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Nota de premsa

El servei telefònic d’informació sobre serveis socials
de l’Ajuntament de Badalona ha rebut en els 6 primers
mesos de funcionament un total de 2.922 trucades
El telèfon 900 502 408 és un servei gratuït al que es pot trucar
durant les 24 hores del dia
El nou servei gratuït d’informació sobre serveis socials de l’Ajuntament de
Badalona ha rebut en els 6 primers mesos de funcionament un total de 2.922
trucades. Aquest servei va començar a funcionar el passat mes de juny per
ampliar el servei existent que només atenia consultes telefòniques
relacionades amb la gent gran.
El número de telèfon gratuït d’informació sobre serveis socials al qual es pot
trucar durant les 24 hores és el 900 502 408. Les qüestions que es poden
resoldre estan relacionades amb l’orientació en situacions d’emergència
social, informació sobre com tramitar ajuda a domicili i consultes sobre la Llei
de la Dependència, entre d’altres.
Cal destacar que de dilluns a divendres i de 9 a 19 hores aquest servei
també dóna informació i assessorament sobre temes més específics com
dietètica i nutrició, qüestions jurídiques i atenció psicològica.
Des del mes de gener al mes de juny de 2014, quan el telèfon només atenia
consultes vinculades amb la gent gran, es van rebre 2.397 trucades. El segon
semestre de l’any, quan l’atenció es va ampliar a tot tipus de consultes
relacionades amb els serveis socials, se’n van rebre un total de 2.922.
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Tot i que la franja d’edat que fa més ús del servei continua sent la de 60 a 69
anys, les persones d’entre 30 a 59 anys s’han incorporat en la utilització del
servei. Les dones, en un percentatge del 65%, són les persones que fan
servir més aquest telèfon d’informació.
La regidora de Serveis Socials i Salut, Sònia Egea, ha explicat que
“l’ampliació del servei telefònic de temes vinculats amb la gent gran a tota
mena de trucades vinculades amb els serveis socials ha estat un encert ja
que, amb el mateix cost, s’ha ampliat el ventall de consultes que fan els veïns
de Badalona”. “Un dels objectius prioritaris de l’Ajuntament és fer accessible
els serveis socials a la ciutadania i per això el govern municipal va impulsar el
servei telefònic gratuït d’informació sobre els serveis socials les 24 hores del
dia”, ha afegit.
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