Salut i Benestar - Altres recursos

Secció d'Enterraments. AV Font dels Capellans
L'Associació de Veïns de la Fontdels Capellans va crear dins l'Associació una
Secció d'Enterraments que té com a finalitat realitzar les accions
assistencials, socials i d'ajuda mútua entre els veïns del barri en el cas de
produir-se la mort d'algun dels seus membres. Aquesta pretén promoure el
sentit d'amistat i ajuda mútua entre el veïnat excloent-se expressament i de
manera total i absoluta qualsevol possibilitat de lucre.
Si la família desitja un servei de cost superior al que s’estableix com a
màxim, el major cost haurà de fer-se’n càrrec la família del difunt.
Per a més informació us podreu adreçar a l'Associació de Veïns.

Dades de contacte
Adreça:
Font dels Capellans, bloc 14, local 75

Barri:
Font dels Capellans

Telèfon:
938 744 306
Espai Web :
http://www.avfontdelscapellans.cat
Correu electrònic :
associacio@avfontdelscapellans.cat
Horari d'atenció al públic :
De dilluns a divendres de 9 a 12.30 hores i de dilluns a dijous 16 a 20
hores i els divendres de 9 a 12.30 hores.

Agent Promotor (per a més informació)
Nom :
Associació de Veïns Font dels Capellans
Adreça:
Font dels Capellans, bloc 14, local 75

Manresa
Telèfon:
938 744 306
Horari d'atenció al públic :
De dilluns a divendres de 9 a 12.30 hores i de 16 a 20.30 hores.
Més informació :
http://www.avfontdelscapellans.cat
Correu electrònic :
associacio@avfontdelscapellans.cat

Dades complementàries
Àmbit territorial del recurs :
Municipal
Districte:
Llevant
Col·lectiu destinatari:
Ciutadania en general
Requisits:
Per a ésser integrant d'aquesta secció és requisit imprescindible que la
persona que sol·liciti l'ingrés sigui soci de l'Associació de Veïns del
barri de la Font dels Capellans, aboni la quota d'inscripció que en cada
moment sigui vigent, i que accepti de manera expressa el contingut del
reglament, del qual li serà lliurat un exemplar un cop acceptada la seva
admissió.
Per ésser beneficiari dels serveis d'aquesta secció caldrà tenir una
antiguitat mínima de 30 dies. En cas de persones de més de 60 anys
d'edat aquest termini de carència s'ampliarà a 3 mesos. No es poden
acollir a aquest servei les persones majors de 70 anys.

Preu:
A consultar

