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Vila Veïna és una iniciativa
municipal pionera per abordar les
cures en petites unitats territorials
en les que els serveis i recursos,
els equips professionals, les
persones que reben o proveeixen
cures i la ciutadania en general
formen part d’una xarxa
comunitària i coresponsable del
benestar col·lectiu.
Perquè cuidar en comunitat
és millor que
cuidar en soledat.

Què és 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 VilaVeïnes 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.

Objectiu general
VilaVeïna vol 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.
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.

Persones destinatàries
El projecte 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 obstant, ens centrem preferentment 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.

Objectius específics
Apropar al veïnat els serveis de cura existents al territori i de la ciutat.
Facilitar, potenciar i dinamitzar espais de relació col·lectiva per afavorir
una comunitat que cuida.

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

Desplegament territorial
L’objectiu del projecte és tenir 16 experiències VilaVeïna
desplegades durant el mandat 2019-2023:
Al llarg del 2021 es desplegaran 4 territoris pilot: Vilapicina i la
Torre Llobeta, El Congrés i els Indians, La Marina i, per últim,
Provençals de Poblenou.
Al llarg del 2022 es desplegaran 12 territori més:
1r trimestre: El Gòtic, La Vila de Gràcia, El Carmel, La
Maternitat i Sant Ramon, Sant Gervasi de Cassoles i La
Trinitat Vella.
3r trimestre: Camp de l’Arpa, Badal, Consell de
Cent/Girona, Casc Antic d’Horta, La Prosperitat i El
Maresme.

Cartera de serveis
Totes les VilaVeïnes que es desplegaran a la ciutat comparteixen
una cartera de serveis comuna:
A) Informació i orientació
B) Assessorament jurídic i laboral per a cuidadores professionals i famílies
C) Programació d’activitats puntuals i/o periòdiques
D) Activació comunitària: impuls a nous projectes i/o suport a existents
E) Millora de l’espai públic: Fase 0 Superilla

A banda, del catàleg conjunt, cada VilaVeïna desplega accions,
projectes i recursos diversos en funció de les necessitats,
oportunitats i mancances del territori (diagnosi en clau 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 de l’àmbit territorial, que
serà un espai dins d’una equipament de
proximitat 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.

Espais VilaVeïna i horaris d’atenció
VilaVeïna

Espai

Adreça

Horari

Referent Territorial

Vilapicina i la
Torre Llobeta Cotxeres

Provisional: Casal de
Gent Gran Cotxeres
Definitiva: Local propi

Provisional: Pl Carmen
Laforet 11
Definitiva: C/ Vèlia 14

Dimarts i divendres de 09:30 a 13:15 vv_vilapicinacotxeres@bcn.cat
Dilluns i dijous de 16.00 a 19:45
622762240

Provençals de
Poblenou

Casal de Barri Ca
l‘Isidret

C/ de Josep Pla, 174

Dilluns i dijous de 10.00 a 13.00
Dilluns i dimecres de 16.00 a 20.00

vv_provencalspoblenou@bcn.cat
722452830

Provisional: Casal de
La Marina - Mare Barri La Vinya
de Déu de Port
Definitiva: CAI La
Marina

C/ Alts Forns, 87

Dilluns i divendres de 09.00 a 13.00
Dilluns i dimarts de 16.00 a 20.00

vv_lamarinaport@bcn.cat
722847735

El Congrés i els
Indians

C/ Manigua 25 – 35

Dilluns i dijous de 09.30 a 13.30
Dimarts i dimecres de 16.00 a 20.00

vv_congresindians@bcn.cat
633824768

Casal de Barri
Congrés - Indians

