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Per contactar 
amb el servei

Per sol·licitar qualsevol servei
us podeu adreçar a la 

Residència d’Avis d’Ascó

telefònicament al número
977 40 65 05

per correu electrònic  
sadroassa@grupsagessa.cat

o de forma presencial
carrer de la Residència, 2 

43791 Ascó

Rojar Assistència
Sociosanitària SA

Servei
d’ajuda 
a domicili

  

C. de la Residència, 2
43791 Ascó
Tel. 977 40 65 05
Fax 977 40 51 00
sadroassa@grupsagessa.cat
www.grupsagessa.cat



Servei d’ajuda a domicili
La nostra missió

Prestar uns serveis socials excel·lents basats en pro-
grames individualitzats de caràcter preventiu, reha-
bilitadors i educadors i en el compromís dels nostres 
professionals.

Els nostres valors
• El compromís amb la comunitat a la qual prestem servei.

•  La consideració del client com a eix fonamental de les 
nostres actuacions, la satisfacció de les seves neces-
sitats i expectatives.

•  La qualitat com a criteri irrenunciable en la prestació 
d’un servei tan transcendental com és el servei social 
d’ajuda a domicili.

•  Els professionals que presten els serveis d’ajuda a do-
micili. El seu compromís, els seus coneixements i els 
seus valors humans són imprescindibles per garantir 
als nostres clients la prestació d’un servei de qualitat.

• El respecte en totes les dimensions (intimitat, valors, 
autonomia) a les persones i/o famílies ateses.

•  La confidencialitat i protecció de dades com a com-
promís irrenunciable envers els nostres clients.

Els nostres professionals
Els nostres professionals estan preparats expressament 
per realitzar totes les tasques d’ajuda que li són encoma-
nades, amb una gran vocació de servei, ajuda i respecte 
per les persones. Conscients de la gran responsabilitat 
que significa cuidar i educar amb la finalitat de conser-
var o millorar la qualitat de vida de les persones a les 
quals es presta el servei.

És un servei comunitari 
de caràcter social
Consisteix en un 
conjunt de serveis 
organitzats per donar 
suport a les persones 
que, per diferents 
circumstàncies, 
necessiten ajut per 
realitzar les activitats 
bàsiques de la vida 
diària. 

Aquests serveis 
estan orientats a 
l’atenció personal, 
domèstica, de suport 
familiar i de relacions 

amb l’entorn.

ROASSA - Grup Sagessa · El teu benestar, la nostra prioritat

Serveis que oferim

Serveis orientats a l’atenció de 
les persones grans i/o malaltes i 
per donar suport a les famílies

• Ajut per vestir-se

• Aixecar i posar al llit

• Higiene diària i mobilització

• Administració de medicació

• Ajuda amb l’alimentació

• Preparació d’àpats

• Acompanyament en el domicili

• Acompanyament a l’Hospital

• Vetlles a l’Hospital

• Acompanyament per a la realització de 
gestions diverses

• Acompanyament en sortides d’oci per tal   
de mantenir les relacions amb l’entorn

• Cura de la roba

Serveis orientats a la llar

• Neteja de la llar periòdica i/o puntual 
segons necessitats concretes (vidres, 
persianes...)

• Compres i gestions de la llar


