
������
���������

���

�����
��������

Centre Cívic El Roure (1a planta)
Plaça de l’U d’Octubre de 2017, 1

Te. 93 639 20 82 ext. 252

espaigentgran@begues.cat
centrecivicelroure.cat/lespainou

Horari de l’Espai
De dilluns a divendres

de 9.30 a 20 hores

Horari Servei Podologia
Dimecres de 9:00 a 13:00 hores

Cita prèvia
Cada DIJOUS de 9.30h a 13.00h

a l’Espai Nou
Pagament en efectiu.

Anul·lació Visita
S’ha de realitzar com a mínim 

amb 24 hores d’antelació
al telèfon 93 639 20 82 Ext. 252

(si no es notifica l’anul·lació ni es justifica 
adequadament no hi haurà retorn dels diners abonats)

Ajuntament
de Begues
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L’Ajuntament de Begues posa a la vostra 
disposició el servei de podologia per a 
gent gran.

Tothom qui vulgui pot accedir a aquest 
servei, només cal disposar del Carnet de 
persona usuària de l’Espai Nou (abans 
L’Espai de la Gent Gran).

És un servei pensat per a totes les persones 
que necessitin d’unes cures bàsiques per a 
la bona salut dels peus.

Entenem que els peus són una part 
important de cura del nostre cos. Quan ens 
fem grans, en alguns casos, la dificultat 
d’arribar al peu fa que el tractament 
d’higiene diària no sigui del tot correcte. És 
per això que es vol facilitar l’accés a la gent 
gran oferint el servei a un preu més 
assequible, tenint en compte també la 
situació econòmica.

El servei de podologia consisteix en un 
servei bàsic de quiropòdia realitzat per un/a 
podòleg/a professional. 

Per tal que el servei es dugui a terme 
correctament, a continuació s’indiquen les 
condicions d’ús del servei de podologia per 
a gent gran, que cal acceptar en el moment 
de fer la inscripció per a poder fer-ne ús.
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Servei de quiropòdia: tallat i llimat 
d’ungles, eliminació de calls i durícies, i 
hidratació del peu. Realització d’ortosis de 
silicona interdigital.

I podreu rebre Consells d’educació 
sanitària.

No inclou allò no especificat en l’apartat 
anterior. Qualsevol altra demanda serà 
derivada al servei corresponent.
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Professional llicenciat en podologia.
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Dimecres de 9:00h. a 13:00h.
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CAP de Begues Pou Torre
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12 euros/sessió.
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A L’Espai Nou del Centre Cívic El Roure, els 
DIJOUS de 9:30 a 13:00h.

Documentació obligatòria:
Carnet de persona usuària de l’Espai 
Nou.(si no es té, es pot fer portant 2 fotografies)
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El pagament del servei es realitza en el 
moment de demanar la cita prèvia. 

El pagament és en efectiu. 
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5 sessions. 

Excepte per prescripció facultativa que 
poden augmentar-se el número de 
sessions.
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Tots els mesos de l’any.

Excepte períodes puntuals. S’informarà en 
cada cas. 

Atenció mes d’agost: les cites prèvies i 
pagaments s’hauran de fer durant el mes 
de juliol a l’Espai Nou. Les anul·lacions de 
visites s’hauran de notificar a l’OAC de 
l’Ajuntament de Begues: tel. 93.639.05.38.
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S’ha de notificar com a mínim 24 hores 
abans de la cita. En el supòsit de no 
realitzar l’avís d’anul·lació, no es retornaran 
els diners de la visita ni es canviarà per cap 
altre dia. excepte en casos d’urgències 
justificades (se’n valorarà cada cas).


