
Cangur Amic!
Cangur amic és un servei d’acompanyament 
dirigit a persones grans que lluiten contra 
les conseqüències de la solitud i l’aïllament 
social o que necessiten algun tipus d’ajuda i 
acompanyant-los en aquelles coses en què no es 
poden valdre per si sols.
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¿Com ho pots fer?¿Com ho pots fer?

Acompanyament per a 
la Gent Gran

Aquest servei és totalment 
gratuït. És realitzat pels nostres 
visitadors i visitadores, que 
disposen d’una sensibilitat 
especial cap a aquest col·lectiu 
que els permet tractar-los de 
forma professional i propera.

Servei destinat a persones 
grans que es troben soles, en 
alguna situació d’aïllament 
social i/o econòmic i que 
necessiten companyia, algun 
tipus d’assistència o ser 
acompanyats en aquelles 
gestions que no poden fer sols.

Servei totalment 
Gratuït

Seu de Cangur Amic!

Conex Travessera
Travessera de les Corts, 39-43, 2n
 08028 Barcelona.

Conex Travessera
Travessera de les 
Corts, 39-43, 2n

 08028 Barcelona. www.conex.cat

www.conex.cat

Tel. 93 333 77 59 

Tel.93 333 77 59 
WhatsApp.669 05 93 74

Per concertar visita:

serveicangur@conex.cat

Samex
Servei de CONEX per a 
Usuaris i Voluntaris.
Assessoria personalizada i gratuïta 
destinada a tots aquells que necessiten 
ajuda per a gestionar assumptes 
burocràtics administratius.

Quàntes vegades heu 
necessitat que algú 
us pugui aclarir el 
contingut d’un escrit de 
l’administració?

Posem al vostre abast Samex el 
suport administratiu d’orientació 
i assessorament que us ajudarà 
a entendre millor el món de les 
gestions burocràtiques.

Assessorament 
totalment 
gratuït

T’ajudem a  
publicar el 
teu llibre!

T’agrada escriure? 
Vols publicar però 
no saps com?

Ediconex és un sevei de 
supor a l’autoedició de les 
persones majors de 50 anys, de 
Catalunya i Balears.

Ediconex t’ofereix gratuïtament:
Valoració del text.
Correcció orto-tipogràfica i d’estil.
Assessorament sobre els requisits legals per a editar un llibre: ISBN, Codi de Barres, 
Dipòsit Legal, Registre de la Propietat Intel·lectual.
Assessorament per a la conversió del llibre en paper a llibre electrònic.
Confecció del web personal del llibre dins el web d’Ediconex on l’autor podrà situar 
els links i vídeos referents a la seva obra.
Promoció de l’autor i del llibre als butlletins de Conex.
Promoció de l’autor i del llibre a les xarxes socials: Perfil de Facebook d’Ediconex, 
Twiter, Instagram, etc.
Disponibilitat de la sala de Conex a Travessera per a la presentació del llibre. 
Participació a la Festa de Sant Jordi a Conex.

Conex Travessera
Travessera de les 
Corts, 39-43, 2n

 08028 Barcelona.

www.conex.cat

Tel. 667 466 702
jllbenet@hotmail.com

1. Crea un nou contacte
2. Nom: Conex Difusió
3. Núm: 669 05 93 74
4. Escriu: Hola

1. Crea un nou contacte
2. Nom: Conex Difusió
3. Núm: 669 05 93 74
4. Escriu: Hola

Apunta’t al WhatsApp
Conex Difusió

per estar totalment informat

Apunta’t al WhatsApp
Conex Difusió

per estar totalment informat
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