el teixit associatiu que atén les perso-

nes vulnerables per dependència, diversitat funcional o avança-
da edat.

– Mantindre informada la població vulnerable o familiars que han 
sol·licitat estos serveis.

EQUIP HUMÀ:
Treballadores socials.
Auxiliar administratiu.

SERVEI DE PROMOCIÓ
DE L’AUTONOMIA

HORARI  / Dilluns a divendres - de 8:oo a 15:00 h

CONTACTE / 966 989 411
 /  Centre Social — C/ Constitució, 8  
dependencia@petrer.es 

HORARI  / Dilluns a divendres - de 8:oo a 15:00 h

CONTACTE / 966 989 411
 / Centre Social — C/ Constitució, 8  
rferrandiz@petrer.es

SERVEI DE PREVENCIÓ
I INTERVENCIÓ FAMILIAR

IDENTIFICACIÓ:
Tractament de les dificultats relacionals  familiars (xiquets/es, 
adolescents, parella). Persones majors, malalts mentals i persones 
amb diversitat funcional.

OBJECTIUS:
– Potenciar les labors de promoció, prevenció, detecció i valoració 

d’un ampli rang de situacions familiars, persones majors, perso-
nes amb malaltia mental i persones amb diversitat funcional.

– Potenciar les fortaleses de les famílies i promoure les capacitats 
parentals i marentals i dels xiquets i xiquetes.

– Potenciar intervencions efectives prestant un servei pròxim, inte-
grador i de qualitat.

– Diagnosticar i fer proposta de les situacions de vulnerabilitat i 
risc per a prendre les mesures pertinents.

– Promoure relacions de col·laboració entre professionals i les per-
sones objecte d’intervenció.

– Millorar la planificació, gestió i coordinació dels recursos comu-
nitaris, plantejant accions coordinades, que provenen de tots els 
àmbits que tenen a vore amb la població a la qual està orientada 
el servei.

EQUIP HUMÀ:
Psicòlogues, treballadores socials, educadora i educador social.

PROGRAMA, PROJECTES I ACTIVITATS: 
Risc i protecció a majors, xiquets/es, persones amb diversitat fun-
cional i persones amb malaltia mental. Intervenció en la criança i 
marentalitat, conjugalitat i àrea psicoemocional i inclusió social.

mailto:dependencia%40petrer.es?subject=
mailto:rferrandiz%40petrer.es?subject=
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IDENTIFICACIÓ:
La Unitat d’Igualtat garantix la incorporació de la perspectiva de gènere, 
promovent la participació, impulsant plans d’igualtat i realitzant actua-
cions de prevenció de la violència de gènere i masclista.

OBJECTIUS:
– Fer efectiu el principi d’igualtat de dones i hòmens de manera trans-
versal en el conjunt de polítiques públiques d’àmbit municipal.
– Atenció a dones que puguen estar patint una situació de violència de 
gènere.

EQUIP HUMÀ:
 Agent i promotora d’igualtat de gènere. 

PROGRAMA, PROJECTES I ACTIVITATS: 
– Campanyes de sensibilització municipal (8 de març i 25 de novembre), 
tallers sobre igualtat i violència de gènere per als centres escolars, cur-
sos defensa personal.
– Punts violetes contra les violències masclistes en les festes de Moros i 
Cristians i en les Festes Patronals petrerines.

UNA ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÉS: 
Col·laboració amb l’Escola de Família o la Setmana de la Salut; formació 
municipal.

IDENTIFICACIÓ:
Orientació, informació i assessorament en matèria jurídica.

OBJECTIUS:
– Oferir assessorament jurídic, seguiment i acompanyament a les per-
sones, famílies i unitats de convivència, així com a associacions i col·lec-
tius, derivats des de l’equip d’intervenció.
– Assessorament i informació en matèria de dret sociolaboral, dret ci-
vil, dret administratiu i dret penal, tant a la ciutadania com als profes-
sionals.

EQUIP HUMÀ:
Assessora jurídica.

IDENTIFICACIÓ:
La intervenció comunitària servix per a millorar el nivell d’informació a la 
ciutadania, el seu accés als Serveis Socials i com a protecció a les persones vul-
nerables. És complementària al treball individual i familiar, i porta a terme un 
treball de sensibilització i transmissió de valors positius més solidaris al con-
junt de la població, relacionats amb les necessitats socials i les circumstàncies 
concretes de la intervenció social en la comunitat.

OBJECTIUS:
– Proporcionar recursos per a la convivència de persones amb dificultats 

per la seua autonomia, tant dependents com no dependents.
– Actuar conjuntament amb la ciutadania i les entitats socials, afavorint la 

cohesió i la inclusió social.
– Prevenció dels factors de risc d’exclusió social, fomentant la xarxa de 

suport social i territorial; reforçant els mecanismes socialitzadors i 
d’igualtat, les competències personals mitjançant serveis, projectes i ac-
tivitats promocionals.

– Potenciar la participació, treballant amb la comunitat, amb agents ac-
tius en el procés de resposta als problemes socials.

– Incorporar els sectors socialment més febles, per problemes d’exclusió 
social o de dependència, a les organitzacions i entitats ciutadanes.

– Desenvolupar la capacitat d’interlocució, de negociació, amb agents im-
plicats com a mecanisme prioritari de participació en la marxa dels ser-
veis socials.

EQUIP HUMÀ:
Educadors/es socials, agent d’igualtat i  promotora d’igualtat.

PROGRAMA, PROJECTES I ACTIVITATS: 
Realització de tallers educativo-preventius.
Activitats d’informació i difusió.
Projectes de desenvolupament comunitari.
Elaboració del I pla LGTBIQ+

HORARI  / Dilluns a divendres - de 10:oo a 14:00 h (Cita prèvia)
CONTACTE / 966 950 423
 / Centre Social — C/ Constitució, 8
igualdad.agente@petrer.es  / www.petrer.es

UNITAT D’IGUALTAT

ASSESSORIA JURÍDICA

SERVEI D’ACCIÓ COMUNITÀRIA

HORARI  / Dilluns a divendres - de 8:oo a 15:00 h
CONTACTE / 966 989 411
 /  Centre Social — C/ Constitució, 8  

mailto:igualdad.agente%40petrer.es?subject=
http://www.petrer.es
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HORARI  / Dilluns a divendres - 10:00 a 14:00 h (octubre a maig)
  10:00 a 13:00 h (juny a setembre)
  (Cita Prèvia)
CONTACTE / 966 95 04 23
 / Centre Social Juan Millá —  C/Juan Millá, 1
 
igualdad.aux@petrer.es 

IDENTIFICACIÓ:
Població destinatària: víctimes de violència de gènere i masclista.

OBJECTIUS:
– Desenvolupar actuacions de protecció i atenció integral a les vícti-
mes de violència de gènere i masclista i als seus fills i filles.

EQUIP HUMÀ:
Tècnic d’igualtat de gènere, auxiliar administrativa, psicòloga i  ad-
vocada.

PROGRAMA, PROJECTES I ACTIVITATS: 
– Programa de protecció i atenció a les víctimes de violència de gè-

nere i masclista i als seus fills i filles.
– Programa d’informació a través de Whatsapp al qual poden ad-

herir-se les dones que ho desitgen amb la sol·licitud prèvia per 
escrit.

– Servei Telefònic d’Atenció i Protecció a les Víctimes de la Violència 
de Gènere (ATENPRO).

HORARI  / Atenció telefònica / telemàtica:
  10:00 h – 15:00 h de dilluns a divendres.
 / Atenció presencial amb cita prèvia (matí/vesprada). 
CONTACTE / 965 373 792 (cent) / 966 989 400 
 / ext. 465-466 / 687 224 809 (tel. whatsapp)
 / Centre Social Juan Millá —  C/Juan Millá, 1
trabajasocial@petrer.es   /   psicologo@petrer.es / bsoler@petrer.es

IDENTIFICACIÓ:
Atenció psicosocial a xiquets/es i adolescents NNA en vulnerabili-
tat o risc, i a les seues famílies.

OBJECTIUS:
– Millorar les relacions familiars en situacions de vulnerabilitat 

per a infància i adolescència.
– Propiciar una millor adaptació individual, familiar i social dels 

NNA en vulnerabilitat o risc.
– Evitar la ruptura familiar davant situacions de conflicte familiar 

o risc per a NNA.
– Col·laborar amb la xarxa professional i social per a reunificació 

familiar de NNA en protecció.

EQUIP HUMÀ:
Psicòleg/òloga i treballadora social.

PROGRAMA, PROJECTES I ACTIVITATS: 
– Teràpia familiar sistèmica.
– Mediació familiar.
– Orientació psicosocial.

UNA ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÉS: 
Atenció al públic per derivació d’Atenció Primària Bàsica de Serveis 
Socials.

SERVEIS DE VIOLÈNCIA DE
GÈNERE O MASCLISTA

EQUIP ESPECÍFIC D’INTERVENCIÓ AMB 
INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA (EEIIA)

mailto:igualdad.aux%40petrer.es?subject=
mailto:trabajasocial%40petrer.es?subject=
mailto:psicologo%40petrer.es?subject=


2524 Serveis Socials d’Atenció Primària de Caràcter EspecíficServeis Socials d’Atenció Primària de Caràcter Específic

IDENTIFICACIÓ:
Servei d’atenció i seguiment de la salut mental: servei d’atenció domici-
liària que garantisca la permanència de les persones en el seu domicili i 
entorn social.
Programa de promoció de l’autonomia  personal per a persones amb di-
versitat funcional: prevenció, diagnòstic i intervenció en situacions de di-
versitat funcional, dependència, vulnerabilitat o discriminació.

OBJETIVUS:
– Fomentar i facilitar la vinculació regular de la persona usuària amb 

les USM, amb altres recursos específics d’atenció social i amb recursos 
comunitaris que contribuïsquen a millorar la seua qualitat de vida.

– Suport psicoeducatiu, habilitats socials i busca de recursos.
– Potenciar la prevenció de crisi, la promoció de la salut i autonomia, ofe-

rint suport per a crear o millorar la vinculació de les persones als ser-
vicis socials i/o de salut.

– Oferir atenció domiciliària perquè la persona es puga mantindre autò-
nomament en la seua vivenda. 

– Secundar, informar i formar les famílies i persones cuidadores i d’esta 
manera alleujar situacions de sobrecàrrega familiar.

EQUIP HUMÀ:
Psicòleg/òloga, treballador social.

PROGRAMA, PROJECTES I ACTIVITATS: 
Activitats i programes d’atenció i rehabilitació en aspectes com la inte-
gració comunitària, l’oci i temps lliure, etc. Així com treballar en el domi-
cili, facilitant l’autonomia personal i social.

IDENTIFICACIÓ:
Recurs social que té com a finalitat el desenvolupament d’actuacions pre-
ventives dirigides a l’atenció integral, holística i comunitària de la infància i 
adolescència en situació de vulnerabilitat i/o risc d’exclusió social.

OBJECTIUS:
– Previndre situacions d’inadaptació social.
– Donar cobertura a les necessitats de suport escolar i educatiu, oci i temps 

lliure, habilitats socials, conducta, alimentació i higiene, orientació fami-
liar i  desenvolupament personal dels i les menors.

– Coordinar la intervenció socioeducativa del centre amb la resta de recursos, 
obrint el centre al context comunitari i fomentant la participació activa dels 
xiquets, xiquetes i adolescents en la vida social.

EQUIP HUMÀ:
Responsable – Educador social 
Educadors/es – Amb titulacions de l’àmbit social, educatiu, escolar i esportiu.

PROGRAMA, PROJECTES I ACTIVITATS: 
– Programa de desenvolupament personal
– Programa d’alimentació, salut i higiene personal
– Programa d’oci i temps lliure
– Programa de suport escolar
– Programa d’educació física i activitat esportiva
– Programa d’acció comunitària i mediambiental
– Programa de tutories individualitzades
– Programa d’orientació familiar.

ALTRES INFORMACIONS D’INTERÉS: 
Competència de la Generalitat Valenciana, delegada a l’Ajuntament de Petrer.
En els pròxims mesos el centre canviarà d’ubicació i ampliarà la seua capa-
citat.

HORARI  / Època escolar: 12:30 a 19:30
 / Època no escolar: 9:30 a 15:30

CONTACTE / 966 955 714
 / Carrer Quevedo, 104/106 – Petrer
centrodia@petrer.es  — www.petrer.es  —  facebook.com/aytopetrer/

HORARI  / Dilluns a divendres: 10:00 a 14:00

CONTACTE / 966989411 /965373792
 / Centre Social de Juan Millá – C/Juan Millá, 1
centrosocial@petrer.es

DIVERSITAT FUNCIONAL I SALUT MENTAL
CENTRE DE DIA DE MENORS DE 
SUPORT CONVIVENCIAL I EDUCATIU

mailto:centrodia%40petrer.es?subject=
http:// www.petrer.es
http://facebook.com/aytopetrer/
mailto:centrosocial%40petrer.es?subject=
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És l’eina d’ordenació i direcció estratègica de les accions i mesures 
d’inclusió i cohesió social vinculades al territori. Suposa una nova go-
vernança de les polítiques públiques, amb una visió integral i transver-
sal, vinculada a agents  socials i recursos del territori, de manera par-
ticipativa i activa.

Es tracta de promoure la construcció d’un Petrer en el qual totes les 
persones tinguen els mateixos drets, oportunitats i obligacions, al mar-
ge de la seua situació econòmica i social; un municipi en el qual les di-
ferències siguen respectades, les necessitats bàsiques es troben cobertes 
i la igualtat d’oportunitats, així com la llibertat d’elecció de trajectòria 
de vida, queden garantides. 

Les seues principals metes són:
1. Reduir els factors de desigualtat social i vulnerabilitat. 
2. Fomentar l’autonomia de les persones i col·lectius vulnerables, des 

de l’activació inclusiva i la vida independent.
3. Promoure la cohesió social a partir de l’enfortiment dels llaços fa-

miliars i comunitaris, el sentiment de pertinença a la col·lectivitat 
i el territori.

Este IIPMIO és l’eina de treball que recull tots aquells objectius i totes 
aquelles accions a desenvolupar en el municipi de Petrer entorn de la 
igualtat de gènere.

Les seues àrees d’intervenció són les següents:

1. Incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques públi-
ques municipals

2. Prevenció i erradicació de la violència de gènere
3. Solidaritat i immigració 
4. Conciliació de la vida laboral, familiar i personal 
5. Salut i qualitat de vida 
6. Ocupació 
7. Educació, formació, cultura i esport 
8. Participació social i ciutadana 
9. Urbanisme i medi ambient
10. Mitjans de comunicació i noves tecnologies  

L’IIPMIO té com a finalitat principal aconseguir una societat més justa 
i igualitària en el municipi de Petrer.

I PLA MUNICIPAL
D’INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL

 DE PETRER

II PLA D’IGUALTAT
D’OPORTUNITATS
ENTRE DONES I HÒMENS 

PETRER 2019 - 2023
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ALTRES RECURSOS SOCIALS
- MUNICIPALS
- ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
- TERCER SECTOR

“Mucha gente pequena, en lugares 
pequenos, haciendo cosas pequenas, 
puede cambiar el mundo.”

/ Eduardo Galeano



3130 Altres recursos socials / FAMÍLIESAltres recursos socials / FAMÍLIES

HORARI  / Dilluns a divendres, de 10 a 14 h
 / Dimarts a dijous de 16 a 19 h

CONTACTE / 667 887 447
 / Avenida de Jaime II, 77 – Alacant 
orienta_alc@cv.gva.es — Redes sociales: Telegram

CENTRE DE SALUT SEXUAL I 
REPRODUCTIVA DE PETRER

OBJECTIUS:
- Informació, orientació i assessorament a la ciutadania
- Anàlisi i valoració de situacions de necessitat.
- Tramitació de recursos propis i de la Conselleria d’Igualtat i Políti-
ques Inclusives en relació a l’àmbit familiar, persones amb discapa-
citat, majors, vivenda social.

EQUIP HUMÀ:
Comptem amb 7 persones en el nostre servici: coordinador, treba-
lladora social, tècnic superior en animació sociocultural, psicòleg, 
psicòleg infantojuvenil, assessora legal, administrativa.

PROGRAMA, PROJECTES I ACTIVITATS: 
–  Assessorament psicològic, individual, per parelles o en grup (tant 

a persones adultes com a infància i adolescència).
– Itineraris individualitzats d’atenció social.
– Assessorament legal en temes relacionats amb qüestions LGTBI.
– Orientació laboral i educativa.
– Assessorament a persones migrants LGTBI.
– Atenció i ajuda a víctimes de violència intragènere.
– Atenció i ajuda a víctimes de discriminació i delictes d’odi.

ORIENTA ALACANT

HORARI  / Dilluns, dimarts, dijous i divendres — Matins
 / Dimecres a la vesprada. Amb cita prèvia

CONTACTE / 966 957 279
 / Centre de Salut Petrer 1, soterrani. C/ Jesús Zaragoza, 3.

infojoven_cssirpetrer@gva.es 

IDENTIFICACIÓ:
Atenció a tota la població en matèries com: planificació familiar, 
anticoncepció d’emergència, tramitació de la interrupció volun-
tària de l’embaràs, control i prevenció de malalties de transmissió 
sexual, orientació i teràpia en problemes de parella, identitat se-
xual, violència de gènere, etc.
Així mateix, realitzem atenció a col·lectius quan així ens ho sol·li-
citen.

OBJECTIUS:
– Proporcionar la màxima informació i cobertura en tot el que s’ha 

descrit anteriorment.

EQUIP HUMÀ:
Ginecòleg: Javier García-Pardo
Auxiliar: Rita Amat
Sexòloga: Maite Díez
Infermera: Patricia Rodríguez.

PROGRAMA, PROJECTES I ACTIVITATS: 
– Consulta jove situada en la Regidoria de Joventut els divendres 
d’11.30 h a 13.30 h i el primer dimecres de cada mes a la vesprada.
– Consulta d’infermeria afectivo-sexual en els instituts d’Educació 
Secundària.
– Xarrades en col·legis d’Educació Primària.
– Taller de dones.
– Consulta de ginecologia i de sexologia.

mailto:orienta_alc%40cv.gva.es?subject=
mailto:infojoven_cssirpetrer%40gva.es?subject=
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HORARI  / De dilluns a divendres de 9:00 14:30 i de 16:30 a 19:30

CONTACTE / 965910378
 / C/ Martin Luther King, cantó amb
  C/ Alfonso Guixot Guixot, s/n – 03010 Alacant

alicante@aspanion.es  — https://aspanion.es
Xarxes sociales: Twiter, Instagram, Facebook

IDENTIFICACIÓ:
Atenció i ajuda a totes les famílies amb un/a fill/a diagnosticat/ada 
de càncer a la Comunitat Valenciana, incloent persones afectades, 
pares, mares i germans.

OBJECTIUS:
Contribuir a l’augment de les expectatives de vida de xiquets i xi-
quetes malalts de càncer i millorar la seua qualitat de vida i la de 
les seues famílies.

EQUIP HUMÀ:
– 9 psicòlegs/logues, 8 treballadors/es socials, 3 auxiliars de ser-

veis, 5 administratius/ves i comptables, 3 d’oci, relacions públi-
ques i difusió i 1 directora general.

– Voluntariat: 231.

PROGRAMA, PROJECTES I ACTIVITATS: 
Suport psicosocial, ajudes econòmiques, suport emocional, asses-
sorament sobre recursos i ajudes, pisos d’acolliment, grups d’oci i 
terapèutics, atenció al dol, voluntariat hospitalari, escoles hospi-
talàries d’estiu i Nadal, suport a programes d’investigació sobre 
càncer infantil, campaments d’estiu, etc.

UNA ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÉS:
ASPANION està declarada d’utilitat pública, està acreditada per la 
Fundació Lealtad, compta amb diferents certificacions de qualitat i 
se sotmet a auditories econòmiques externes anualment.

ASPANION

HORARI  / Dilluns a divendres, matí i vesprada

CONTACTE / 667 887 447
 / Avinguda Jaime II, 77 - local 7 – Alacant 

info@diversitat.es — www.diversitat.es — Twiter, Instagram, Facebook.

IDENTIFICACIÓ:
Associació d’ajuda al col·lectiu, a les seues famílies i persones reunides.

OBJECTIUS:
La inclusió social i evitar el sofriment i discriminació que patixen les per-
sones LGTBI per causes d’orientació sexual i identitat de gènere, proporcio-
nant-los suport jurídic i psicològic o de qualsevol altra manera depenent 
de cada cas en particular.

EQUIP HUMÀ:
Psicòloga, treballadora social, psicòloga infantil, advocada, coordinado-
ra, tècnic superior en animació sociocultural, gerent, director de xarxes 
socials.

PROGRAMA, PROJECTES I ACTIVITATS: 
12 de febrer - Dia Internacional contra l’Homofòbia en el Futbol  /  1 de març 
- Dia per a la Discriminació Zero  /  8 de març - Dia de la Dona  / 15 de març 
- Dia de la Visiblilitat Trans a Espanya  /  21 de març - Dia Internacional 
contra el Racisme  /  31 de març - Dia Internacional de la Comunitat Trans-
gènere  /  1 d’abril - Dia del Llibre de Temàtica LGTBI  /  8 d’abril - Dia Inter-
nacional del Poble Gitano  /  26 d’abril- Dia de la Visibilitat Lèsbica  /  4 de 
maig - Dia Internacional contra l’Assetjament Escolar  /  15 de maig - Dia 
Internacional de la Família  /  17 de maig - Dia Internacional contra l’Homo-
fòbia, Bifòbia i Transfòbia  /  28 de juny - Dia Internacional de l’Orgull LGT-
BI  /  23 de setembre - Dia Internacional de la Bisexualitat  /  26 d’octubre 
- Dia de la Visibilitat Intersexual  /  16 de novembre - Dia Internacional de 
la Tolerància  /  20 de novembre - Dia Internacional de la Memòria Trans  /  
25 de novembre - Dia contra les Violències Masclistes  /  1 de desembre - Dia 
Mundial contra el VIH  /  3 de desembre - Dia Internacional de les Persones 
amb Diversitat Funcional  /  10 de desembre - Dia dels Drets Humans.

DIVERSITAT
COL·LECTIU DE LESBIANES, 
GAIS, TRANS I BISEXUALS

mailto:alicante%40aspanion.es?subject=
https://aspanion.es
http://aspanion.es/ 
mailto:info%40diversitat.es?subject=
http://www.diversitat.es
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CONTACTE / 662 255 646
 / C/Alacant 56, Baix – Petrer  
pontsdigualtatpetrer@gmail.com 
Xarxes socials: Facebook i Instagram

IDENTIFICACIÓ:
Col·lectiu LGTBIQ+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar de 
Petrer, adscrit a Ponts d’Igualtat Alcoi al febrer de 2021. La creació 
del nostre col·lectiu va ser motivada per la situació de discrimi-
nació i marginació social que patim les persones lesbianes, homo-
sexuals, bisexuals, transsexuals i les seues respectives famílies, a 
la nostra ciutat. 

OBJECTIUS:
Donar visibilitat al col·lectiu LGTBIQ+, així com defendre els seus 
drets. Som un col·lectiu transversal en el qual treballem amb totes 
les persones l’educació, sanitat, sindicats, ajuntaments, institu-
cions, entitats feministes, entitats socials... 
L’educació és un dels pilars del nostre col·lectiu, ja que entenem 
que és la base per a poder enriquir-se en valors i tolerància per al 
respecte de tots i totes.

EQUIP HUMÀ:
President: Víctor Bravo Barragán.
Tresorera i secretària d’inclusió: Paloma Lucía Roig Azorín.
Secretari d’organització: Antonio Campoy Pastor.
Coordinador de projectes: Enrique Albert Bernabeu.
Vocal: Elena Cano Arnedo.

PROGRAMA, PROJECTES I ACTIVITATS: 
T’acompanyem al servei Orienta d’Alacant. T’aconsellem davant 
un ciberassetjament i assetjament escolar.
Servei Jurídic i Psicològic en Ponts d´Igualtat Alcoi. Informació so-
bre activitats socioculturals a Petrer.

PONTS D’IGUALTAT

HORARI  / Dimarts i dijous de 17:00 20:00 amb cita prèvia
CONTACTE / 622 737 460
 / Carrer Constitució, 8 – Petrer
tonyirislgtb@gmail.com — organizacioniris@gmail.com  

IDENTIFICACIÓ:
Associació apartidista i feminista que lluita pels drets de totes les persones in-
dependentment de les seues capacitats, sexualitat, sexe, expressió de gènere 
i/o identitat de gènere. Amb especial atenció en el sector LGTBQ+. 

OBJECTIUS:
– Apropar a la zona els equips professionals necessaris.
– Cooperar amb altres associacions en campanyes de suport a la igualtat. 
– Proposar en biblioteques i centres educatius llibres que fomenten la diver-

sitat familiar i de persones.
– Plantejar xarrades de respecte i tolerància en centres educatius. 
– Proporcionar ajuda a famílies i menors respecte a la identitat dels xi-

quets/es. 
– Campanyes de prevenció sexual i informatives.
– Visualitzar, integrar i ensenyar la realitat de les persones amb VIH/sida. 

Informació sobre on i com realitzar la prova, la vida en parella amb VIH/
Sida, PREP, etc. 

EQUIP HUMÀ:
El personal jurídic, psicològic i especialitzat del qual disposem pertany a al-
tres col·lectius i institucions amb les quals col·laborem.

PROGRAMA, PROJECTES I ACTIVITATS: 
- Proposta de llibres LGTBQ+ en biblioteques. 
- Proposta de curts i espots LGTBQ+. 
- Proposta de visualització de la població LGTBQ+ en carrers. 
- Proposta de xicotets curts animats en cinema d’estiu.

ASSOCIACIÓ IRIS - LGTBQ+

mailto:pontsdigualtatpetrer%40gmail.com?subject=
mailto:tonyirislgtb%40gmail.com?subject=
mailto:organizacioniris%40gmail.com?subject=
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HORARI  / Dilluns a divendres: 10:00 a 14:00 h
 /  Dimarts i dijous: 16.00 a 19:00 h
CONTACTE / 966 950 671 / 687 224 881
 / Casal de joventud. C/ Ortega y Gasset, 26  
juventud@petrer.es  — www.petrer.es — Redes sociales: @petrerjoven

IDENTIFICACIÓ:
La Regidoria d’Infància i Joventut s’encarrega de planificar, programar gestio-
nar i desenvolupar les actuacions municipals dirigides a la població infantil i 
juvenil.

OBJECTIUS:
– Fomentar la participació juvenil i promocionar la creació cultural, artística i 

educativa.
– Desenvolupar programes d’oci educatiu, culturals i de temps lliure. 
– Promoure el voluntariat i l’associacionisme.
– Oferir a les i els jóvens informació, orientació i assessorament sobre qüestions 

del seu interés.
EQUIP HUMÀ:

1 tècnica de joventut - 1 animadora juvenil - 1 regidor delegat d’àrea.
PROGRAMA, PROJECTES I ACTIVITATS: 

– Programes d’oci i temps lliure: festival emmarcat en festes patronals, partici-
pació en la cavalcada de reis, activitats de Halloween, festival d’oci en famí-
lia: Llavoretes Fest, Scape Room, LAN Party, activitats en línia.

– Programa de promoció i foment de l’associacionisme juvenil i Fòrum Jove.
– I Pla Jove de Petrer.
– Programa de corresponsals juvenils. 
– Programes de participació i voluntariat mediambiental-juvenil
– Programes de creació cultural: Taller de teatre, dirigit a jóvens de 9 a 15 anys, 

concursos, Exposició programa M’Importa en col·laboració amb l’IVAJ.
– Col·laboració en fires locals d’ocupació, educació, salut i recursos socials.
– Programes d’ocupació/formació:  Programa Jove Oportunitat.
– Servei d’Informació i Orientació Juvenil, expedició de Carnet Jove.
– Casal de la Joventut. Consulta jove de la Unitat de Salut Sexual i Reproductiva.
– Vivenda: sol·licitud de vivenda social.HORARI  / Divendres: 11:30 a 13:30 h

 / Primer dimecres de cada mes:  a partir de las 16:00 h

CONTACTE / 966 957 279
 / Casal de joventud. C/ Ortega y Gasset, 26  
 
infojoven_cssirpetrer@gva.es 

IDENTIFICACIÓ:
La Consulta Jove de la Unitat de Salut Sexual i Reproductiva de Pe-
trer és un servei proporcionat per la Regidoria d’Infància i Joven-
tut, la Regidoria de Sanitat i el Departament de Salut d’Elda, dirigi-
da a jóvens menors de 24 anys.

OBJECTIUS:
– Proporcionar informació sobre sexualitat, mètodes anticonceptius i 

malalties de transmissió sexual.
– Crear un espai on els i les jóvens se senten en confiança i llibertat per a 

expressar els seus dubtes i preocupacions. 
– Oferir un servei sanitari de consultes sobre temes sexuals, realització 

de revisions, tractaments per a previndre problemes –amb la mens-
truació–, evitar embarassos no desitjats, identitat de gènere o condi-
ció sexual

EQUIP HUMÀ:
Professionals: 
1 ginecòleg
1 infermera
1 tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria.

REGIDORIA D’INFÀNCIA I JOVENTUT 
DE L’AJUNTAMENT DE PETRER

CONSULTA JOVE DE LA UNITAT DE 
SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA

Altres recursos socials / INFÀNCIA I JOVENTUD Altres recursos socials / INFÀNCIA I JOVENTUD

mailto:juventud%40petrer.es?subject=
http://www.petrer.es
mailto:infojoven_cssirpetrer%40gva.es?subject=


39Altres recursos socials / TERCERA EDAT38

HORARI  / De 9 a 21 h per contacte telefònic.

CONTACTE / 635283574/685888655
 / C/ L’Horta, 31 – Petrer 

juliafernandezvicedo@gmail.com 

IDENTIFICACIÓ:
Associació sense ànim de lucre, d’àmbit local, la missió de la qual és 
formar, informar i reivindicar aspectes relacionats amb la cura de 
persones dependents. 
L’Associació VIVIR pretén arribar a totes aquelles persones depen-
dents i les seues cuidadores principals, que pensen que es troben soles.

OBJECTIUS:
– Aconseguir la interactuació de manera harmònica en la Comunitat 

a través de l’adquisició d’idees, valors i principis que tenen signifi-
cat per a la nostra vida.

– Millorar la qualitat de vida de les persones cuidadores principals de 
persones dependents.

– Enfortir les capacitats personals.
– Conéixer i aplicar els drets assertius.
–  Intentar donar resposta als múltiples interrogants que es formulen 

des d’una situació de conflicte continuat en la vida diària.
EQUIP HUMÀ:

Professionals: 1 treballadora social.
Voluntariat: 5 voluntàries i les associades que col·laboren quan se les 

necessita.
PROGRAMA, PROJECTES I ACTIVITATS: 

– Xarrades relacionades amb aspectes que afecten el cuidat dels cui-
dadors principals de persones dependents.

– Curs/Taller “Cuidant el cuidador”.
– Convivències.
– Cinema-fòrum.
– Servei de préstec d’aparells ortopèdics.

“VIVIR”
ASSOCIACIÓ DE CUIDADORS I

CUIDADORES DE PERSONES MAJORS

Altres recursos socials / INFÀNCIA I JOVENTUD

HORARI  / De 8:00 a 16:00 h
CONTACTE / 626 346 594  /  654 408 752
 / Partida Canal de Confite Núm. 60 –Villena - Alacant  
info@elcerezo.org  — http://elcerezo.org
Xarxes socials: Facebook

ASSOCIACIÓ “EL CEREZO”

IDENTIFICACIÓ:
L’Associació El Cerezo és una entitat sense ànim de lucre de caràc-
ter social constituïda l’any 1997 que intervé amb el col·lectiu de per-
sones amb dificultats d’integració sociolaboral.
Actualment compta amb els següents serveis:
– Servei d’Atenció a Menors (SAM)
– Servei d’Intermediació Laboral (SIL)
– Servei de Formació (SEF)

OBJECTIUS:
Promoure el desenvolupament integral de persones vulnerables 
mitjançant la formació, la intermediació laboral i l’ocupació, inci-
dint de manera positiva a través de programes que generen canvis 
substancials en les persones i en la societat en el seu conjunt.

EQUIP HUMÀ:
– 7 professionals amb el següent perfil professional:
 Treball social, educació, pedagogia, enginyeria, inserció laboral, 

sociologia, relacions laborals
– Voluntariat: 8

PROGRAMA, PROJECTES I ACTIVITATS: 
– Programa del centre de dia d’inserció sociolaboral
– Programes: Aromas y Colores, Accesit Living Lab M45, Camino al 

Empleo, Voluntaria2 i Integrando Culturas.
– Programes: Proyecto Incorpora i Punto Formativo.

UNA ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÉS:
Es realitza cada any una Trobada Intercultural de Dones i un 
Desdejuni Empresarial.

mailto:juliafernandezvicedo%40gmail.com?subject=
mailto:/concejalia-de-igualdad-y-servicios-sociales/?subject=
https://elcerezo.org
https://es-es.facebook.com/asociacionelcerezo


4140 Altres recursos socials / TERCERA EDATAltres recursos socials / TERCERA EDAT

HORARI  / Visites de dilluns a diumenge: d’11:00 h a 13:00 h 
 de 17:00 h a 19:00 h 
CONTACTE / 965 39 51 13
 / C/ Santa Bárbara, s/n 03600 Elda (Alacant)  
 
elda@gva.es 

IDENTIFICACIÓ:
Residència pública de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusi-
ves, adjudicada en gestió integral. Atenció a persones majors de-
pendents en règim de residència i estada diürna.

OBJECTIUS:
- Atenció integral de l’usuari/ària.
- Atenció social i sanitària.
- Manteniment de capacitats i rehabilitació.
- Serveis de manutenció i hostaleria.

EQUIP HUMÀ:
– Professionals: 70
– Director/a, metge/essa, psicòleg/òloga, treballador/a social, in-

fermers/es, fisioterapeuta, TASOC, auxiliars de clínica, recepció, 
cuineres, auxiliars de serveis, aux. manteniment i conductor.

– Voluntariat: 20 persones de l’Associació d’Amics de la Residència 
i CD El Catí.

PROGRAMA, PROJECTES I ACTIVITATS: 
– Programa d’activitats terapèutiques.
– Activitats d’animació sociocultural.
– Programa de rehabilitació funcional.
– Programa de cures dignes i atenció individualitzada.

“EL CATÍ”
RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA

PER A PERSONES MAJORS DEPENDENTS

HORARI  / Residència: 24 hores al dia – Tot l’any.
 / Centre de dia: dilluns a divendres excepte festius
    de 8 a 22. h (Possibilitat de festius)
CONTACTE / 966 956 161
 / Sierra de Castellarest 2, – 03610 Petrer (Alacant)  
info@residencialamolineta.es — Facebook: residència La Molineta

IDENTIFICACIÓ:
Atenció residencial: 107 places, de les quals 55 concertades i 52 privades.
Atenció en centre de dia: 34 places, de les quals 5 concertades i 29 privades.

OBJECTIUS:
– L’objecte fonamental de La Molineta és millorar la qualitat de vida de les 

persones majors, fomentant la seua autonomia, independència i desenvo-
lupament personal, així com satisfer al màxim les necessitats i les expec-
tatives dels nostres majors i les seues famílies. Per a això es proposa un 
sistema que facilite la millora contínua per a prestar un servei més ade-
quat i ajustat al que les persones majors i les seues famílies necessiten.

EQUIP HUMÀ:
– Administració: 1 directora i un tècnic administratiu.
– Àrea sanitària: 1 coordinador, 2 metges, 7 DUES, 46 aux. infermeria, 1 fisio-

terapeuta.
– Àrea social: 1 psicòloga, 1 treballadora social, 1 tècnica en animació socio-

cultural, 1 terapeuta ocupacional, 1 tècnic en integració social.
– Serveis generals: 1 governanta, 3 porters-recepcionistes, 11 persones de la 

neteja, 3 cuineres, 3 auxiliars de cuina, 1 conductor-manteniment.
PROGRAMA, PROJECTES I ACTIVITATS: 

– Atenció mèdica i d’infermeria.
– Infermeria 24 hores / Servei de rehabilitació.
– Suport psicològic i social / Suport a familiars / Programa d’oci i temps lliu-

re, foment de la convivència / Programa d’atenció a famílies / Programa 
de rehabilitació de funcions físiques i funcionals / Programa de teràpia 
ocupacional.

– Programa de teràpies alternatives, teràpia canina i altres / Programa de 
música per a despertar-se / Programa d’atenció centrada en la persona / 
Programa d’estimulació cognitiva i atenció psicològica. 

“LA MOLINETA”
RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA PER A 
PERSONES MAJORS DEPENDENTS

mailto:elda%40gva.es%20?subject=
mailto:info%40residencialamolineta.es?subject=
https://es-es.facebook.com/www.residencialamolineta.es


4342 Altres recursos socials / TERCERA EDATAltres recursos socials / TERCERA EDAT

HORARI  / Dilluns a divendres de 8:00 a 20:00 (excepte festius)
 / Cita prèvia

CONTACTE / 965 390 921
 / C/Médico José Ferreira Quintana, 20 – Elda (Alacant)  
cd_elda@gva.es 

IDENTIFICACIÓ:
Es tracta d’un centre de titularitat pública, de la Conselleria d’Igualtat 
i Polítiques Inclusives. Habilitat per a atendre 50 persones en situació 
de dependència.
Les persones destinatàries del servei del centre són persones majors 
que es troben en situació de dependència, mancant de les capacitats 
necessàries per a realitzar per si mateixes les activitats bàsiques de la 
vida diària i necessitant una atenció geriàtrica integral.

OBJECTIUS:
Millorar o mantindre el grau d’autonomia de la persona major, aju-
dant-la a disfrutar del seu temps lliure i donar suport a la família o 
les/als cuidadores/ors que l’atenen, mitjançant activitats preventi-
ves, terapèutiques i rehabilitadores que reduïsquen o minimitzen la 
dependència de la persona.

EQUIP HUMÀ:
24 treballadores/os. Directora, treballadora social, psicòloga, fisiote-
rapeuta, TASOC, 2 infermeres, 1 metgessa, 8 auxiliars, 2 conductors, 1 
auxiliar de manteniment, 2 auxiliars de serveis i 2 recepcionistes. 

PROGRAMA, PROJECTES I ACTIVITATS: 
– Programa d’atenció sanitària
– Programa d’activitats de rehabilitació funcional
– Programa d’activitats de rehabilitació cognitiva
– Programa d’animació sociocultural
– Programa d’activitats socials i de relació amb la família i amb la 

comunitat.

CENTRE DE DIA
PER A PERSONES MAJORS 

DEPENDENTS D’ELDA

HORARI  / 365 dies / 24 h
CONTACTE / 965381688
 / C/Valle Inclán, núm 1 - baix – 03600 Elda (Alacant)  
direccion.elda@domusvi.es – www.domusvi.es 
Xarxes socials: Facebook, Instagram, Twitter, Canal Youtube

IDENTIFICACIÓ:
Residència pública de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, 
adjudicada en gestió integral. Atenció a persones majors dependents 
en règim de residència i estada diürna.

OBJECTIUS:
Cada persona és única, per això els nostres professionals s’adapten a 
les seues necessitats específiques. En la residència DomusVi Elda cui-
dem persones en bona companyia, i ho fem amb un tracte familiar 
i pròxim, basat en la confiança, empatia, la professionalitat i l’entu-
siasme. Per a així compaginar una estada còmoda i satisfactòria i ofe-
rir a les famílies seguretat i tranquil·litat.

EQUIP HUMÀ:
Directora, equip assistencial, equip mèdic, equip d’infermeria, auxi-
liars clíniques de geriatria, psicòleg/òloga, podòleg/òloga, treballa-
dor/a social, fisioterapeuta, monitor/a d’oci i temps lliure.
Serveis hotelers: atenció al client, recepcionista, equip de cuina, equip 
de manteniment, jardineria, personal administratiu i perruquer/a.

PROGRAMA, PROJECTES I ACTIVITATS: 
Unitat especialitzada en l’atenció a Alzheimer i altres demències / 
Atenció especialitzada en convalescència i rehabilitació / Atenció 
especialitzada en estades temporals i respir familiar / Atenció espe-
cialitzada a persones amb malalties avançades i cures pal·liatives / 
Atenció gerontològica / Atenció diürna.

“DOMUSVI”
RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA PER A 
PERSONES MAJORS DEPENDENTS

mailto:cd_elda%40gva.es?subject=
mailto:direccion.elda%40domusvi.es?subject=
http://www.domusvi.es
https://es-es.facebook.com/domusvi.es
https://www.instagram.com/domusvi.es/?hl=es
https://twitter.com/DomusVi_Es?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/c/DomusViEsp


4544 Altres recursos socials / TERCERA EDATAltres recursos socials / TERCERA EDAT

HORARI  / Dilluns - Divendres – 9:00 - 14:00 h / 15:30 - 20:00 h 

CONTACTE / 965 390 814
 / C/ Ramón Nocedal, 10 – Elda 

 info@afaelda.com – www.afaelda.com

IDENTIFICACIÓ:
Atenció de persones afectades per la malaltia d’alzheimer.

OBJECTIUS:
– Millorar la qualitat de vida de les persones amb alzheimer a tra-

vés dels tallers d’estimulació cognitiva i física i d’atenció en el do-
micili.

– Millorar la qualitat de vida de familiars i/ o cuidadores/ors de les 
persones amb alzheimer.

EQUIP HUMÀ:
1 psicòleg, 1 treballadora social, 1 terapeuta ocupacional, 2 tècnics/
ques en animació sociocultural, 1 fisioterapeuta, 1 tècnic adminis-
tratiu, 1 personal de neteja, 10 auxiliars d’infermeria.

PROGRAMA, PROJECTES I ACTIVITATS: 
– Tallers d’estimulació cognitiva i física dirigits a persones amb 

alzheimer en diferents fases de la malaltia.
– Servei d’ajuda a domicili especialitzat en atenció a persones amb 

alzheimer en diferents fases de la malaltia.
– Atenció psicosocial a familiars i/o cuidadores/ors de persones 

amb alzheimer.

ASOCIACIÓ DE FAMILIARS
I AMICS DE MALALTS D’ALZHEIMER

D’ELDA, PETRER I COMARCA DEL VINALOPÓ MITJÀ

HORARI  / 8:00 a 19:30 hores (Dilluns a divendres)

CONTACTE / 966 957 750
 / C/ L’Horta, 4.-  03610 – Petrer (Alacant) 

 ceam_petrer@gva.es 

IDENTIFICACIÓ:
Centre d’atenció preventiva, destinat a oferir serveis especialitzats 
per a aconseguir el manteniment de les persones majors en un estat 
físic i emocional que els permeta valdre’s per si mateixes, i estar en 
el seu entorn familiar i social, amb la finalitat de retardar el seu 
ingrés en residències i hospitals.

OBJECTIUS:
Els CEAM es configuren com a unitats de prevenció, manteniment 
de la salut, rehabilitació, formació, informació i desenvolupament 
d’activitats culturals, d’oci, convivència i promoció social. Propi-
ciaran hàbits de vida saludable, alhora que dinamitzaran les re-
lacions interpersonals i grupals, amb el fi d’evitar la soledat i el 
desarrelament, i s’han convertit en un recurs de suport tant per a 
les persones majors com per a les famílies a fi de facilitar-los que-
dar-se en el seu entorn el màxim temps possible.

EQUIP HUMÀ:
Personal d’administració.- Personal qualificat.- Personal de nete-
ja.- Concessionaris.- Monitors/es varis.

PROGRAMA, PROJECTES I ACTIVITATS: 
Els que regula l’Ordre 8/2012, de 20 de febrer.
(DOGV núm. 6728 / 06.03. 2012).

CEAM
CENTRE ESPECIALITZAT 
D’ATENCIÓ  A MAJORS
DE PETRER
DE PETRER

mailto:%20info%40afaelda.com?subject=
http://www.afaelda.com
mailto:%20ceam_petrer%40gva.es?subject=


4746 Altres recursos socials / IGUALTAT I/O VIOLÈNCIA DE GÈNEREAltres recursos socials / IGUALTAT I/O VIOLÈNCIA DE GÈNERE

HORARI  / 9:00-21:00 L-S (inclós festius)
 / Atenció al públic / obertura del centre o servei

CONTACTE / 900 580 888
 / Avda. Libertad, 19. Elda (Casa Colorá)

cm_elda@gva.es 
www.sinmaltrato.es

IDENTIFICACIÓ:
Atenció i intervenció integral i especialitzada a les dones víctimes de 
violència de gènere, així com la realització de campanyes destinades 
a la sensibilització i a la prevenció de la violència de gènere i a qualse-
vol mena de discriminació per raó de sexe.

OBJECTIUS:
– Atendre i intervindre de manera integral i especialitzada les dones 
víctimes de violència de gènere a través d’un equip multidisplinar 
compost per psicòlogues, treballadores socials i advocades.
– Previndre la violència de gènere i promoure la igualtat per a previn-
dre qualsevol tipus de discriminació per motiu de gènere a través d’un 
equip format per educadors i educadores i tècniques i tècnics d’inte-
gració social.
– Comarques de l’Alt i Vinalopó Mitjà, el Comtat, l’Alcoià, la Costera i 
la Vall d Albaida.

EQUIP HUMÀ:
4 psicòlogues, 4 treballadores socials, 2 lletrades, 2 educadors/es, 4 
tècniques/cs d’integració social, 1 auxiliar administrativa i 1 coordi-
nadora.

PROGRAMA, PROJECTES I ACTIVITATS: 

CENTRE DE DONA RURAL 
ITINERANT D’ELDA

HORARI  / Oficina – 08:45 hores a 15:30 h 
 / Assistència a la víctima / 24 h
 / Contacte telefònic / 24 h

CONTACTE / 627 361 145
 / Comissaria de la policia local de Petrer  

viogen@petrer.es 

IDENTIFICACIÓ:
Atenció a les dones víctimes de violència de gènere, seguiment i pro-

tecció d’estes i dels seus fills/es menors d’edat.

OBJECTIUS:
Realitzar assistència especialitzada i individualitzada de les vícti-
mes 24 hores. Seguiment i protecció d’estes quan hi haja mesures de 
protecció al seu favor i de menors al seu càrrec, i en cas que no n’hi 
haguera i el cas siga considerat d’especial rellevància. 
Coordinació i derivació amb la resta de departaments assistencials 
i jurídics existents en matèria de violència de gènere.

EQUIP HUMÀ:
Professional: 1

VIOGEN

 Corresponsabilitat
- Empoderament
- Estereotips
- Mites de l’amor romàntic
- Llenguatge inclusiu

- Noves masculinitats
- Coeducació
- Feminisme
- Dones en la història
- Micromasclismes

mailto:cm_elda%40gva.es?subject=
http://www.sinmaltrato.es
mailto:viogen%40petrer.es?subject=


4948 Altres recursos socials / IGUALTAT I/O VIOLÈNCIA DE GÈNEREAltres recursos socials / IGUALTAT I/O VIOLÈNCIA DE GÈNERE

HORARI  / Dijous de 18:30 a 20:30 h

CONTACTE / 626 387 739
 / C/ L’Horta, 31 - 03610 Petrer 

tiemposdemujervallevinalopo@gmail.com 
Facebook / “Tiempos de mujer”

IDENTIFICACIÓ:
Associació sense ànim de lucre amb la finalitat d’integrar a dones 
de totes les edats i fomentar l’associacionisme, la independència i la 
valoració personal.

OBJECTIUS:
Millorar la formació integral de la dona per a adquirir coneixe-
ments des de la perspectiva de gènere en totes les àrees socials (per-
sonal, econòmica, social, corporal i cultural) per mitjà de tallers, 
xarrades, activitats expressives, grups de lectura, cursos.

EQUIP HUMÀ:
160 sòcies, amb diferents professions i trajectòria personal.

PROGRAMA, PROJECTES I ACTIVITATS: 
– Trobada de lectura: un dissabte al mes. Presencial i en línia.
– Taller de ioga terapèutic. Dimecres.
– Taller de taitxí. Dilluns i dimecres.
– Taller d’ukelele. Dimarts.
– Taller d’arts decoratives. Dimarts.
– Taller d’expressió oral i comunicació. Dimarts.
– Taller de dibuix al llapis (retrat). Dijous.
– Festival Fem Plural (II), maig i juny. 
– Projecte anual, dona i canvi climàtic.
–Conversar amb…: xarrades mensuals per a conéixer diferents do-
nes del poble.
– Xarrades, ponències, trobades festives, cursos, desenvolupament 
personal, etc.

ASSOCIACIÓ TIEMPOS DE MUJER
PETRER

IDENTIFICACIÓ:
Servei públic i gratuït, especialitzat en l’atenció  integral a dones 
víctimes de violència de gènere i els seus fills i filles. Maltractaments 
físic/psíquics, agressió, abús i assetjament sexual, tràfic de dones, 
mutilació genital femenina, matrimonis forçosos, avortament i es-
terilització forçosos.
(Llei 7/2012, de 23 de Novembre, Integral contra la Violència sobre 
la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana) 
El centre pertany a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

OBJECTIUS:
Recuperació integral de les dones víctimes de violència de gènere i 
els seus fills i filles.

EQUIP HUMÀ:
8 treballadores socials, 8 psicòlogues, 1 psicòloga infantojuvenil, 1 
advocada, 1 coordinadora.

PROGRAMA, PROJECTES I ACTIVITATS: 
– Atenció social, psicològica i jurídica individual i grupal a dones 
víctimes de violència de gènere.
– Atenció psicològica individual i grupal a fills i filles de dones vícti-
mes de violència de gènere.

CENTRE DE DONA 24 HORES
ALACANT

HORARI  / 24 Horas – 365 dies a l’any

CONTACTE / 900 580 888
 / C/García Andreu, 12 – 03007 ALACANT  

centromujer_alicante@gva.es
www.sinmaltrato.gva.es

mailto:tiemposdemujervallevinalopo%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/tiemposdemujer/
mailto:centromujer_alicante%40gva.es?subject=
http://www.sinmaltrato.gva.es


5150 Altres recursos socials / DIVERSITAT FUNCIONALAltres recursos socials / DIVERSITAT FUNCIONAL

IDENTIFICACIÓ:
Associació de famílies amb membres amb discapacitat auditiva.
Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç concertat amb 
la Conselleria d’Igualtat i Polítiques inclusives, destinat a xiquets i xi-
quetes de 0-6 anys.

OBJECTIUS:
- Afavorir la inclusió de persones amb discapacitat auditiva.
- Estimular la formació i participació de les famílies en el procés edu-
catiu del seus fills i filles.
- Promoure el diagnòstic i el tractament precoç de la sordesa.
- Millorar la qualitat en l’educació que reben els NNA.
- Fomentar la capacitació professional i l’accés a l’ocupació.
- Optimitzar la formació del professorat i els especialistes.
- Informar i sensibilitzar la població sobre la discapacitat auditiva.

EQUIP HUMÀ:

PROGRAMA, PROJECTES I ACTIVITATS: 
– Servei d’atenció i suport a famílies. Escoles de família.
– Servei d’inclusió sociolaboral.
– Servei de rehabilitació logopèdica i d’intervenció soci educativa.
– Servei de fisioteràpia i activitats d’oci i temps lliure.
– Activitats de formació especialitzada per a estudiants i professio-
nals.
– Campanyes de sensibilització.

HORARI  / Dilluns a dijous –  08.00 -20.30 h
 / Divendres – 08.00 -18.30 h
CONTACTE / 966 980 714 / 966 982 249
 / Avda. Reina Victoria, 5. Elda (Alacant)
apanah@apanahcom – www.apanahcom
Xarxes socials : @APANAH2 / facebook.com/apanahelda

HORARI  / Dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 15,30 a 18,30 h

CONTACTE / 691903013 / 965395594
 / C/Médico José Pertejo Seseña, 3 - Elda (Alacant)  

afepec@gmail.com 
Xarxes Socials: Facebook

IDENTIFICACIÓ:
Som una associació sense ànim de lucre que atén persones afectades 
pel trastorn mental greu i les seues famílies amb l’objectiu de millorar 
la seua qualitat de vida i reivindicar els seus drets.

OBJECTIUS:
Entre els fins de l’associació es troba l’atenció a problemes i necessitats 
de persones afectades pel trastorn mental i les seues famílies, l’adopció 
de mesures que contribuïsquen a la millora de la qualitat de vida de les 
persones afectades pel trastorn mental greu i la de les seues famílies i 
l’atenció a situacions greus d’emergència social relacionades amb la 
salut mental.

EQUIP HUMÀ:
2 psicòlogues
1 treballadora social
1 terapeuta ocupacional
1 monitora educadora

PROGRAMA, PROJECTES I ACTIVITATS: 

APANAH
ASSOCIACIÓ PROVINCIAL DE PERSONES 

SORDES I LES SEUES FAMÍLIES

ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE 
MALALTS MENTALS D’ELDA,
PETRER I COMARCA

– Programa de creixement personal.
– Projecte d’hort terapèutic, habili-

tats socials i habilitats de la vida 
diària.

– Estimulació cognitiva.
– Taller d’artteràpia.
– Taller d’activitat física: taitxí.
– Taller d’intel·ligència emocional.

– Atenció psicològica individualit-
zada.

– Teràpia de grup.
– Club d’oci
– Escola de famílies.
– Programa d’orientació, informa-

ció i assessorament en trastorn 
mental greu.

Directora del centre – Psicòloga
Estimuladores – 2
Logopedes – 5
Fisioterapeuta – 1
Treballadora social – 1

Orientadora laboral – 1
Intervenció socioeducativa – 2
Administrativa – 1
Ordenança  i neteja – 3
Voluntariat: 10 persones

mailto:apanah%40apanah.com?subject=
http://www.apanah.com
https://twitter.com/apanah2?lang=es
https://www.facebook.com/apanah.elda
mailto:afepec%40gmail.com%20?subject=
https://www.facebook.com/asociacionefermosmentalesdeeldapetrerycomarca


5352 Altres recursos socials / DIVERSITAT FUNCIONALAltres recursos socials / DIVERSITAT FUNCIONAL

HORARI  / 9.00h a 17.00 h
CONTACTE / 966 312 838 / 671 038 859
 / Av. Felip V, 1 - Petrer 
sensebarreres@sensebarreres.es  — www.sensebarreres.es
Xarxes socials: Facebook: /sensebarreres.asociacion-
discapacitados/  Instagram: @sensebarreres

HORARI  / 08:00 a 14:00 h , vesprades 16:00 a 19.30 h
 / Els divendres atenció a Petrer en el centre
    Juan Millá. (cita prèvia)
CONTACTE / 965 808 194
 / Plaça Martínez Olivencia, 9 Baix A. – Villena 
eabellan@redsanamente.org

IDENTIFICACIÓ:
Associació sense ànim de lucre que atén a totes aquelles persones de Pe-
trer i comarca que patisquen malalties rares i qualsevol tipus de disca-
pacitat.

OBJECTIUS:
Millorar la qualitat de vida i la inclusió social de les persones amb malal-
ties rares i discapacitat de Petrer i comarca.

EQUIP HUMÀ:
1 directora, 1 psicòloga, 1 treballadora social, 1 terapeuta ocupacional, 1 
fisioterapeuta, 2 administratius/ves, 7 cuidadors/es, 2 conductors, 1 au-
xiliar de transport, 1 conserge.
Voluntariat: 20

PROGRAMA, PROJECTES I ACTIVITATS: 
– Centre d’atenció diürna per a persones en situació de dependència.
– Centre d’atenció multidisciplinària.
– Servei d’informació, orientació i assessorament / Servei d’intermedia-
ció laboral / Servei de transport adaptat / Servei de préstec de material 
ortoprotètic / Atenció a persones afectades de Parkinson / Campanyes 
de sensibilització.
– Jornades Sociosanitàries SB Teatre / SB Elx / SB l’Alguenya / SB Asper-
ger / SB X-Fràgil.

ALTRES INFORMACIONS D’INTERÉS: 
Sense Barreres forma part de: la Directiva Nacional de FEDER (Federació 
Espanyola de Malalties Rares) i de la seua Fundació; d’EURORDIS (Xar-
xa Europea de Malalties Rares) i d’ALIBER (Aliança Iberoamericana de 
Malalties Rares).
Disposa del segell de Qualitat ISO 9001-2015 i del Certificat del Pla d’Igual-
tat CV– Centre d’Atenció Multidis.

OBJECTIUS:
Millorar i acompanyar des d’una perspectiva emocional, psicològica i so-
ciocomunitaria les persones amb problemes de salut mental amb la finali-
tat de millorar l’autonomia personal i recuperar els seus projectes de vida.

EQUIP HUMÀ:
La Xarxa de Sanament compta amb un equip interdisciplinari de hui-
tanta persones de les quals el 15% té diversitat funcional: treballado-
res socials, psicòlogues, educadors, tècnics d’integració laboral, tècnics 
d’intervenció comunitària, tècnics mitjans d’atenció a la dependència, 
experts per experiència en primera persona i administració i gestió de 
projectes.

PROGRAMA, PROJECTES I ACTIVITATS: 
– Servei d’informació i suport.
– Acompanyament terapèutic.
– Gestió CRIS Villena.
– Patologia dual.
– Suport en l’àmbit penitenciari.
– Club d’oci.
– Atenció a famílies.
– Atenció en primers episodis psicòtics.
– Servei d’atenció domiciliària (SAD).
– Gestió de 3 vivendes supervisades per a persones amb problemes de 

salut mental.
– Ocupació: Laboratori de Creixement Laboral. Ocupació amb suport. – 

Centre Especial d’Ocupació Integrats pel Treball.
– Promoció, sensibilització i prevenció: Estima la Vida a les Aules. Espai 

Yananá: integració artística. Formació, tallers, conferències...

“SENSE BARRERES”
ASSOCIACIÓ DE MALALTIES 

RARES I DISCAPACITAT
PETRER

FUNDACIÓ DE 
SANAMENT DE LA CV
XARXA DE SANEJAMENT

mailto:sensebarreres%40sensebarreres.es?subject=
http://www.sensebarreres.es
https://www.facebook.com/sensebarreres.asociaciondiscapacitados
https://www.facebook.com/sensebarreres.asociaciondiscapacitados
https://twitter.com/SBarreres
mailto:eabellan%40redsanamente.org?subject=
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HORARI  / Vivenda i residència: 24 hores/tot l’any
 / Resta de serveis de 08.00 a 20.00 h
CONTACTE / 965 381 784
asprodis@asprodis.com — www.asprodis.com
Xarxes socials: Instagram i Facebook

IDENTIFICACIÓ:
Associació Pro-Disminuïts Psíquics d’Elda, Petrer i Comarca. En 
l’actualitat atenem 315 persones amb discapacitat i entorn dels 697 
socis i sòcies.

OBJECTIUS:
El fi d’esta associació és la integració social plena de les persones 
amb discapacitat.

EQUIP HUMÀ:
Professionals: 121 / Voluntariat: 43

PROGRAMA, PROJECTES I ACTIVITATS: 
– Centre residencial Colores, per a persones amb discapacitat In-
tel·lectual, amb necessitats de suport extens i generalitzat. 
– Centre de dia Colores, per a persones greument afectades. 
– Centre ocupacional Torreta, per a persones amb discapacitat in-
tel·lectual lleugera o moderada.
– Centre Aules Paràlisi Cerebral Torreta, per a persones amb paràli-
si cerebral i altres tipus de dany cerebral.
– Centre d’Atenció Precoç a Usuaris/àries de 0 a 6 anys d’edat amb 
trastorns en el seu desenvolupament o risc de patir-ho. 
– Centre Tapdi per a la prevenció i atenció a la neurodiversitat fun-
cional. 
– Centre Vivenda Tutelada, casa funcional inserida en l’entorn co-
munitari, en el qual conviuen, de manera estable en el temps.
– Club d’Oci i Voluntariat, organització d’eixides i activitats els 
caps de setmana per a jóvens i persones adultes amb discapaci-
tat intel·lectual. La població a la qual va dirigida este servei són 
persones amb discapacitat intel·lectual de la Mancomunitat del 
Vinalopó Mitjà.

ASPRODIS

HORARI  / Diversos serveis i horaris
CONTACTE / 966 951 840
 / C/ Biscaia, 33 – 03610 Petrer (Alacant)  
contacte@fundacionjcps.org 
www.fundacionjcps.org 
Xarxes socials: Facebook, Twitter, Instagram i LinkedIn 
como @fundacionjcps

IDENTIFICACIÓ:
Organització privada sense ànim de lucre, que té la missió de millorar 
la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i la de les seues 
famílies.

OBJECTIUS:
Dos àrees d’actuació:
1. Atenció a persones amb discapacitat física i orgànica de gran depen-
dència.
2. Ocupació, discapacitat i responsabilitat social empresarial.

EQUIP HUMÀ:
– 65 professionals: assistents personals, psicòleg, treballadores socials, 
infermer, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, logopeda, anima-
dores socioculturals, monitors/es, formació TIC, personal d’adminis-
tració, manteniment i ordenances. En altres serveis el centre compta 
amb personal de cuina, neteja i bugaderia. 
– Voluntariat: 46

PROGRAMA, PROJECTES I ACTIVITATS: 
– Centre d’Atenció Integral COCEMFE Alacant (CAI): residència i centre 
de dia per a persones amb discapacitat física i orgànica.
– Vivenda amb suport per a persones amb discapacitat física i orgànica.
–  Formació ocupacional i contínua (cursos per a aturats i treballadors).
– Altres servicis: atenció psicològica, rehabilitació, orientació en pro-
ductes de suport.

UNA ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÉS: 
Web del Centre d’Atenció Integral COCEMFE Alacant: 
www.caicocemfealicante.org

FUNDACIÓ
JUAN CARLOS PÉREZ SANTAMARÍA

mailto:asprodis%40asprodis.com?subject=
http://www.asprodis.com
https://www.instagram.com/cdiat.asprodis/?hl=es
https://www.facebook.com/Asprodis-179718752230630/
mailto:contacto%40fundacionjcps.org?subject=
https://www.fundacionjcps.org/
https://www.facebook.com/fundacionjcps
https://twitter.com/fundacionjcps
https://www.instagram.com/fundacionjcps/
https://es.linkedin.com/company/fundaci-n-juan-carlos-p-rez-santamar-a
https://twitter.com/fundacionjcps
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HORARI  / De 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00 h

CONTACTE / 966 981 754
 / C/ Avinguda de Chapí, 67 – 03600 Elda  
 

info@amfi.es  — www.amfi.es
Xarxes socials: Amfi Integración

HORARI  / Matí: 09:00 a 12:30 h  — Vesprada: 15:30 a 20:30 h

CONTACTE / 666998951 / 965394696
 / C/ Médico José Ferreira Quintana. 27 
  03600 Elda (Alacant)  

funredis@hotmail.com  — www.funredis.com
Xarxes socials: Facebook, Instagram

AMFI 
ASSOCIACIÓ D’INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL

DE PERSONES AMB DISCAPACITAT 
FÍSICA I SENSORIAL

IDENTIFICACIÓ:
Associació, sense ànim de lucre, que lluita per la integració social i 
laboral de persones amb discapacitat física i sensorial, a través de 
serveis especialitzats.

OBJECTIUS:
– Millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat físi-
ca i sensorial i les seues famílies.
– Oferir serveis especialitzats.
– Defensar els drets de les persones amb discapacitat física i sen-
sorial.

EQUIP HUMÀ:
Professionals: 1 psicòloga, 1 treballadora social, 1 graduada social, 
2 fisioterapeutes, 1 psicopedagoga. Voluntariat: 10.

PROGRAMA, PROJECTES I ACTIVITATS: 
– Treball social. Informació, orientació i assessorament. Gestió de 
tràmits.
– Psicologia clínica. Teràpia individual, grupal o de parelles. Tallers.
– Fisioteràpia i rehabilitació funcional
– Psicopedagogia i logopèdia. Atenció a menors amb necessitats es-
pecials
– Activitats de formació (anglés, guitarra, pintura…) i d’oci (ioga, 
pilates, zumba…)

Tots els serveis i activitats estan dirigits a TOTA LA POBLACIÓ.

IDENTIFICACIÓ:
Organització privada, benèfica de caràcter assistencial i promoció i 
integració sociolaboral de persones amb diversitat funcional.

OBJECTIUS:
– La creació i promoció de serveis assistencials, educatius, laborals 
i socials necessaris per a les persones amb diversitat funcional.
– Millorar la qualitat de vida de les persones amb capacitats dife-
rents.

EQUIP HUMÀ:
Professionals: 1 psicòleg/òloga, 1 logopeda, 1 fisioterapeuta, 1 gra-
duat/da en activitats físiques i de l’esport.
Voluntariat: 10

PROGRAMA, PROJECTES I ACTIVITATS: 
– Tractaments psicopedagògics i logopèdics; atenció psicològica
– Fisioteràpia i rehabilitació en l’aigua.
– Activitats esportives com a mitjà d’integració social: psicodansa, 
futbol.
– Tallers HHSS; teatre terapèutic; projecte de vida independent.

ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÉS:
Inscrita en el Registre Autonòmic de Centres, Serveis i Establiments 
sanitaris de la Comunitat Valenciana (núm. 40581). Inscrita en el 
Registre de Fundacions de la Conselleria de Justícia i Administra-
cions Públiques de la Comunitat Valenciana (núm. 157 -A).

FUNREDIS

mailto:info%40amfi.es?subject=
http://www.amfi.es
https://www.facebook.com/amfi.es
mailto:funredis%40hotmail.com?subject=
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https://www.instagram.com/funredis/?hl=es
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HORARI  / 10:00 a 14:00 h

CONTACTE / 966314274
 / C/ Luis Chorro, 6  
agencia.adel@petrer –  pclemente@petrer.es
agencia.orientacion@petrer.es 
petreremprende.es — Facebook Aj. Petrer

IDENTIFICACIÓ:
Serveis per a persones emprenedores, desocupades, empreses i ciu-
tadans/es. 

OBJECTIUS:
– Emprenedors/es i empreses: potenciar a través de PETREREM-
PRENDE la llançadora de projectes empresarials impulsada per 
l’Ajuntament de Petrer.
– Entendre el cotreball (coworking) d’una altra manera mitjançant 
EL TEIXIDOR, el primer cotreball social de la CV. 
– Ajudar a posar en marxa noves empreses en 48 hores. PUNT PAE.
– Organitzar i gestionar programes de foment d’ocupació pública, 
com EMCORP, EMCUJU i EMPUJU.
– PICE: programa per a jóvens entre 16 i 29 anys, itinerari formatiu.
– Orientar en la busca d’ocupació i oferir formació i cursos.

EQUIP HUMÀ:
Directora de Desenvolupament Econòmic, 3 AEDL, 2 auxiliars admi-
nistratives.

PROGRAMA, PROJECTES I ACTIVITATS: 
– Petremprende 2020.
– PICE en execució del Curs de Formació d’Aux. de Magatzem. 
– Programes d’ocupació.
– Formació pendent de la seua publicació.
– Orientació a persones desocupades.
– Orientació a emprenedores i emprenedors.

ADESP
REGIDORIA DE

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

HORARI  / CEEM – 24 hores al dia / 365 dies
 / Centre de Dia – Dilluns a dijous - 9:00h a 17:00 h
  Divendres - 9:00h a 14:00 h
CONTACTE / 965 399 097
 / P.I. Campo Alto – Partida Derramador; 1
 Polígon 28 –  Elda
 dirección.elda@grupo5.net 
 www.grupo5.net

IDENTIFICACIÓ:
– CEEM: centre residencial comunitari, obert i flexible, destinat a perso-
nes amb malaltia mental crònica que no requerixen hospitalització.
– Centre de dia: recurs comunitari especialitzat i específic, en règim am-
bulatori, dirigit a persones amb diversitat mental.

OBJECTIUS:
– CEEM. Elda / Reduir l’aïllament social. Augmentar el grau d’autoesti-
ma. Potenciar el nivell d’autonomia. Fomentar la inserció sociolaboral. 
Desenvolupar les capacitats motrius, expressives i creatives. Augmen-
tar el nivell cultural i desenvolupament social. Potenciar la implicació i 
responsabilitat personal. Aconseguir el desenvolupament i coneixement 
verbal. Augmentar la qualitat de vida. Fomentar la cohesió de grup.
– Centre de dia d’Elda / Oferir un servei de recuperació de les àrees de la 
vida de la persona amb problemes de salut mental i prestar els suports 
necessaris per al procés global de recuperació del seu projecte vital.

EQUIP HUMÀ:
1 director, 1 coordinadora, 1 terapeuta ocupacional, 2 psicòlegs/òlogues, 
13 educadors/es, 4 infermers/es, 4 personal de neteja i 1 treballadora so-
cial.

PROGRAMA, PROJECTES I ACTIVITATS: 
Psicoeducació. Estimulació cognitiva. Entrenament en habilitats socials. 
Maneig d’activitats de la vida diària. Recursos comunitaris. Psicomotri-
citat. Acompanyament terapèutic. Planificació d’oci. Intervenció fami-
liar. Programa de responsabilitat econòmica.

CENTRE ESPECÍFIC
DE MALALTS MENTALS

mailto:agencia.adel%40petrer.es?subject=
mailto:agencia.orientacion%40petrer.es?subject=
http://petreremprende.es
https://www.facebook.com/aytopetrer/
mailto:?subject=
https://www.grupo5.net/


6160 Altres recursos socials / FORMACIÓ I OCUPACIÓAltres recursos socials / FORMACIÓ I OCUPACIÓ

HORARI  / Dilluns - Dijous — 15:45 - 22:40 h

CONTACTE / 96 695 76 80
 / Leopoldo Pardines, 1 (entrada per Jardins Alcalde 
 Vicente Maestre - L’Esplanada)  
03013005@gva.es — http://cfpapetrer.edu.gva.es
Xarxes socials: @epapetrer

IDENTIFICACIÓ:
Som un centre educatiu públic que oferix a les persones majors de 18 
anys la possibilitat de completar els seus estudis bàsics i també d’am-
pliar la seua formació al llarg de tota la vida.

OBJECTIUS:
– Oferir a totes les persones majors de díhuit anys la possibilitat d’ad-
quirir, actualitzar, completar o ampliar els seus coneixements i apti-
tuds per al seu desenvolupament personal i professional.
– Facilitar la reincorporació acadèmica de persones que van abando-
nar els estudis en etapes anteriors de la seua vida, per possibilitar el 
seu accés a la titulació mínima que establix el sistema educatiu.

EQUIP HUMÀ:
Professionals: 7 professors/es i un/a conserge.

PROGRAMA, PROJECTES I ACTIVITATS: 
1) Estudis per a l’obtenció del títol de Graduat en Ensenyament Secun-
dari.
2) Preparació per a les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Su-
perior.
3) Preparació per a les proves d’accés a la universitat per a majors de 
25 anys.
4) Preparació per a les proves de certificació de valencià
 (Nivells B1, B2, C1 i C2).
5) Cursos d’iniciació a la informàtica i a l’anglés.
6) Cursos de castellà per a alumnat estranger.

CENTRE DE FORMACIÓ DE
PERSONES ADULTES CARLES SALVADOR

HORARI  / Dilluns a divendres - 09:00 - 14:00 h

CONTACTE / 965 376 411
 / Plaça de Pablo Iglesias, 2 – Petrer  
espailabora_petrer@gva.es — www.labora.gva.es
Xarxes socials: Whatsapp, Youtube, LinkedIn, Facebook, Twitter, el-
bloglabora.es, Instagram

IDENTIFICACIÓ:
Oferir serveis públics gratuïts que faciliten a les persones l’accés, el 
manteniment i la millora de l’ocupació en condicions d’igualtat; així 
com satisfer als/les ocupadors/es les seues necessitats d’ocupació, 
en l’àmbit de les poblacions de Petrer i Salinas.

OBJECTIUS:
Orientació laboral a demandant de serveis de LABORA Servei Va-
lencià d’Ocupació i Formació, formació professional per a l’ocupa-
ció, suport a l’autoocupació i gestió d’ofertes de treball d’empreses i 
institucions de les poblacions de Petrer i Salinas.

EQUIP HUMÀ:
Professionals: 2 (tècnic/a de gestió d’ocupació i orientador/a pro-
fessional per a l’ocupació).

PROGRAMA, PROJECTES I ACTIVITATS: 
S’accedix a la informació de tots els serveis en: http://www.labora.
gva.es

ESPAI LABORA PETRER

mailto:03013005%40gva.es?subject=
http://cfpapetrer.edu.gva.es
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HORARI  / 08:00 – 15:00 h - Dilluns a divendres

CONTACTE / 966957245
 / Carrer Maestro Granados, 22 - 03600 Elda (Alacant)
    Barri de La Estación d’Elda
uca_elda@gva.es 

IDENTIFICACIÓ:
Unitat orientada a l’atenció poblacional del Departament de Salut 
d’Elda que presente problemes d’addicció a substàncies o a hàbits 
que generen dependència.

OBJECTIUS:
Proporcionar als i les pacients tractament ambulatori per a supe-
ració de l’addicció.

EQUIP HUMÀ:
1 metge, 1 auxiliar administratiu, 1 psicòloga, 2 infermers i 1 tre-
balladora social. 

UNITAT DE
CONDUCTES ADDICTIVES

Altres recursos socials / MIGRACIÓ

IDENTIFICACIÓ:
Associació sense ànim de lucre destinada a la formació i inclusió intercul-
tural de les persones migrants de totes les nacionalitats que residixen a 
Petrer i Elda.

OBJECTIUS:
– Contribuir a la inclusió de les persones estrangeres per a la seua partici-
pació en la vida econòmica, social i cultural.
– Desenvolupar la inclusió entre persones autòctones i persones migrants.

EQUIP HUMÀ:
8 formadors/es de tallers, 2 voluntaris/àries presten atenció individual i 
4 voluntaris/àries participen en altres activitats de l’associació.

PROGRAMA, PROJECTES I ACTIVITATS: 
– Assessorament jurídic: arrelament (regularització), renovació de resi-
dència i treball, nacionalitat, etc.
– Assessorament sociolaboral: redacció de currículum, busca activa de 
treball, orientació formativa, tràmits electrònics, homologació de títols o 
convalidació d’estudis estrangers, etc.
– Mediació intercultural: acompanyaments a centres sanitaris i escolars, 
intermediació.
– Tallers: Castellà, Àrab, CCSE, DELE A2, CV, Homologació, Estrangeria, 
Igualtat de Gènere, Competència Intercultural, Informàtica bàsica, Ocu-
pació, Manipulador d’Aliments, etc.
-Activitats de sensibilització i convivència intercultural: taula redona 
“Desmuntant la Islamofòbia, xarra-col·loqui “Feminisme Divers”, Activi-
tat Intercultural “Cultura Afrobrasilera”, cinefòrums, contacontes, etc.

ASOCIACIÓ FORINT
FORMACIÓ I INCLUSIÓ INTERCULTURAL

HORARI  / Dimecres – 18:00-20:00 h

CONTACTE / 96 631 53 50
 / Centre de Participació “Clara Campoamor”  

orinteldapetrer@gmail.com 
Facebook: @forinteldapetrer —  Twitter: @Forint_eld_petr

mailto:uca_elda%40gva.es?subject=
mailto:orinteldapetrer%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/forinteldapetrer/
https://twitter.com/forint_eld_petr
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HORARI  / Octubre - maig: dilluns a divendres – 9:00 a 14:00 h 
 / Juny - setembre: dilluns a divendres – 9:00 a 13:00 h

CONTACTE / 965 370 507
 / Carrer Alfons XII, 7 
omic@petrer.es – https://petrer.redomic.com/es/seccion/view/
la-oficina-omic
Xarxes socials: https://www.facebook.com/omic.petrer

IDENTIFICACIÓ:
– Atenció personalitzada de CONSULTES.
– Anàlisi i tramitació de DENÚNCIES, QUEIXES i RECLAMACIONS.
– MEDIACIÓ entre les parts per a la resolució de determinats conflictes.
– Campanyes d’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ al consumidor/a i edició de FU-
LLETS INFORMATIUS.
– CONTROL i INSPECCIÓ de béns, productes i serveis.
– L’EDUCACIÓ i la FORMACIÓ en matèria de consum.
Suport i foment de l’arbitratge de consum.

OBJECTIUS:
L’objectiu fonamental de la labor desenvolupada per l’OMIC és garantir 
la defensa i protecció dels drets legítims dels/ de les consumidors i usua-
ris/àries, i posar al seu abast els mitjans i instruments per a exercitar-los.

EQUIP HUMÀ:
Mari Luz Muñoz Pinillos – Encarregada; Carmen Cervantes Verdú – Tèc-
nica de consum; Encarnación Brotons Puche - Administrativa; 1 auxiliar 
administrativa.

PROGRAMA, PROJECTES I ACTIVITATS: 
Taller el Valor de la Prova - Taller d’informació als/les consumidors en 
OMIC a petició dels/de les usuaris/àries.
Diversos tallers en col·legis i instituts d’informació/formació de consumi-
dors per a totes les edats.

UNA ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÉS: 
Informació a través de premsa, ràdio i Facebook sobre temes d’interés per 
a consumidors i usuaris/àries. 

OMIC
OFICINA MUNICIPAL

D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR

HORARI  / Dilluns – 19:30 - 22:00 h
 / Dimecres – 20:00 - 22:00 h
 / Atenció telefònica: 24 h
CONTACTE / 965 385 047
 / C/ L’Horta, 10 – baix
santos_mazariegos@hotmail.com 
Xarxes socials: facebook

IDENTIFICACIÓ:
Atenció a malalts/es alcohòlics i els seus familiars, mitjançant in-
tervenció mèdica i ajuda psicològica amb teràpia grupal.

OBJECTIUS:
– Treballar perquè la persona malalta alcohòlica canvie de mane-
ra de pensar i actuar davant situacions complicades i relacionades 
amb la malaltia de l’alcoholisme.
– Potenciar aspectes tan importants en l’ésser humà com són la 
confiança en un/a mateix/a, la capacitat d’enfrontar-se de manera 
adequada als problemes de la vida quotidiana i a millorar la relació 
amb les persones del seu entorn mes pròxim (família).

EQUIP HUMÀ:
– Professionals:

Metge/essa 1
Psicòleg/òloga 1
Voluntariat: 6

ASSOCIACIÓ D’ALCOHÒLICS
REHABILITATS D’ELDA, PETRER
I COMARCA

mailto:omic%40petrer.es?subject=
https://petrer.redomic.com/es/seccion/view/ la-oficina-omic 
https://petrer.redomic.com/es/seccion/view/ la-oficina-omic 
https://www.facebook.com/omic.petrer
mailto:santos_mazariegos%40hotmail.com?subject=
https://www.facebook.com/Asociación-de-Alcohólicos-Rehabilitados-de-Elda-Petrer-y-comarca-AAREP-418342491841237/
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HORARI  / Dilluns i dimecres – 17:00 - 19:00 h
CONTACTE / 96 537 0394 (Santa Creu)
 / (San Bertomeu 865 660 201)
 / Av. d’Elda, 17 — C/Mayor, 2  –  03610 Petrer  

caritaspetrer@gmail.com 

IDENTIFICACIÓ:
Entitat sense ànim de lucre, per a l’ajuda de residents a Petrer, i acolli-
ment en alberg.

OBJECTIUS:
– Acolliment en alberg.
– Lliurament d’aliments.
– Recollida i repartiment de roba.

EQUIP HUMÀ:
Voluntariat: 19 persones.

PROGRAMA, PROJECTES I ACTIVITATS: 
– Acolliment en alberg.
– Lliurament i repartiment d’aliments a persones necessitades.
– Recepció, classificació i lliurament de roba.

CÀRITAS DE PETRER

HORARI  / Dilluns a Divendres de 9:00 a 14:00  h
 / Resta de horaris según actividad.

CONTACTE / 965 371 485
 / Av. del Guirnei s/n 

petrercoordinacion.alicante@cruzroja.es  – www.cruzroja.es
Facebook.com/Cruz Roja Española en Petrer

IDENTIFICACIÓ:
Organització humanitària de caràcter voluntari, que donarà respostes inte-
grals a les persones vulnerables i la població en general des d’una perspectiva 
de desenvolupament humà i comunitari, reforçant les seues capacitats indivi-
duals en el seu context social.

OBJECTIUS:
Estar cada vegada més prop de les persones vulnerables a través d’accions in-
tegrades, realitzades essencialment per voluntariat i amb una àmplia partici-
pació social.

EQUIP HUMÀ:
Professionals: 1 directora tècnica local, 1 auxiliar administratiu, 1 treballado-
ra social, 1 coordinador d’unitat emergències, 4 tècnics SIRE (Servei Integral de 
Resposta en Emergències).
Voluntariat: 124

PROGRAMA, PROJECTES I ACTIVITATS: 
– Pla Socors i Emergències (intervenció en emergències, preventius, transport 
sanitari).
– Pla de Salut (sensibilització i prevenció en salut, atenció a persones amb estil 
de vida no saludable).
– Pla de Medi Ambient (qualitat ambiental, millora socioambiental-prevenc. in-
cendis forestals).
– Pla d’Intervenció Social (persones afectades per salut mental, persones amb 
discapacitat, infància en dificultat-primera infància, immigrants, persones ma-
jors, atenció a persones en extrema vulnerabilitat-benestar personal i activació 
social, població reclusa).
– Pla d’Ocupació (mesures específiques per a l’accés a l’ocupació).
– Pla de Creu Roja Joventut (intervenció i inclusió social, sensibilització i pre-
venció-P. Violeta).
– Pla de Cooperació Internacional (sensibilització).
– Pla de Formació i Voluntariat.

CREU ROJA PETRER

mailto:caritaspetrer%40gmail.com?subject=
mailto:petrercoordinacion.alicante%40cruzroja.es?subject=
http://www.cruzroja.es
http://Facebookhttps://www.facebook.com/Cruz-Roja-Española-en-Petrer-166880317025694/.com/Cruz Roja Española en Petrer
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1. Associació Petrerense de Ayuda al Desarrollo 
del Pueblo Saharaui

— Telèfon: 602 037 325
— Correu electrònic: laflordelaluna8@gmail.com

2. Regidoria de Pau i Solidaritat
 Carrer Ortega y Gasset, 26

—Telèfon: 
— Correu electrònic: pazysolidaridad@petrer.es

3. Federació local d’AMPES
 Pl. Paco López Pina, 4 (Al costat de la biblioteca)

— Telèfon: 677 456 012
— Correu electrònic: fapa-pacomolla@hotmail.com
— www.fapapacomolla.es

4. Associació cultural ARTENBITRIR
 C/ Sant Bartomeu 12, 3r

— Telèfon: 647 932 740
— Correu electrònic: artenbitrir@gmail.com
— www.artenbitrir.com

5. Associació KARIT Solidarios por la Paz
 Avda. Los Álamos, 1 – 03600 Elda

—Telèfon: 630 763 248
—Correu electrònic: secretaria@karitsolidarios.org
— www.karitsolidarios.org

ALTRES RECURSOS SOCIALS
D’INTERÉS

HORARI  / Dimarts i dijous - 18:00 - 20:00 h

CONTACTE / 695 968 072
 / Av. Reina Victoria, 3 - 1r – 03600 Elda - Alacant

asfiel@asfiel.org  — www.asfiel.org
Facebook: asfielvinalopo

IDENTIFICACIÓ:
ASFIEL és una associació sense ànim de lucre, que vetla pels inte-
ressos dels seus socis i sòcies.

OBJECTIUS:
Secundar i divulgar tot allò relacionat amb la fibromiàlgia.

EQUIP HUMÀ:
Professionals: 
– Treballadora social.
– Psicòloga.
– Professor de pintura.
– Professora de ball.
– Voluntariat: 6

PROGRAMA, PROJECTES I ACTIVITATS: 
– Classes de pintura.
– Classes de ball.
– Natació (piscina coberta d’Elda).
– Classes de memòria.
– Grup d’ajuda i autoajuda.
– Gabinet de psicologia.

ASSOCIACIÒ DE FIBROMIÀLGIA 
D’ELDA, PETRER I COMARCA

mailto:asfiel%40asfiel.org?subject=
http://www.asfiel.org/
https://www.facebook.com/asfiel.vinalopo


SERVEIS SOCIALS 
D’ATENCIÓ
PRIMÀRIA 

DE
CARÀCTER BÀSIC

7170

— Ajuntament de Petrer / petrer.es

— Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions / inclusion.gob.es

— Ministeri d’Igualtat / igualdad.gob.es

— Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives 
 inclusio.gva.es/va
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