
INFORMACIÓ SOBRE MESURES I AJUDES DE L’ÀREA DE BENESTAR
SOCIAL EN RELACIÓ AMB LA COVID -19

Us recordam que els serveis següents es presten via telefònica. 
Els telèfons de contacte són:

- Serveis Socials de Pollença: 971 531 430
- Serveis Socials del Port de Pollença: 971 866 975

Serveis propis de Benestar Social

 Servei d’informació i orientació (treballadores socials i auxiliars administratives).
- Continuació del Servei d’informació i orientació de les treballadores socials. Es 

continua donant atenció a tots els col·lectius, com tercera edat, dona, persones 
sense sostre, etc.

- Sol·licitud de l’ajuda d’aliments dirigida a les famílies més vulnerables.
- Tramitació de prestacions socials i econòmiques en general.
- Informació de les mesures adoptades pel Govern quant als lloguers i hipoteques.

 Servei d’intervenció educativa en medi obert (educadores socials).
- Suport als centres educatius.
- Entrega de material escolar i suport informàtic als menors en situació de 

vulnerabilitat per l’estat d’alarma de la COVID-19.

 ESCOLA VIVA. 
- Activitats adaptades a la nova situació. 
- Seguiment i suport a les famílies.

 Servei psicosocial.
- Continuació del servei.

 Servei d’ajuda a domicili (treballadores familiars).
- Continuació del servei.

 Servei de teleassistència.
- Continuació del servei.

 Taller de memòria.
- Seguiment de totes les persones matriculades al taller de memòria.

Altres serveis d’entitats externes que es continuen prestant des de l’Àrea de 
Benestar Social

 Atenció a la dependència.
- Seguiment de totes les persones que ja han estat valorades pel servei.

 Punt d’informació jurídica per a dones.
- Ampliació de l’horari d’atenció telefònica.

De dilluns a divendres de 8.30 a 12.30 h.
Tel. 673 787 601



 Suport logístic al servei de voluntariat.
Aquest servei va dirigit a persones de risc del municipi sense xarxa familiar ni 
social. Realitza tasques de compra d’aliments i encàrrecs de farmàcia.
Per sol·licitar aquest servei heu de contactar el 971 531 430.


