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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! 



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. 

Una persona que viu en una VilaVeïna té 

un espai d’atenció al territori on 

acostar-se per resoldre qualsevol 

qüestió relacionada amb el fet d’haver 

de cuidar d’altres persones o sobre 

necessitats de cura personal (serveis, 

ajudes, activitats en el barri, entitats, etc.) 

i des d’on s’organitzen activitats i 

propostes per millorar el benestar 

(xerrades, espais on compartir les 

vivències i malestars, caminades, espais 

de criança, etc.). 

Què és VilaVeïna? 



El servei vol millorar la qualitat de vida de 

les persones que cuiden i que necessiten 

ser cuidades a través de diverses 

estratègies: 

Millorar el coneixement que tenen les 

persones sobre els seus drets així com 

els recursos i serveis que tenen a 

disposició per afavorir la cura.  

Generar espais de trobada i relació per 

les persones que cuiden i les que 

necessiten ser cuidades.  

Millorar la coordinació dels recursos i 

serveis de suport a la cura del territori 

per garantir atencions més integrals.  

Afavorir la corresponsabilitat de la cura 

tant en termes individuals (per edat i 

gènere) com en l’àmbit comunitari.  

Millorar l’espai públic com un espai 

cuidador sensible a les necessitats de 

cura. 

L’estratègia 



El projecte s’adreça a tota la població 

que viu al territori però, especialment a:  

Persones grans, ja sigui aquelles 

que encara estan actives com 

aquelles que es troben en una 

situació de dependència i/o de 

deteriorament cognitiu.  

Famílies amb infants de 0-3 anys, 

etapa en què la cura és 

especialment intensa.  

Les persones cuidadores, 

majoritàriament dones que, de 

manera remunerada o no, 

assumeixen les tasques i 

responsabilitats de cura d’altres 

persones del barri.  

Persones 

destinatàries 



Cartera de serveis 
El projecte contempla una cartera de serveis 

comuna a totes les VilaVeïna i una part adaptable a 

les necessitats del territori:  

Informació i orientació 
Espai informatiu sobre els recursos, serveis, iniciatives 

i prestacions de suport i acompanyament a la cura 

obert a tot el veïnat.  

Assessorament legal 
Orientació jurídica sobre processos i contractació de 

serveis de cura adreçat a persones i famílies i a 

professionals de la cura.  

Promoció de les habilitats familiars. 
Espais de suport i acompanyament a les habilitats 

familiars per adults amb infants de 0 a 3 anys a 

càrrec.  

Suport a la conciliació 
Iniciatives de proximitat que faciliten espai i temps per 

a les persones que cuiden d’infants i de persones 

dependents.  

Benestar emocional i suport mutu.  
Marcs de trobada i d’intercanvi per acompanyar 

col·lectivament problemàtiques vinculades al benestar 

emocional vinculada a la cura. 

Foment de la coresponsabilitat 
Iniciatives adreçades a promoure l’equitat en 

l’assumpció de les responsabilitats de cura en clau de 

gènere i d’edat.  

Espai públic cuidador.  
Diagnosi i adaptació de l’espai públic des de 

l’urbanisme de la vida quotidiana.  



Territoris VilaVeïna 
VilaVeïna s’articula amb unitats territorials 

d’entre 10.000 i 30.000 habitants. Les fases 

de desplegament previstes són: 

Fase 1 – octubre 2021: El Congrés i els 

Indians, Vilapicina i la Torre Llobeta, 

Provençals del Poblenou i La Marina. 

Fase 2 – setembre  2022: El Gòtic, La 

Vila de Gràcia, El Carmel, La Maternitat i 

Sant Ramon, Sant Gervasi de Cassoles 

i La Trinitat Vella. 

Fase 3 – desembre  2023: Camp de 

l’Arpa, Badal, Eix Consell de 

Cent/Girona, Casc Antic d’Horta, La 

Prosperitat i El Maresme. 

L’objectiu a llarg termini és desplegar aquest 

projecte a tota la ciutat, implementant al 

voltant de 115 VilaVeïnes. 



Fases de 

desplegament 

Elaboració de la diagnosi territorial 

participada. 

Presentació i acollida del projecte al 

territori. 

Definició i contrast del pla d’acció. 

Activació i impuls de les actuacions 

estructurals i “ad hoc”. 

Avaluació i monitorització del 

desplegament territorial.  

El desplegament territorial es 

realitzarà a partir de cinc grans fases: 



Espai VilaVeïna  

La Vila de Gràcia 

Casal de Gent Gran Montmany 

C/ Montmany, 45, 

vv_viladegracia@bcn.cat 

Horari d'atenció: 

Dilluns i dijous de 10.00 h a 13.00 h 

Dimarts i dimecres de 16.00 h a 

20.00 h 




