Associació de Diabètics de la Catalunya Central

Des de l’Associació de Diabètics de la Catalunya Central
ens esforcem a oferir, als nostres socis i sòcies, uns serveis
que els ajudin a gestionar millor la seva diabetis. Els serveis
actuals, des de principi del 2019, son els següents:

CONVENIS 2022:
1) CONVENI AMB LA CLÍNICA UNIVERSITÀRIA DE
LA FUB A MANRESA:

amb OFICINES a MANRESA I BERGA:
MANRESA: atenció personal i telefònica
dilluns i dimecres de 18 a 20h, dijous de 11 a 13 h
Telèfon: 938 77 19 11
BERGA:
cal demanar hora al 938 77 19 11
Correu AdCc: adcatalunyacentral@gmail.com
Pàgina web: http://www.adcc.cat

SERVEIS

SERVEI DE PODOLOGIA: En la primera visita a un nou soci,
i un cop l’any per tots els associats que ho sol·licitin, es
realitzarà un cribratge neura-isquèmic del peu (valoració de
la sensibilitat i la circulació) per tal d’establir els grau
d’afectació que presenta la persona. Aquesta valoració
serà gratuïta pel soci de l’AdCc. Al llarg de l’any, els
socisserveis de l’AdCc tenen dret a 3 quiropòdies
gratuïtes al servei de podologia de la CU+.
ALTRES SERVEIS: La Clínica Universitària oferirà als socis de
l’AdCc, un descompte del 20 % en les seves tarifes
habituals, en tots els serveis que ofereix: podologia,
fisioteràpia, logopèdia, dietètica i psicologia.
ACTIVITAT FÍSICA SALUDABLE:
inscriure’s en els
diferents grups d’activitat física saludables que es
proposen, amb unes tarifes especials. Aquestes
inscripcions es faran públiques durant el mes de setembre
de cada any.
Cal demanar hora i presentar el carnet de l’AdCc
Clínica Universitària:
Av. Universitària 8-10, 08242 Manresa
Telèfon:938 75 73 10

2) CONVENI AMB IOMA Clínica Dental a Manresa
Primer: Objecte del conveni.
L'objecte del conveni consisteix, per una banda, afavorir
el tractament odontològic dels associats de l'AdCc que
precisin de la prestació de serveis que ofereix IOMA, tals
com
revisions,
neteges,
reparacions,
ortodòncies,
endodòncies, exodòncies, etc.
Segon.-Contraprestació econòmica
Les parts convenen que com a contraprestació per la
prestació dels serveis odontològics esmentats en el primer
paràgraf del pacte anterior, els usuaris beneficiaris de les
prestacions de serveis se'ls hi practicarà un 10% de
descompte en tots els serveis.

4) CONVENI AMB TAPIMAN
TAPIMAN es una empresa familiar de Manresa, abans SALA
TAPISSERS, especialitzada en la fabricació de sofàs a mida, així
com en la restauració de sofàs, cadires, butaques i moble
entapissat en general. Amb una llarga experiència en cortines i
complements. Pressupostos sense compromís, servei propi de
transport i instal·lació.
Diu el conveni: “La nostra empresa es compromet a fer un 10 %
de descompte en tots els materials que disposem com teixits ,
polipells, pell , escumes i altres , i també un 5 % de descompte en
els treballs realitzats , per ser soci/a de la Associació de Diabètics”
Adreça:
Carrer de la Llibertat, 21, 08243 Manresa
Telèfon: 938 78 40 65

Aquests descomptes seran aplicats exclusivament als
associats de l'AdCc que acreditin aquesta condició en el
moment de fer la primera visita a IOMA.
Caputxins, 16 - 08241 Manresa
Tel. 938759320 - (ext. 2230)
www.clinicasantjosep.cat

3) SERVEI ACOMPANYAMENT
Des de AdCc oferim a les escoles, AMPAS i particulars un
servei de monitors i monitores especialitzats en diabetològica per acompanyar els nens/es amb diabetis tipus 1,
que ho necessitin, en activitats escolars i extraescolars.
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