


Antecedents

Abril 2017: aprovació de l’actuació en el marc de 
la Mesura de Govern de Democratització de la 
Cura
Oct 2017 - Feb 2018: procés participatiu i 
elaboració del document funcional
Març 2018 - Febrer 2019: preparació web i catàleg 
de recursos, disseny espai físic i encàrrec de gestió
10 abril 2019: obertura de l’espai Barcelona 
Cuida
Setembre 2020: Trasllat c/Viladomat 127 Pl. Baixa



Missió

Barcelona Cuida és un servei de l’Ajuntament de Barcelona que depèn de la 

Regidoria de Salut, Envelliment i Cures i ofereix, en l’àmbit de les cures:

▪ Informació
▪ Orientació
▪ Assessorament

És també un espai d’intercanvi i treball en xarxa



 Quins serveis oferim?

▪ Informació i orientació sobre: ajuts tècnics i/o econòmics de l’àmbit de la cura; 

suport emocional; formació de cures; drets laborals; serveis a domicili, vinculació a 

entitats de suport; serveis de l’Administració, etc.

▪ Servei d'assessorament jurídic per a persones/famílies que volen contractar una 

treballadora de la llar i les cures a domicili. 



A qui ens adrecem?

▪ Persones cuidadores properes de: persones amb dependència, 

diversitat funcional, trastorn o malaltia, infants i joves, gent gran.

▪ Treballadores de la llar i les cures

▪ Professionals de les entitats i de serveis de l’Administració

▪ Persones receptores de cures: persones que volen planificar l’atenció 

que desitgen rebre en moments de pèrdua d'autonomia i procés 

d’envelliment.



Amb qui treballem?

▪ Entitats de cures de la ciutat

▪ Professionals de l’àmbit social, sanitari, comunitari i educatiu.

▪ Departaments clau de l’Ajuntament de Barcelona.



Comparativa d’atencions entre el 2019 i el 2020:

La pandèmia està causant un gran impacte en la salut emocional i física de 

les persones cuidadores. Barcelona Cuida ha impulsat i reforçat els 

següents serveis:
➢ Suport emocional a treballadores de la llar.
➢ Atenció a dubtes sanitaris per a treballadores

de la llar.       
➢ Assessorament jurídic a persones/famílies 

cuidadores i a treballadores de la llar. 

Impacte de la Covid-19



Com contactar amb Barcelona Cuida?
Telefònicament

De dilluns a divendres de 8.15h a 14h i de 15h a 19h
93 413 21 21 

Per correu electrònic
De dilluns a divendres de 8.15h a 14h i de 15h a 19h
barcelona.cuida@bcn.cat

Presencialment
De dilluns a divendres de 10h a 13.30h i de 15h a 18.30h
C/ Viladomat 127, planta baixa



barcelona.cat/ciutatcuidadora




