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Tens cura de la teva parella, 

d’un familiar o d’alguna 

persona propera? 

Treballes cuidant persones? 

Necessites que t’ajudin a 

casa o preveus que ho 

necessitaràs aviat? 

Tens canalla al teu càrrec? 

Et fas gran i sents que et 

falta companyia? 

VilaVeïna,  
és el teu espai! 



Informació i atenció individual sobre els 

recursos, serveis, iniciatives i prestacions de 

suport i acompanyament a la cura. 

Assessorament legal sobre processos de 

contractació de treballadores de la llar i de 

les cures. 

Tallers, xerrades i altres activitats per 

millorar la salut, el benestar emocional i 

donar suport a les tasques de cura 

Espai de trobada on establir relacions, 

passar l’estona i amb espai de joc infantil. 

VilaVeïna és un servei gratuït de 

l’Ajuntament de Barcelona on 

informar-te dels recursos i serveis 

que tens més a prop per cuidar-te i 

cuidar altres persones i on pots 

trobar activitats i diferents 

propostes que t’ajudin a guanyar 

qualitat de vida. 



Balanç del primer any 

Des de l’inici del servei s’han atès a 

través de les diferents accions que 

promou VilaVeïna a 428 persones 

(78% a dones). 

Espai d’atenció a la ciutadania 

ubicat al CB Ca l’Isidret: 

Principals perfils de persones ateses: 

Famílies amb infants 

Familiars cuidadors. Dones que 

cuiden a les seves 

parelles/progenitors 

Persones grans que planifiquen el 

seu envelliment 

Treballadores de la llar i les cures 

Principals demandes: 

Suport a la planificació de la cura 

Activitats en família 

Millora del benestar físic i emocional 

Suport a tràmits municipals 



Balanç del primer any 
 

Treball en xarxa: 

S’ha participat en espais de treball amb 

altres serveis i projectes del barri i del 

Districte amb l’objectiu de: 

Facilitar el coneixement i treball 

conjunt entre professionals del 

territori. 

Enfortir els llaços comunitaris per tal 

de facilitar una cura més col·lectiva.  

Dissenyar activitats conjuntament 

amb altres recursos i serveis del 

territori. 



Balanç del primer any 
General: 

Realització de la diagnosis comunitària 

sobre les cures al barri 

Participació a la FM de Provençals del 

Poblenou 

Suport al procés participatiu Umbrales 

Urbanos – E-Ludens.  

Suport a l’activitat Balladona 

Suport a la tramitació de campanyes 

municipals (Fons Infància, Beques 

extraescolars, Respir, Targeta Cuidadora, etc.) 

Infància i famílies 

1a edició de Compartim la criança 

Suport al projecte La Caseta amb 

Rodes 

Elaboració de la Guia de recursos i 

serveis per acompanyar la criança de la 

petita infància i a les seves famílies 

Gent Gran 

1a edició de Gaudim en Gran 

1a edició de Caminem en Companyia 

Participació a la Taula Radars 

Participació a la Taula de Gent Gran 



Programació d’activitats 

Nom Descripció Horari 

Petita infància 

Contes que cuiden Conta-contes temàtics al voltant 

de la cura per a petita infància. 

Les sessions són mensuals 

Dimecres a les 

17.30h 

La caseta amb rodes Espai de trobada i socialització 

per a famílies i infants a l’espai 

públic 

Dimecres i 

divendres de 10.30 

a 12.30h 

Compartim la criança Grup d’acompanyament i suport a 

la criança 

Per definir 

Persones grans 

Gaudim en Gran Espai de trobada i benestar de 

persones grans en situació de 

soledat 

Divendres d’11 a 

12h 

Caminem en 

companyia 

Passejades inclusives pel barri Dijous a les 9.30h 



Programació d’activitats 

Nom Descripció Horari 

Persones Cuidadores 

Cafè per compartir Grup de suport per a familiars 

cuidadors 

Per definir 

Població en general 

Xerrades de salut Cicle de xerrades en relació amb 

la millora de la salut, organitzades 

amb el COFB 

Dilluns a les 

11.30h 

Balladona Espai mensual de trobada i 

autocura per a dones. Millora del 

benestar emocional a partir del 

moviment corporal i la dansa 

Dissabte de 10.30h 

a 12.30h 

ECOR. Espai 

Comunitari de 

Referència 

Espai obert a la comunitat on 

poder compartir inquietuds i 

iniciatives individuals per donar-hi 

resposta col·lectiva 

Per definir 



Espai VilaVeïna  

Provençals del 

Poblenou 

Casal Ca l’Isidret 

C/ Josep Pla 174 08020 

93 303 27 05 

vv_provencalpoblenou@bcn.cat 

 

Horari d'atenció: 

Dimarts i dijous de 9.30 h a 13.00h 

Dilluns i dimecres de 16.00 h a 

20.00 h 

mailto:vv_provencalpoblenou@bcn.cat



