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Guia de recursos
Infància i joventut del Pallars Jussà
Aquest document està impulsat per la Taula de la 
Infància que es va crear el 2015 i s’emmarca dins 
l’establert en la llei 14/2010 dels drets i les oportunitats 
en la infància i l’adolescència. Les taules de la infància 
tenen com objectiu coordinar, impulsar i promoure el 
treball en xarxa, en especial en els àmbits de 
l’educació, la salut, la joventut, els serveis socials i la 
seguretat que afecten als infants i joves del territori. 

Des de la taula de treball d’infància es pretén endegar 
diferents línies de treball per tal de fomentar la 
prevenció de les situacions de risc social i la 
desprotecció dels infants i adolescents del territori.



5. ENTITATS
SOCIALS
- Acció social

6. SERVEIS
POLICIALS
- Policia Local
- Mossos d’Esquadra
- Guardia Civil

2. EDUCACIÓ

3. SERVEIS
SOCIALS
- Serveis bàsics
- Serveis especialitzats

- Serveis educatius
- Centres educatius bressol
- Centres educatius primària
- Centres educatius secundària

i estudis postobligatòris
- Serveis especialitzats
- Altres centres educatius

1. SALUT
- Atenció primària
- Serveis especialitzats

4. OCI I TEMPS
LLIURE
- Biblioteques municipals
- Esports
- Casals d’estiu i altres activitats
de lleure



1. SALUT

Centre d’Atenció Primària

Accedeix al teu 
espai de salut digital

Primer punt d’accés presencial al sistema 
sanitari públic. És el lloc d’atenció on cal 
anar quan es té un problema de salut
o quan es vol prevenir alguna malaltia.
Pels consultoris locals d’altres pobles
contactar amb el CAP de Tremp o de
La Pobla de Segur.
La Meva Salut és un espai personal digital
que et permet accedir a la teva informació
de salut, fer consultes i realitzar tràmits de 
manera segura i confidencial.
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CAP TREMP
phone 973 650 110
pin C/Francesc Macià, 14 (25620) Tremp
web http://ics.gencat.cat

CAP LA POBLA DE SEGUR
phone 973 681 340
pin C/Esgrases, 2 (25500) La Pobla de Segur
web http://ics.gencat.cat

Accedir

061Atenció urgències 
24h tot l’any  

pin On he d’anar?  

http://ics.gencat.cat
http://ics.gencat.cat
https://lamevasalut.gencat.cat/web/cps/welcome?queueittoken=e_lmsr~q_943e8437-a1ca-4c73-8990-df396777d5be~ts_1668378914~ce_true~rt_safetynet~h_e705aae4a2af3ec21afbe81c180068d995c43facc3d9f6d1904998882438e819


1. SALUT

Serveis especialitzats

És un dispositiu sanitari d’atenció a la salut 
mental infantil i juvenil. Els seus principals 
objectius són: prevenció, diagnòstic i 
tractament de nens/es i adolescents 
menors de 18 anys amb alguna patologia 
mental. L’Equip de Salut Mental Infanto 
Juvenil del Pallars està format per 
professionals de la psicologia, la psiquiatria, 
l’educació i treball social, i la infermeria.

CSMIJ 
(Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil) 
Sant Joan de Déu Terres de Lleida.  

CAP TREMP
phone 973 650 110
pin C/Francesc Macià, 14 (25620) Tremp
web http://ics.gencat.cat

HOSPITAL COMARCAL del PALLARS
phone 973 652 255 
pin C/Pau Casals, 5 (25620) Tremp
web http://ics.gencat.cat
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La Fundació Salut Mental Catalunya (SMC) 
promou la millora de la qualitat de vida de 
les persones amb problemes de salut 
mental i dels seus familiars, afavorint la 
seva autonomia i integració social, i 
potenciant el seu desenvolupament 
personal en la comunitat.

CSMA
(Centre Salut Mental Adults)

pin On he d’anar?  

http://ics.gencat.cat
http://ics.gencat.cat


1. SALUT

Serveis especialitzats

És un espai terapèutic i relacional per a 
persones amb transtorn mental sever, 
situat en l’entorn comunitari amb un equip 
interdisciplinari que es coordinen amb els 
referents de les xarxes de salut mental i 
comunitària. A partir de 18 anys, per 
derivació.

SRC 
(Servei de Rehabilitació Comunitària)   SRC TREMP

phone 608 066 168
pin Rambla Dr. Pearson, 12 
(25620) Tremp 
mail srctremp@gss.cat

CAS
phone 973 652 255 
pin C/Pau Casals, 5 (25620) Tremp
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Xarxa pública dedicada al tractament, 
prevenció i rehabilitació d’adiccions. 
Funciona com a centre de tractament 
d’adiccions i actua com a Comunitat 
Terapèutica. 

CAS
(Centre d’atenció i seguiment a les 
drogodependències)

pin On he d’anar?  

mailto:srctremp@gss.cat


Consell Comarcal
PALLARS JUSSÀ

Control i seguiment de l'embaràs. 
Educació maternal. Atenció al puerperi. 
Atenció al postpart. Planificació i 
Orientació Familiar. Atenció ginecològica. 
Atenció menopausa.

Aquest servei el podeu trobar al CAP de 
Tremp, al CAP de La Pobla de Segur i a 
l’Hospital Comarcal del Pallars, on cal que 
et donin cita des d’un dels CAP.

ASSIR
(Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva) 

1. SALUT

Serveis especialitzats

HOSPITAL COMARCAL del PALLARS
phone 973 652 255 
pin C/Pau Casals, 5 (25620) Tremp
web http://ics.gencat.cat
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CAP TREMP
phone 973 650 110 / 973 654 949
pin C/Francesc Macià, 14 (25620) Tremp
web http://ics.gencat.cat

CAP LA POBLA DE SEGUR
phone 973 681 323
pin C/Esgrases, 2 (25500) La Pobla de Segur
web http://ics.gencat.cat

pin On he d’anar?  

http://ics.gencat.cat
http://ics.gencat.cat
http://ics.gencat.cat


2. EDUCACIÓ
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SERVEIS EDUCATIUS

CRP Pallars Jussà, EAP i ELIC Pallars
phone 973 654 834 / 634 771 726
pin Av. Bisbe Iglesias, 5 (25620) Tremp
mail crp-pallarsjussa@xtec.cat

Els Serveis Educatius del Departament 
d’Educació donen suport i assessorament 
als centres educatius públics i privats 
concertats de nivells educatius no 
universitaris. 

Compta amb un equip multiprofessional 
format pels centres de recursos pedagògics 
(CRP), els equips d’assessorament i 
orientació psicopedagògica (EAP) i els 
equips d’assessorament en llengua i 
cohesió social (ELIC). S’accedeix per 
derivació o adreçant-vos al vostre centre 
educatiu. 6

pin On he d’anar?  

mailto:crp-pallarsjussa@xtec.cat


2. EDUCACIÓ

Centres educatius BRESSOL de 0 a 3 anys

Escola Bressol Els Minairons
phone 973 652 690 
pin C/Montsec s/n, (25620) Tremp 
mail c5007712@xtec.cat
mail AFA: ampaminairons@gmail.com 
web https://escolabressolelsminairons.wordpress.com/

Escola Bressol Col. Maria immaculada
phone 973 650 235
pin C/Hospital, 16-18 (25620) Tremp 
mail c5004802@xtec.cat
mail AFA: ampamariaimmaculada@hotmail.es  
web http://www.tremp.colegiosclaretianas.org/
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Escola Bressol AESO
phone 973 664 072
pin Pl. del Portal 26, (25650) Isona
mail c5001886@xtec.cat
mail AFA: aesoampa@gmail.com  
web http://www.xtec.cat/centres/c5001886

http://www.xtec.cat/centres/c5001886
http://www.tremp.colegiosclaretianas.org/
https://escolabressolelsminairons.wordpress.com/
mailto:c5004802@xtec.cat
mailto:ampamariaimmaculada@hotmail.es
mailto:c5007712@xtec.cat
mailto:ampaminairons@gmail.com
mailto:c5001886@xtec.cat
mailto:aesoampa@gmail.com


Escola Bressol La Vall Fosca
phone 973 663 014
pin C/ de la Murriera 5, (25110) La Plana de Mont-Ros
mail c5008765@xtec.cat
mail AFA: ampavallfosca@gmail.com
web https://agora.xtec.cat/zerpallarsjussa/

Escola Bressol Municipal L’Estel
pin Av. Espanya, 7 (25620) Tremp
mail c5006847@xtec.cat 
mail ampaesteltremp@gmail.com

2. EDUCACIÓ

Centres educatius BRESSOL de 0 a 3 anys
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Escola Bressol Municipal La Pobla de Segur
phone 619 579 866 
pin C/Doctor Durany, 2 (25550) La Pobla de Segur
mail c5009976@xtec.cat
mail AFA: ampiebpobla@gmail.com 
web http://ebmlapobladesegur.blogspot.com.es/

https://agora.xtec.cat/zerpallarsjussa/
http://ebmlapobladesegur.blogspot.com.es/
mailto:c5008765@xtec.cat
mailto:ampavallfosca@gmail.com
mailto:c5006847@xtec.cat
mailto:ampaesteltremp@gmail.com
mailto:c5009976@xtec.cat
mailto:ampiebpobla@gmail.com


2. EDUCACIÓ

Centres educatius PRIMÀRIA de 3 a 12 anys

Escola AESO
phone 973 664 072
pin Plaça del portal, 26 (25650) Isona
mail c5001886@xtec.cat
mail AFA: aesoampa@gmail.com
web http://www.xtec.cat/centres/c5001886/

Escola Espluga de Serra
phone 973 252 403
pin C/Escoles s/n (25620) Tremp
mail c5006549@xtec.cat

Escola Els Raiers
phone 973 650 235
pin C/ Indústria,  s/n (25500) La Pobla de Segur
mail c5003688@xtec.cat
mail AFA: ampa.elsraiers@gmail.com
web https://agora.xtec.cat/ceipelsraiers/
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http://www.xtec.cat/centres/c5001886/
https://agora.xtec.cat/ceipelsraiers/
mailto:c5001886@xtec.cat
mailto:aesoampa@gmail.com
mailto:c5003688@xtec.cat
mailto:ampa.elsraiers@gmail.com
mailto:c5006549@xtec.cat


2. EDUCACIÓ

Centres educatius PRIMÀRIA de 3 a 12 anys

Escola Salàs de Pallars
phone 973 676 274
pin C/ Escoles, 2 (25693) Salàs de Pallars
mail AFA: afaescoladesalasdepallars@gmail.com
web https://agora.xtec.cat/zerpallarsjussa/ 

Escola Valldeflors
phone 973 652 775
pin C/ Tarragona, 37 (25620) Tremp
mail c5004772@xtec.cat
mail AFA: afavalldeflors@gmail.com
web http://agora.xtec.cat/ceipvalldeflors/

Escola La Vall Fosca
phone 973 663 014
pin C/ de Murriera, 5 (25510) La Plana de Mont-ros
mail c5008765@xtec.cat
mail AFA: ampavallfosca@gmail.com
web https://agora.xtec.cat/zerpallarsjussa/ 
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https://agora.xtec.cat/zerpallarsjussa/
https://agora.xtec.cat/zerpallarsjussa/
http://agora.xtec.cat/ceipvalldeflors/
mailto:c5008765@xtec.cat
mailto:ampavallfosca@gmail.com
mailto:afaescoladesalasdepallars@gmail.com
mailto:c5004772@xtec.cat
mailto:afavalldeflors@gmail.com


ICEMP (Institut Centre d’Esports de Muntanya del Pallars) 
phone 973 681 590
pin Plaça de les Pobles, s/n (25500) La Pobla de Segur
mail c5010361@xtec.cat
web http://icempallars.net

2. EDUCACIÓ

Centres educatius SECUNDÀRIA i estudis POSTOBLIGATORIS 

Col·legi Maria Immaculada
phone 973 650 235
pin C/Hospital (25620) Tremp
mail info@tremp.colegiosclaretianas.org
mail AFA: ampamariaimmaculada@hotmail.es 
web http://www.tremp.colegiosclaretianas.org/
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Col·legi Maria Immaculada
phone 973 650 235
pin C/ Hospital, 16 - 18 (25620) Tremp
mail info@tremp.colegiosclaretianas.org
mail AFA: ampamariaimmaculada@hotmail.es  
web http://www.tremp.colegiosclaretianas.org/

Centres educatius PRIMÀRIA de 3 a 12 anys

http://www.tremp.colegiosclaretianas.org/
http://www.tremp.colegiosclaretianas.org/
http://icempallars.net
mailto:info@tremp.colegiosclaretianas.org
mailto:ampamariaimmaculada@hotmail.es
mailto:c5010361@xtec.cat
mailto:info@tremp.colegiosclaretianas.org
mailto:ampamariaimmaculada@hotmail.es


2. EDUCACIÓ

Institut La Pobla de Segur
phone 973 680 200
pin Av. Catalunya, 22 (25500) La Pobla de Segur
mail c5008352@xtec.cat
mail AFA: afa@insitutpobladesegur.net
web https://institutpobladesegur.net/

Institut Tremp  
phone 973 650 836
pin C/ Bisbe iglesias, 5 (25620) Tremp
mail c5006288@xtec.cat
web http://iestremp.cat/
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AFA (Associació de Famílies i Alumnes): 
és l’associació de famílies i alumnes d’un mateix centre educatiu i les 
seves funcions principals són afavorir la relació i la coordinació entre les 
famílies i el personal docent.

Centres educatius SECUNDÀRIA i estudis POSTOBLIGATORIS 

https://institutpobladesegur.net/
http://iestremp.cat/
mailto:c5008352@xtec.cat
mailto:afa@insitutpobladesegur.net
mailto:c5006288@xtec.cat


2. EDUCACIÓ

Escola Municipal de música de Tremp
phone 973 651 061 / 680 974 323 
pin Carrer Alcalde Josep Rosell, 8 (25620) Tremp
mail emusica@tremp.cat / c5008455@xtec.cat 
web https://n9.cl/9apsr

Escola Folk del Pirineu a la Pobla de Segur
phone 973 384 182
pin Sala Municipal Anna Maria Janer, (25500) La Pobla de Segur
mail escolafolkdelpirineu@tradicionarius.cat  
web https://escolafolkdelpirineu.tradicionarius.cat/

Altres centres educatius

Serveis especialitzats

UEC (Unitat Escolarització Compartida) Pai2Pallars  
phone 973 650 133 / 636 762 487
mail uec.pallars@gmail.com
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https://escolafolkdelpirineu.tradicionarius.cat/
https://n9.cl/9apsr
mailto:uec.pallars@gmail.com
mailto:escolafolkdelpirineu@tradicionarius.cat
mailto:emusica@tremp.cat
mailto:c5008455@xtec.cat


2. EDUCACIÓ

Altres centres educatius

Escola Agrària del Pallars
phone 973 650 179
pin Crta. C-13 s/n km. 83 (25630) Talarn
mail aecapal.daam@gencat.cat
web https://agora.xtec.cat/ecapallars/

CFA Tremp (Centre de Formació d’Adults Tremp)
phone 973 652 066 -  634 771 713
pin Pg. Conca de Tremp 5 (25620) Tremp
mail c5008984@xtec.cat
web http://agora.xtec.cat/cfa-tremp/

Escola Oficial d’Idiomes de Lleida
Centre públic delegat ubicat a Tremp
phone 973 224 321
pin (IES Tremp) C/Bisbe iglesias, 5 (25620) Tremp
mail administracioeoi@eoilleida.cat

CPNL (Consorci per a la Normalització Lingüística
phone 973 650 187
pin C/Soldevila, 18 (25620) Tremp
mail pallarsjussa@cpnl.cat
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http://agora.xtec.cat/cfa-tremp/
https://agora.xtec.cat/ecapallars/
mailto:c5008984@xtec.cat
mailto:pallarsjussa@cpnl.cat
mailto:aecapal.daam@gencat.cat
mailto:administracioeoi@eoilleida.cat


Serveis bàsics

Servei d’Intervenció 
Socioeducativa 

SBAS
Consell Comarcal del Pallars Jussà
phone 973 650 187
pin C/ Soldevila, 18, (25620) Tremp
mail serveissocials@pallarsjussa.cat

SIS
Consell Comarcal del Pallars Jussà
phone 973 650 187
pin C/ Soldevila, 18, (25620) Tremp
mail sis@pallarsjussa.cat

Constitueixen el punt d'accés immediat al 
Sistema Català de Serveis Socials, són el 
nivell més proper a l'usuari i als àmbits 
familiar i social. És un servei gratuït que 
s’ofereix des del Consell Comarcal.

Proporciona un acompanyament 
socioeducatiu a tots els infants i adolescents 
i les seves famílies en situació de 
vulnerabilitat. Destinat a infants i adolescents 
de 0 a 18 anys, derivats per Serveis Socials.  
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3. SERVEIS SOCIALS
Guia de recursos

pin On he d’anar?  

mailto:serveissocials@pallarsjussa.cat
mailto:sis@pallarsjussa.cat


3. SERVEIS SOCIALS

Serveis especialitzats

EAIA
Consell Comarcal del Pallars Jussà
phone 973 650 187 
pin C/Soldevila, 18, (25620) Tremp
mail eaia@pallarsjussa.cat

Són equips multidisciplinars que tenen 
l’objectiu d’orientar, diagnosticar, 
valorar, intervenir, tractar i fer 
seguiment dels infants i adolescents 
en situació de risc greu o de 
desamparament.

És un equip especialitzat en donar suport 
a l'acolliment, per part de la seva pròpia 
família extensa, d’infants i adolescents 
tutelats i l’objectiu prioritari és realitzar 
un seguiment i treball amb els  
acolliments per tal d’aconseguir que les 
famílies puguin assumir en les millors 
condicions l’atenció d’aquests.

SIFE
Consell Comarcal del Pallars Jussà
phone 973 650 187 
pin C/Soldevila, 18, (25620) Tremp
mail sife@pallarsjussa.cat
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Equips d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència

Servei d’Integració 
en Famílies Extenses

pin On he d’anar?  

mailto:eaia@pallarsjussa.cat
mailto:sife@pallarsjussa.cat


3. SERVEIS SOCIALS

Serveis especialitzats

CDIAP
Consell Comarcal del Pallars Jussà
phone 973 982 480
pin C/Plaça Capdevila, 22 baix 
(25620) Tremp
mail cdiap@pallarsjussa.cat

L'atenció precoç és el conjunt d'actuacions 
en l'àmbit de la prevenció, la detecció, el 
diagnòstic i la intervenció terapèutica. És un 
servei gratuït, adreçat a infants de 0 a 6 
anys. S’hi accedeix a petició pròpia o per 
derivació de professionals.
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Centre de Desenvolupament
Infantil i Atenció Precoç

SIAD
Consell Comarcal del Pallars Jussà
phone 973 650 187
pin C/ Soldevila, 18, (25620) Tremp
mail siad@pallarsjussa.cat 

És un servei específic adreçat a les 
dones on s’ofereix informació, orientació 
i assessorament.  Proporciona recursos 
psicològics, jurídics i socials. Treballen la 
prevenció i atenció de la violència 
masclista.  

Servei d'Informació
i Atenció a les Dones

pin On he d’anar?  

mailto:cdiap@pallarsjussa.cat
mailto:siad@pallarsjussa.cat


Servei itinerant que s’accedeix per 
derivació. Ofereix informació, atenció i 
recuperació a les dones que han estat o 
estan en processos de violència 
masclista, així com els seus fills i filles a 
càrrec i potenciar els programes 
específics i integrals de prevenció, 
assistència i reparació.

SIE Alt Pirineu i Aran 
phone 973 361 331 
mail bustia.siealtpirineuaran@gencat.cat
web https://igualtat.gencat.cat

Servei d’Intervenció Especialitzada

3. SERVEIS SOCIALS

Serveis especialitzats
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Presta  acompanyament, assessorament, 
informació i orientació a totes les persones 
del col·lectiu que ho requereixin. Atén  
possibles casos de discriminació per raó 
d’orientació sexual, identitat del gènere o 
expressió del gènere i que alhora dona  
resposta a les demandes concretes sobre 
diferents necessitats de les persones 
LGBTI+ i les seves famílies.

SAI
Consell Comarcal del Pallars Jussà
phone 973 654 818  
pin C/Peresall 3, Casal Manyanet
 (25620) Tremp
mail sai@pallarsjussa.cat

Servei d’atenció integral
a persones LGTBI+ pin On he d’anar?  

https://igualtat.gencat.cat
mailto:bustia.siealtpirineuaran@gencat.cat
mailto:sai@pallarsjussa.cat


Dinamitzadora cívica
phone 973 653 279
pin C/Pau Casals, 14 (25620) Tremp
mail dinamitzadoracivica@pallarsjussa.cat

Acompanya i atén a joves  de 18 a 25 
anys en situació de vulnerabilitat en el 
procés que implica l’emancipació. 
Aquest servei fa el vincle amb altres 
recursos comarcals segons les 
necessitats dels joves: habitatge, salut, 
àmbit judicial, formació, ocupació, oci 
i lleure.  

Dinamitzadora cívica per
l’emancipació juvenil

3. SERVEIS SOCIALS

Serveis especialitzats

Oficina Jove
phone 973 654 818
pin C/Peresall 3, Casal Manyanet
   (25620) Tremp
mail joventut@pallarsjussa.cat

Podreu trobar informació dels projectes 
i serveis propis així com altres recursos 
i informació d’interès. També us poden 
donar informació sobre beques i donar 
eines a nivell d’ocupació.
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Oficina Jove del Pallars Jussà pin On he d’anar?  

mailto:dinamitzadoracivica@pallarsjussa.cat
mailto:joventut@pallarsjussa.cat


3. SERVEIS SOCIALS

Serveis especialitzats
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Servei d’immigració
Consell Comarcal del Pallars Jussà
phone 973 650 187
pin C/ Soldevila, 18, (25620) Tremp
mail immigracio@pallarsjussa.cat

S’atén a les persones estrangeres de la 
comarca per informar de tràmits de 
regularització o redirecció a altres als 
serveis. Es realitzen programes 
d’acollida i d’integració.

Servei d’immigració

Oficina Local d’Habitatge
Consell Comarcal del Pallars Jussà
phone 973 650 187
pin C/ Soldevila, 18, (25620) Tremp
mail oficinahabitatge@pallarsjussa.cat

Un espai de servei gratuït al ciutadà on 
es centralitza tot el que ofereix la 
Generalitat en matèria d’habitatge 
(Subvencions al lloguer, Prestacions 
Econòmiques d’Especial Urgència, 
Inscripció Registre de sol·licitants de 
protecció oficial,..)

Oficina Local d’Habitatge

pin On he d’anar?  

mailto:immigracio@pallarsjussa.cat
mailto:oficinahabitatge@pallarsjussa.cat


Biblioteca Maria Barbal
phone 973 653 461 / WhatsApp: 669 403 247
pin Plaça de Catalunya, 6, (25620) Tremp
mail biblioteca@tremp.cat

Biblioteca La Pobla de Segur
phone 696 450 214 
pin Av. Catalunya, 2, 1r  2a  (25500) La Pobla de Segur
mail biblioteca@lapobladesegur.cat

Biblioteques Municipals
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4. OCI I TEMPS LLIURE
Guia de recursos

mailto:biblioteca@lapobladesegur.cat
mailto:biblioteca@tremp.cat


Biblioteques Municipals

4. OCI I TEMPS LLIURE
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 Bibliobús Pere Quart
phone 647 333 338
mail bibliobuspquart.cultura@gencat.cat
web shorturl.at/bJMRU

 Ludoteca de Tremp
phone  973 65 20 41
pin Passeig de la Conca de Tremp, 5  
   (Edifici el Cub) 25620  Tremp
mail ludo.tremp@gencat.cat

Podràs trobar servei de Bibliobús Pere 
Quart als següents pobles, consulta 
els horaris: Isona, Salas de Pallars, 
Talarn, La Torre de Capdella, La Plana 
de Mont-ros i La Pobleta de Bellveí.

shorturl.at/bJMRU
mailto:bibliobuspquart.cultura@gencat.cat
mailto:ludo.tremp@gencat.cat


4. OCI I TEMPS LLIURE
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Regidoria Esports Tremp
phone 973 651 379
pin Pavelló Juncar. Ap. correus, 40 (25620) Tremp
web http://www.tremp.cat/esports

Consell Esportiu Pallars Jussà
phone 973 651 472
pin C/ del Magistrat Saura, 16, (25620) Tremp
mail cepjussa@pallars.com
web https://www.cepallarsjussa.cat/

Regidoria Esports La Pobla de Segur 
Pavelló Municipal d’esports
phone 973 680 644
pin C/ La Font, s/n (25500) La Pobla de Segur
mail esports@lapobladesegur.cat/

Esports

http://www.tremp.cat/esports
https://www.cepallarsjussa.cat/
mailto:esports@lapobladesegur.cat/
mailto:cepjussa@pallars.com


4.  OCI I TEMPS LLIURE
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Per a més informació:
En cas que volgueu més informació sobre les activitats d’estiu, lleure 
i associacionisme o entitats us podeu adreçar a l’Ajuntament de cada 
municipi o bé a l’Oficina Jove del Pallars Jussà.

Casals d’estiu i altres activitats de lleure

Oficina Jove
phone 973 654 818
pin C/Peresall 3, Casal Manyanet
   (25620) Tremp
mail joventut@pallarsjussa.cat

mailto:joventut@pallarsjussa.cat


Acció social
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5. ENTITATS SOCIALS
Guia de recursos

Alba Jussà SCCL
phone 973 650 47 / 687 697 080 
pin C/Pau Casals 1, (25620) Tremp
mail albajussa@aalba.cat
web www.albajussa.cat

Cooperativa que ofereix serveis a infants, 
joves i gent gran del Pallars Jussà i Sobirà 
amb especial atenció a les persones 
amb discapacitat i/o que conviuen amb 
un trastorn mental.

Alba Jussà SCCL pin On he d’anar?  

www.albajussa.cat
mailto:albajussa@aalba.cat


5. ENTITATS SOCIALS

Entitats socials

És una entitat propera que ajuda a 
aconseguir canvis i millores en els 
col·lectius amb vulnerabilitat social. 
Treballen per oferir millores no només 
en l’àmbit laboral, sinó que 
acompanyen i orienten a les persones 
en aspectes essencials com la vida 
familiar, les relacions de parentesc i el 
desenvolupament de l’autonomia 
personal i subjectiva.

Associació Reintegra
phone 655 128 555 
pin C/Montllobar, 22 (25620) Tremp
mail reintegra@reintegralleida.org
web http://reintegralleida.org/
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Organització centrada en les persones que 
dissenya i gestiona projectes per al 
desenvolupament d’oportunitats amb 
persones i col·lectius. Compten amb uns 
equips de professionals i voluntàris que 
aporten compromís social i cooperatiu. 

Cooperativa ACTUA 
mail actua@actua.coop
web https://actua.coop/contacte/

ACTUA, Cooperativa 
d’iniciativa social

Associació Reintegra

pin On he d’anar?  

https://actua.coop/contacte/
http://reintegralleida.org/
mailto:reintegra@reintegralleida.org
mailto:actua@actua.coop


5. ENTITATS SOCIALS

Entitats socials

Càritas
phone 973 351 266
pin C/ del Forn 39, 25620 Tremp
mail azamora.cdurgell@caritas.es

Càritas Diocesana d'Urgell és l'organisme 
oficial de l'Església catòlica per a promoure 
l'acció caritativa a la Diòcesi del Bisbat 
d'Urgell. Realitza un servei desinteressat, 
lliure, gratuït i responsable en benefici de la 
comunitat.

Va ser fundat per protegir la vida humana i 
la salut, per garantir el respecte a tots els 
éssers humans i per prevenir i alleujar el 
patiment humà, sense cap mena de 
discriminació basada en la nacionalitat, 
raça, gènere, creences religioses, classe 
social o opinions polítiques.

Creu Roja
phone 973 652 954 / 696 831 675
pin C/Respiri, 1, (25620) Tremp
mail pallarsjussa@creuroja.org
web https://www2.cruzroja.es/
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Càritas

Creu Roja

pin On he d’anar?  

https://www2.cruzroja.es/
mailto:azamora.cdurgell@caritas.es
mailto:pallarsjussa@creuroja.org


5. ENTITATS SOCIALS

Entitats socials

Projecte Home
phone 695 807 908
pin Plaça Catalunya, 6 
   (25620) Tremp

Projecte Home Catalunya té com a missió 
promoure l’autonomia i la dignitat de les 
persones, treballant col·lectivament per la 
prevenció i el tractament de les addiccions 
i la reinserció social a Catalunya.
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Projecte Home pin On he d’anar?  



Policia Local

Policia Local Tremp
phone 973 650 005 
pin Plaça de la Creu, 1 (25620) Tremp

Policia Local La Pobla de Segur
phone 973 680 038 
pin Av. Verdaguer, 35, 
   (25500) La Pobla de Segur
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6. SERVEIS POLICIALS
Guia de recursos

112Atenció urgències 
24h tot l’any  



Mossos d’Esquadra - Tremp
phone 973 658 800 / Emergències 112 
pin Passeig Pompeu Fabra, 20,
   (25620) Tremp

Guardia Civil - La Pobla de Segur
phone 973 660 128 
pin Av. De l’Estació, 1
   (25500) La Pobla de Segur

Guardia Civil - Tremp
pin C/ Mont Rebei, 26
   (25620) Tremp

6. SERVEIS POLICIALS
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Emergències

Emergències
phone 112

Infància respon
phone 116 111
Violència de gènere
phone 900 900 120

Telèfons d’emergències gratuïts, permanents 
i confidencials durant tots els dies l’any.

SOC
Servei d’Ocupació de Catalunya (Tremp)
phone 973 65 07 65
pin Carrer de Seix i Faya, 41, 
   (25620) Tremp
mail otg_tremp.soc@gencat.cat

ALTRES TELÉFONS D’INTERÈS
Guia de recursos

mailto:otg_tremp.soc@gencat.cat


Ajuntaments de la Comarca

ALTRES TELÉFONS D’INTERÈS
Guia de recursos

Ajuntament Abella de la Conca
phone 973 664 198
web http://abellaconca.ddl.net/

Ajuntament Conca de Dalt
phone 973 680 092
web http://concadalt.ddl.net

Ajuntament Castell de Mur
phone 973 651 795
web http://www.castellmur.cat

Ajuntament Gavet de la Conca
phone 973 650 217
web http://gavet.ddl.net

Ajuntament Isona i Conca Dellà
phone 973 664 008
web http://www.isona.cat

http://abellaconca.ddl.net/
http://concadalt.ddl.net
http://www.castellmur.cat
http://gavet.ddl.net
http://www.isona.cat


Ajuntaments de la Comarca

ALTRES TELÉFONS D’INTERÈS
Guia de recursos

Ajuntament La Pobla de Segur
phone 973 680 038
web http://www.pobladesegur.cat

Ajuntament La Torre de Capdella
phone 973 663 001
web http://www.torredecapdella.org

Ajuntament Llimiana
phone 973 650 773
web http://llimiana.ddl.net

Ajuntament Salàs de Pallars
phone 973 676 003
web http://salas.ddl.net

Ajuntament Sant Esteve de la Sarga
phone 973 653 377
web http://santesteve.ddl.net

http://www.pobladesegur.cat
http://www.torredecapdella.org
http://llimiana.ddl.net
http://salas.ddl.net
http://santesteve.ddl.net


Ajuntaments de la Comarca

ALTRES TELÉFONS D’INTERÈS
Guia de recursos

Ajuntament Sarroca de Bellera
phone 973 661 701
web http://sarrocabellera.ddl.net

Ajuntament Senterada
phone 973 661 762
web http://www.senterada.cat

Ajuntament Talarn
phone 973 650 812
web http://www.talarn.cat

Ajuntament Tremp
phone 973 650 005
web http://www.ajuntamentdetremp.cat

http://sarrocabellera.ddl.net
http://www.senterada.cat
http://www.talarn.cat
http://www.ajuntamentdetremp.cat


Guia el·laborada pels participants
de la Taula de la Infància i l’Adolescència del Pallars Jussà




