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VilaVeïna, 
Posant la vida al 
centre 



Context 
VilaVeïna és un projecte pilot d’innovació 

social promogut per l’Ajuntament de 

Barcelona.  

La Gerència Municipal junt amb l’Àrea de 

Drets Socials, Justícia Global i LGTBI 

encarrega a Foment de Ciutat, una societat 

municipal, que articuli i executi el projecto 

l’any 2020.  

El disseny del projecte així com la 

implementació en diversos territoris s’inicia a 

finals de 2021. 



Precedents 

Superilles de mobilitat (2016): 

Recuperació d’espai públic per a la 

ciutadania (canvis físics i de mobilitat) 

Mesura de Govern per a la 

Democratització de la Cura (2017-

2021) 

La definició d’una agenda política i social 

de priorització de la cura a la ciutat.  

Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) – 

Superilles de proximitat (2017): 

Desplegament del servei SAD en la 

modalitat de “superilles” prioritzant la 

qualitat i la proximitat en l’entorn proper 

de les persones ateses.  



VilaVeïna té com a objectiu construir 

comunitats de cures capaces de cuidar 

col·lectivament i des de la proximitat.  

El projecte pretén socialitzar la cura a les 

persones, superant la soledat, l’aïllament, la 

incomprensió i la invisibilitat amb la que, 

encara avui, se segueix vivint i realitzant 

aquesta tasca.  

El projecte s’inspira en el model de ciutat dels 

15 minuts així com en l’apoderament i 

promoció comunitària amb una lògica 

d’arrelament territorial. 

Finalitat 
VilaVeïna, espais de cura i benestar 

propers a les persones que cuiden i que 

necessiten ser cuidades 



Objectiu 

El principal objectiu és millorar la qualitat 

de vida de qui ofereix i rep cures, a partir 

de:  

Incrementar el coneixement i 

l’accessibilitat als serveis de cura.  

Millorar la coordinació de serveis i 

recursos en els territoris, especialment, 

els socials i sanitaris.  

Enfortir els llaços comunitaris per tal de 

facilitar una cura més col·lectiva.  

Difondre la importància de la cura i 

conscienciar a les persones de la seva 

importància i centralitat.  

Garantir que els espais públics siguin 

espais de cura.  



Principis 
Proximitat 

Respondre a les necessitats de les persones oferint una atenció 

personalitzada lligada a la realitat del territori.   

Integració de serveis 

Millorar la intervenció amb les persones incrementant la coordinació 

de serveis de cura. 

Enfortiment comunitari  

Teixir aliances que permetin generar accions compartides amb els 

diversos agents i que donin resposta a les necessitats de cura. 

Coresponsabilitat i justícia social 

Promoure l’equitat en les tasques i responsabilitats de cura, lluitant 

contra les desigualtats socials i de gènere. 



Destinataris 
El projecte s’adreça a tota la població que 

viu en els territoris VilaVeïna però, 

especialment a:  

Persones grans, ja sigui les que 

encara estan actives com aqueles que 

es troben en situació de dependència 

i/o de deteriorament cognitiu.  

Famílies amb infants de 0-3 anys, 

etapa en la que la cura és 

especialment intensa.  

Les persones cuidadores, la majoria 

dones que, de forma remunerada o no, 

assumeixen les tasques i 

responsabilitats de cura d’altres 

persones.  



Metodologia 
El projecte pretén articular, fins desembre 

de 2023, 16 comunitats d’entre 10.000 i 

30.000 habitants en diversos barris de la 

ciutat per donar resposta a les necessitats 

d’atenció i cura de les persones, des de la 

proximitat a la seva llar (15 minuts 

caminant).  

Aquestes comunitats comparteixen una sèrie 

de serveis a la vegada que acullen iniciatives, 

projectes i serveis propis vinculats a la realitat 

i a les necessitats del territori. 



Desplegament 
territorial 

Al novembre de 2021 es van inaugurar les 

quatre primeres “VilaVeïnes” en  a 

diversos districtes: Sant Andreu, Sant 

Martí, Nou Barris i Sants-Montjuïc. 

Aquest mes de juny inaugurarem 6 espais 

VilaVeïna més. I, a la tardor-hivern d’aquest 

any sumarem 6 territoris més. D’aquesta 

manera ja tindrem en funcionament les 16 

VilaVeïnes en els deu districtes de la ciutat.  

L’objectiu a llarg termini és desplegar 115 

VilaVeïnes a tota la ciutat de Barcelona.  



Selecció de 
territoris 
L’elecció dels territoris en els que desplegar 
VilaVeïna s’ha fet mitjançant: 

La construcció d’un índex de vulnerabilitat 
social que incorpora diversos indicadors: 
mitjana de llars amb persones que viuen 
soles majors de 75 anys; mitjana de llars 
amb infants 0-2 sense escolaritzar; renta 
disponible, mitjana de persones de més de 
75 anys, entre d’altres.  

Confluència dels territoris pilot amb el 
desplegament del model SAD en clau 
“superilla”.  

Confluència amb territoris amb projectes de 
“superilla” de mobilitat.  

Criteri territorial: que tots els districtes 
comptin com a mínim amb una experiència 
VilaVeína en funcionament.  



Cartera de serveis 



Algunes actuacions 



Algunes actuacions 



Equip 
VilaVeïna compta amb un equip de 

coordinació de ciutat i un de desplegament 

territorial.  

Cada VilaVeïna té una persona referent i un 

espai físic dins de l’àmbit territorial. Aquest 

espai es troba dins d’un equipament de 

proximitat.  

La persona referent de territori és qui atén a 

la ciutadania i articula i coordina les 

respostes comunitàries.  

L’equip de coordinació és qui s’encarrega 

de promoure la coordinació entre els 

diversos agents municipals, de coordinar la 

implementació dels serveis al territori i de 

garantir el desplegament del projecte.  



Diagnosis 
territorial 
El projecte es desplega a partir del 
desenvolupament d’una diagnosis territorial 
que té per objectiu identificar necessitats, 
mancances i oportunitats així com detectar 
el perfil de les persones que cuiden i les 
persones que necessiten ser cuidades.  

Aquesta diagnosi és clau per elaborar el pla 
d’acció territorial que s’aplicarà a cada una 
d’elles.  

La diagnosis contempla: 

Enquesta port a porta al veïnat. 

Anàlisis quantitatiu de dades. 

Focus Group de ciutadania, 
professionals, entitats i col·lectius.  

Entrevistes en profunditat amb agents 
comunitaris.   




