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S’engega una iniciativa per donar atenció preferent a persones amb
necessitats especials als serveis municipals i comerços

Dijous 24 de març de 2022

Els usuaris de la targeta sanitària “Cuida’m” podran estalviar-se les cues a tots
els equipaments amb atenció al públic i als establiments adherits

Les regidories de Diversitat Funcional i Activitat Econòmica han impulsat una
iniciativa que té per objectiu que les persones amb necessitats especials que
disposen de la targeta sanitària “Cuida’m” tinguin una atenció preferencial als
equipaments municipals així com als establiments comercials que s’hi adhereixin.

El departament de la Salut de la Generalitat ofereix la TSI “Cuida’m” a les persones
amb diagnòstics de demència, dany cerebral, discapacitat intel·lectual greu i
profunda, discapacitat intel·lectual lleu o moderada amb trastorn de conducta,
trastorns de l’espectre autista i altres malalties minoritàries cognitivoconductuals.

A partir d’aquesta setmana tots els espais municipals amb atenció al públic i els
establiments adherits lluiran a l’entrada un distintiu que indicarà que es dona atenció
preferent als usuaris d’aquesta targeta sanitària. D’aquesta manera s’afavoreix que
aquest col·lectiu s’estalviï cues i rebi així un tracte adequat i personalitzat, ja que es
tracta de persones amb una alta fragilitat relacional.

Tots els establiments comercials que vulguin adherir-se a la iniciativa podran posar-
se en contacte amb la Regidoria d’Activitat Econòmica enviant un correu electrònic
a comerc@castellarvalles.cat. Els distintius, que es distribuiran de manera gratuïta a
les botigues adherides, són uns adhesius de 20x20 cm i llueixen la imatge de la TSI
“Cuida’m”.

Els usuaris de la targeta “Cuida’m” ja s’estalvien les cues quan accedeixen als
serveis sanitaris. Ara, amb aquesta iniciativa, també se les estalviaran quan utilitzin
els serveis municipals o vagin a comprar a establiments adherits.
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