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VilaVeïna: Cuidar en comunitat

Què és el projecte VilaVeïna?
VilaVeïna són comunitats d’entre 10.000 i 30.000 habitants
que volen donar resposta a les necessitats de cura de forma
col·lectiva i des de la proximitat.
A les VilaVeïnes es posaran en marxa projectes i accions
concretes per millorar la situació tant de les persones que
es dediquen a cuidar com de les que tenen necessitats de
cura, al llarg de tota la vida però especialment en dos franges
d’edat: la petita infància i el procés envelliment.

Una persona que viu en una de les VilaVeïnas tindrà, en un
territori abastable a peu, un equip i un espai de referència, que
articularà un seguit de serveis i accions vinculades a la cura.

Les cures
Quan parlem de «cures» ens referim aquelles activitats, en sentit
ampli, que es duen a terme per donar resposta a les necessitats
físiques, psicològiques i emocionals de les persones, de forma
remunerada o no remunerada.
Tots i totes necessitem rebre cures de manera permanent al llarg de la
vida, de tipus i intensitats diferents, depenent del moment del cicle vital
en què ens trobem, i de les capacitats d’autocura i atenció als altres
que tenim en cada etapa de la vida.

Les persones necessitem rebre cures en tot moment
al llarg de la vida, perquè som éssers vius vulnerables
i interdependents.

Persones destinatàries
El projecte VilaVeïna s’adreça a tota la població
que viu en el territori, perquè es parteix de la
idea que totes ens cuidem a totes, que l’objectiu
és una comunitat més cuidadora amb totes les
persones que en formen part. No és, en cap cas,
un projecte dirigit només a la població vulnerable
d’aquell territori.
No obstant, pel que fa a les línies principals de
coordinació de serveis i atenció, ens centrem en:


les persones en les etapes de petita
infància i envelliment, on les cures agafen
especial importància;



les persones cuidadores, majoritàriament
dones que, de manera remunerada o no,
assumeixen les tasques i responsabilitats
de cura.

Objectiu general
El projecte VilaVeïna pretén millorar el
benestar i la qualitat de vida de les
persones que requereixen cures i de les
persones que les proveeixen, a partir d’una
millor coordinació dels serveis i recursos del
territori més propera i comunitària, que
permeti afrontar amb més eficiència i
benestar els canvis demogràfics i socials de
la ciutat i reconegui la centralitat de les cures
en el sosteniment de la vida (ètica de la
cura).
La idea força és que una unitat territorial
reduïda pot facilitar aquesta orientació
cap a les cures i afavorir comunitats que es
cuiden a tota la ciutat. El projecte s’inspira en
el model de ciutat dels 15 minuts i en la
voluntat de generar un imaginari de «poble».

Objectius específics
1.

Apropar al veïnat els serveis de cura existents al territori i de la ciutat.

2.

Facilitar, potenciar i dinamitzar espais de relació col·lectiva per afavorir
una comunitat que cuida.

3.

Promoure la corresponsabilitat de la cura per revertir les desigualtats
existents en la provisió d’aquesta i dignificar la vida de les persones
cuidadores.

4.

Promoure espais de treball entre professionals, serveis, entitats i
ciutadania organitzada vinculats a la cura per garantir la integralitat en
les intervencions i la prevenció de situacions de malestar vinculades a la
cura i al sosteniment de la vida.

5.

Sensibilitzar a la ciutadania al voltant del reconeixement i centralitat
social del treball de cures i la seva contribució a la sostenibilitat de la
vida.

6.

Promoure actuacions per garantir l’espai públic com un entorn que
cuida.

Desplegament territorial
El projecte VilaVeïna treballarà amb unitats territorials de dimensió
inferior al barri, d’entre 10.000 i 30.000 habitants, en les que l’eix
vertebrador és la cura de persones. Es pretenen generar un
imaginari en el que veïnat d’aquell entorn pugui gaudir dels beneficis de
la proximitat que té viure en un poble.
L’objectiu a llarg termini és desplegar aquest projecte a tota la ciutat,
implementant al voltant de 115 experiències de VilaVeïna per
construir xarxes de suport en la cura en l’horitzó de 20 o 30 anys.
La mirada d’unitats
territorials és fonamental
en aquesta construcció,
que normalment es fa en
clau de col·lectius i no en
clau territorial.
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Serveis de la VilaVeïna
Cada VilaVeïna tindrà una cartera de serveis compartida amb tots els
territoris, però també tindrà elements propis de les necessitats, les
característiques i singularitat del territori, diferents en cada cas, a partir
d’una diagnosi prèvia (diagnosi participada).
Aquesta cartera de serveis bàsics és:
Acollida i
informació
(atenció directa)

Promoció i suport
a projectes de
cures del territori

Assessorament i
orientació

Acompanyaments

Intervenció i
dinamització
comunitària

Activitats grupals

Campanyes de
sensibilització i
comunicació

Entorn habitable

Cada VilaVeïna tindrà...
 Equips de proximitat del Servei d’Atenció Domiciliària;
 Espai de referència en petita infància;
 Banc de recursos per a la criança i l’envelliment;
 Acompanyament a persones cuidadores;

 Millora de l’espai públic: superilla;
 Grups de suport;
 Suport a xarxes comunitàries de cures.

Organització
El projecte VilaVeïna té un equip de coordinació i un equip de territori.
Cada VilaVeïna tindrà una persona referent i
un espai físic dins o molt a prop de l’àmbit,
que podrà ser un espai dins d’una oficina
municipal o un local específic.
La persona referent de territori és qui coneix
les necessitats de les persones que viuen a la
VilaVeïna qui pot coordinar les respostes
comunitàries i qui fa d’interlocutor per les
persones que cuiden o necessiten ser
cuidades.
L’equip de coordinació és qui s’encarrega de
promoure la coordinació entre els diferents
agents municipals, de coordinar tota la
implementació dels serveis al territori i de
vetllar pel correcte desplegament del projecte.

Planificació
Les fases de desplegament de projecte al Congrés-Indians:



Incorporació de la persona referent
territorial de VilaVeïna (finals de juny).



Inici de la diagnosi de cures participada
(juliol-agost).



Elaboració del pla de treball (agostsetembre).



Obertura de l’oficina d’atenció a la
ciutadania i inici de la provisió de servei
(setembre).



Avaluació i seguiment continuat.

Moltes gràcies,
www.ajuntament.barcelona.cat/fomentdeciutat

