RECURSOS PER A LA SALUT I EL BENESTAR
DE LA GENT GRAN

Barri de Sant Antoni
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Introducció
A començaments de 2018
s’engega la Taula de Salut
Comunitària de Sant Antoni,
com a resultat del treball que
s’havia realitzat per elaborar el
diagnòstic de salut del barri.
Una de les primeres accions
plantejades va ser la creació
de la Comissió de Gent Gran,
per tractar els temes de solitud
no desitjada i de salut de la gent
gran, que s’havien prioritzat
en la sessió de presentació del
diagnòstic al barri.
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Així doncs, i com a resultat
del treball conjunt entre
professionals, entitats i
institucions, presentem aquest
recull de serveis en salut que es
vol donar a conèixer, i que té a
la seva disposició la gent gran de
Sant Antoni. L’objectiu d’aquest
Mapa d’Actius en Salut és
dotar de recursos al CAP i a les
entitats, per fer una recomanació
social adequada i actualitzada.

Per millorar la salut de la
població és fonamental
identificar i reforçar els seus
actius. Un actiu és un recurs,
un servei, que dóna salut i
benestar a les persones d’una
comunitat, en aquest cas la del
barri de Sant Antoni. Persones,
entorns, equipaments i activitats
comunitàries poden ser actius.
A través d’aquesta sèrie de
fitxes, podeu consultar els actius
i serveis comunitaris en salut
que s’han identificat al barri de
Sant Antoni. Esperem que tota
aquesta informació us sigui
d’utilitat.

Recomanació: Com amb el temps alguna dada pot variar o poden sorgir nous serveis o activitats,
us aconsellem que consulteu sempre al vostre professional de la salut o de serveis comunitaris.
Aquest professional tindrà sempre totes les dades actualitzades i sabrà dirigir-vos al recurs més adient.
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La colla cuidadora
Impulsa / Promou / Lidera
Projecte en xarxa impulsat per
CSS Antiga Esquerra, Dreta,
Fort Pienc, Nova Esquerra i Sant
Antoni; ABS Borrell, Casanova,
Pg. St. Joan, Roger de Flor i Sant
Antoni; i AFAB (Ass. de Familiars
de Malalts d’Alzheimer de
Barcelona).
Descripció
Grup de suport mutu. Programa
en xarxa interdisciplinari i mixt
que integra i articula les 3
dimensions del treball social:
la individual, la grupal i la
comunitària. Interdisciplinari:
treballadores socials, infermeres
i psicòlogues. Mixt: professionals
de diversos serveis.
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Vincles
A qui s’adreça?
A persones que cuiden algú.
No professionals. Familiars
cuidadors de persones
dependents (majoritàriament
persones grans).
Lloc de realització, calendari
i horaris
Es fa en 5 centres diferents.
3 en torn de matí i 2 en torn
de tarda.
A Sant Antoni es fa dijous
de 16 a 17.30 h al Centre
de Serveis Socials.
Si algú no pot en aquest horari
es pot acudir al mateix servei en
un altre centre (CAP Roger de
Flor, CSS Antiga Esquerra, CSS
Nova Esquerra…).

Cal derivació professional de
Treballadora social
del Centre de Serveis Socials
de Sant Antoni.
Condicions d’accés (inscripció,
pagament, terminis…)
Entrevista. Servei gratuït.
Contacte
Referent: Serveis Socials
Adreça: c. Calàbria, 38. Baixos
Tel. 936 197 311
e-mail: csssantantoni@bcn.cat

Impulsa / Promou / Lidera
Ajuntament de Barcelona

Descripció
Vincles BCN és un servei que
vol reforçar les relacions socials
de les persones grans (65 anys
i més) que se senten soles, i
millorar el seu benestar a través
de la tecnologia i del suport
d’equips de dinamització social.
Vincles BCN disposa d’una
aplicació per a tauletes que
permet enviar i rebre missatges
de veu, de text, fotografies o
vídeos, així com trucar i fer
videoconferències i anotar les
cites a l’agenda. La persona
usuària es pot connectar amb la
seva xarxa de família i amistats,
i també amb les xarxes de grups
d’usuaris/àries de Vincles BCN
i crear comunitats de persones
grans que tinguin interessos en
comú. Vincles BCN es un servei
per a tota la ciutat de Barcelona.

A qui s’adreça?
Persones majors de 65 anys.
Lloc de realització, calendari
i horaris
A tota la ciutat.
Cal derivació professional de
Serveis socials i CAP.
Condicions d’accés (inscripció,
pagament, terminis…)
Cal inscriure’s al 010,
a Serveis Socials, al CAP
o a través de la web.
Activitat gratuïta.
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Presents
Impulsa / Promou / Lidera
Equip de Sant Antoni. 2ona
planta CAP Manso
Descripció
Programa intergeneracional amb
escoles de secundària. Intercanvi
d’activitat física i accions
relacionals, que es fan amb
alumnes de l’ESO.

Espai de Gent Gran Sant Antoni
A qui s’adreça?
Persones majors de 65 anys.
Lloc de realització, calendari
i horaris
Centres educatius que ofereixin
l’assignatura (Salesians Rocafort)
durant el curs escolar. Cada
escola decideix la durada.

Condicions d’accés (inscripció,
pagament, terminis…)
Programa gratuït. Cal fer una
entrevista al CAP. S’ha de tenir
un mínim de mobilitat física.
Contacte
Referent: Grup de
comunitària del Centre
Tel.: 935 542 875

Impulsa / Promou / Lidera
Espai de Gent Gran Sant Antoni
(Districte de l’Eixample)

Descripció
Els Espais de Gent Gran tenen
per objecte afavorir la promoció
de la participació activa en la
vida de la comunitat. Són oberts
i solidaris amb les altres persones
i amb l’entorn.
Es poden trobar diferents
activitats: sortides culturals,
cursos i tallers diversos
(manualitats, idiomes, salut…),
grup de teatre, jocs i esports, etc.
A qui s’adreça?
Persones de 60 anys o més,
ser prejubilat/ada de 55
anys, residents al districte de
l’Eixample.

8

Lloc de realització, calendari
i horaris
Espai de Gent Gran Sant Antoni.
De dilluns a divendres 10 a 13 h
i de 16 a 20 h.
Condicions d’accés (inscripció,
pagament, terminis…)
Cal inscripció. Quota per persona
usuaria: 9 €/any.
Contacte
Adreça: c. Comte de Borrell,
44- 46 (interior d’illa)
Telèfon: 934 516 736
Email:
espaisantantoni@gentgraneixample.cat
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Espai Veïnal Calàbria 66
Impulsa / Promou / Lidera
Federació d’Entitats Calàbria 66
Descripció
Espai veïnal del barri de Sant
Antoni de base assembleària,
que acull entitats, grups i
associacions del barri. Promouen
activitats amb finalitats socials,
culturals i educatives.
S’hi organitzen activitats de
moltes tipologies, obertes al
públic, així com tallers. La gran
majoria d’aquestes activitats
són gratuïtes.
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A qui s’adreça?
Obert a tots els públics.
Principalment, veïns i veïnes dels
barris de Sant Antoni i l’Esquerra
de l’Eixample.
Lloc de realització, calendari
i horaris
Horari de joc de 10 a 13 h
i 16 a 19 h, sempre que no hi
hagi una activitat programada
que impedeixi l’accés a sala.

Gent gran activa
Condicions d’accés (inscripció,
pagament, terminis…)
Majoritàriament obert i gratuït.
Puntualment hi ha tallers
o activitats escèniques de
pagament o taquilla inversa, però
amb prèvia notificació.
Contacte
Adreça: c. Calàbria 66
Tel. 931 720 194
e-mail: info@calabria66.net

Impulsa / Promou / Lidera
Federació d’Entitats
de Calàbria, 66
Descripció
Es tracta de tallers
autoorganitzats per les persones
usuàries, per la qual cosa l’oferta
és la que es va creant (roda
cubana, playback, escacs…).
Es poden proposar noves
activitats!

A qui s’adreça?
Persones majors de 65 anys.
Lloc de realització, calendari
i horaris
Espai Veïnal de Calàbria 66.

Condicions d’accés (inscripció,
pagament, terminis…)
Cal inscripció prèvia al mateix
espai. Activitat gratuïta.
Contacte
Adreça: c. Calàbria, 66
Tel. 931 720 194
e-mail: activitats@calabria66.net
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Grup de conversa
Impulsa / Promou / Lidera
Associació de Veïns
Descripció
Xerrades obertes, projecció de
pel·lícules i debats.
A qui s’adreça?
Persones majors de 65 anys
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Club de lectura
Lloc de realització, calendari
i horaris:
Espai Veïnal de Calàbria 66.
Els dijous de 17 a 19 h.

Condicions d’accés (inscripció,
pagament, terminis…)
Obert.
Contacte
Adreça: c. Calàbria, 66
e-mail: activitats@calabria66.net

Impulsa / Promou / Lidera
Biblioteca Joan Oliver

A qui s’adreça?
Persones majors de 65 anys.

Descripció
Grups de persones interessades
a compartir una lectura i els
comentaris d’obres diverses.
Els grups són conduïts per un
expert. Els lectors disposen de
diversos materials de suport.

Lloc de realització, calendari
i horaris
Biblioteca Joan Oliver. Sessions
mensuals de 90 minuts de
durada aproximadament.
D’octubre a maig. Horari segons
grup. Informació detallada
al taulell d’informació de la
biblioteca.

Condicions d’accés (inscripció,
pagament, terminis…)
Cal inscriure’s. Activitat gratuïta.
Contacte
Adreça: c. Borrell, 44 - 46
Tel. 933 29 72 16
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Iniciació a noves tecnologies
Impulsa / Promou / Lidera
Punt Òmnia Calàbria 66

A qui s’adreça?
Persones majors de 65 anys.

Descripció
Cursos d’iniciació a la informàtica
bàsica, navegació internet. Mòbils.

Lloc de realització, calendari
i horaris
Punt Òmnia de Calàbria 66.
Planta baixa. Programació
trimestral.
Horaris de matí i de tarda.

Tallers d’informàtica
Condicions d’accés (inscripció,
pagament, terminis…)
Cursos gratuïts.
Cal inscripció prèvia.
Contacte
Adreça: c. Calàbria, 66
Tel. 937 687 868
e-mail: omnia@calabria66.net

Impulsa / Promou / Lidera
Espai de Gent Gran Sant Antoni
(Districte de l’Eixample)
Descripció
Taller d’informàtica amb diferents
continguts i nivells. Iniciació a
la informàtica, Internet, edició
imatges, etc.

A qui s’adreça?
Persones de 60 anys o més,
ser prejubilat/ada de 55
anys, residents al districte
de l’Eixample.
Lloc de realització, calendari
i horaris
Espai de Gent Gran Sant Antoni.
Dos cops per setmana de dilluns
a divendres en horaris de matí
i tarda.

Condicions d’accés (inscripció,
pagament, terminis…)
Activitat gratuïta. Inscripcions
trimestrals al mateix espai. Les
dates concretes d’inscripció es
poden trobar uns dies abans al
web de l’Espai o al mateix Espai.
Contacte
Adreça: c. Comte de Borrell,
44-46 (interior d’illa)
Tel. 934 516 736
Email:
espaisantantoni@gentgraneixample.cat
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Grups de conversa i suport
Impulsa / Promou / Lidera
Espai de Gent Gran Sant Antoni
(Districte de l’Eixample)
Descripció
Grups de suport a persones
que estan passant una situació
personal o familiar adversa
(jubilació, canvis, aïllament,
soledat, pèrdues, malaltia…).
Són sessions grupals en un clima
de confiança i confidencialitat
(trobades quinzenals).
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A qui s’adreça?
Persones de 60 anys o més,
ser prejubilat/ada de 55
anys, residents al districte
de l’Eixample.
Lloc de realització, calendari
i horaris
Espai de Gent Gran Sant
Antoni, sessions quinzenals
els divendres de 10 a 11 h.
Condicions d’accés (inscripció,
pagament, terminis…)
Activitat gratuïta, que requereix
inscripció prèvia al mateix Espai.
Horari: dilluns a divendres de 10
a 12.30 h i de 16 a 19 h.

REMS
Contacte
Adreça: c. Comte de Borrell,
44-46 (interior d’illa)
Tel. 934 516 736
Email:
espaisantantoni@gentgraneixample.cat

Impulsa / Promou / Lidera
Espai Social Barcelona Borrell
Descripció
Tallers de memòria i estimulació
física, que busquen reforçar
i estimular la memòria i la
salut. Es treballa tant en la
vessant terapèutica com en la
socialització. Acompanyat d’un
equip de professionals.

A qui s’adreça?
A persones grans amb dificultats
cognitives lleus i moderades
(primeres fases de demència,
DCL, etc.).
Lloc de realització, calendari
i horaris
Espai Social Barcelona Borrell.
Grups de matí i grups de tarda.
Sessions de 3 hores. Horari
d’atenció al públic: de dilluns a
divendres de 10 a 19 h.

Condicions d’accés (inscripció,
pagament, terminis…)
95 € mensuals (2 sessions de
3 h per setmana).
Contacte
Adreça: c. Comte de Borrell, 110
Tel. 934 540 337
Email:
bcnborrell@espaisfcatalunyalapedrera.org
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Tallers de memòria
Impulsa / Promou / Lidera
Espai de Gent Gran Sant Antoni
(Districte de l’Eixample)
Descripció
Taller per ensenyar, d’una
manera fàcil i autodidacta,
diferents mètodes i estratègies
per cuidar la memòria i tots
aquells processos que impliquin
assolir un estil de vida actiu
i satisfactori.

Baixem al carrer
A qui s’adreça?
Persones de 60 anys o més,
ser prejubilat/ada de 55
anys, residents al districte de
l’Eixample.
Lloc de realització, calendari
i horaris
Espai de Gent Gran Sant Antoni.
Taller trimestral.

Condicions d’accés (inscripció,
pagament, terminis…)
Activitat gratuïta. Inscripcions
trimestrals al mateix espai. Les
dates concretes d’inscripció es
poden trobar uns dies abans al
web de l’Espai o al mateix Espai.
Contacte
Adreça: c. Comte de Borrell,
44-46 (interior d’illa)
Tel. 934 516 736
Email:

Impulsa / Promou / Lidera
Creu Roja
Descripció
Acompanyament de persones
grans amb mobilitat reduida
que viuen en finques amb males
condicions d’accessibitat (sense
ascensor o no adaptades). L’equip
professional hi va amb una cadira
oruga. Una vegada a la setmana.
Es programa molt a mida amb
la persona usuària.

A qui s’adreça?
Persones molt grans i fràgils
(mitjana d’edat del programa:
90 anys) que tenen difícil l’accés
al carrer.
Lloc de realització, calendari
i horaris
Un cop per setmana. Programa
adaptable a les necessitats de
la persona usuària.

Cal derivació professional de
Treballador/a social del CAP.
Condicions d’accés (inscripció,
pagament, terminis…)
Cal prescripció del CAP.
Servei gratuït.
Contacte
Adreça: CAP Manso
c. Comte Borrell, 44-46
(interior d’illa)
Tel. 935 542 882

espaisantantoni@gentgraneixample.cat
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Coop. Propis i propers
Impulsa / Promou / Lidera
ONG de Veí a Veí, AAVV del barri
de Sant Antoni i Espai SI prize

Descripció
Cooperativa de serveis per
a la gent gran del barri:
acompanyament de gent
gran, cangurs, neteja i petites
reparacions.
A qui s’adreça?
A tots/es els veïns i veïnes
del barri de Sant Antoni.
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Marxa nòrdica (CAP Manso)
Lloc de realització, calendari
i horaris
A concretar.
Contacte
Adreça: c. Rocafort, 7
Tel. 650 853 480
e-mail: info@propisipropers.com
www.propisipropers.com

Impulsa / Promou / Lidera
EAP Universitat de CAP Manso

A qui s’adreça?
Persones majors de 65 anys.

Descripció
Iniciació a la Marxa Nòrdica.
Formació. Cada edició té
6 sessions de 90 minuts
aproximadament. Grups tancats.

Lloc de realització, calendari
i horaris
Sortida de CAP Manso
i recorregut pels entorns.
2 edicions cada any
(a programar). En horari de matí.
Es programa en diversos centres
de Barcelona i l’accés és obert.

Condicions d’accés (inscripció,
pagament, terminis…)
Consultar al mostrador del CAP.
Hi ha uns requisits de salut.
Entrevista i tests previs.
Contacte
Adreça: c. Manso, 19, 4a planta
Tel. 935 542 882
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Marxa nòrdica (Espai de Gent Gran Sant Antoni)

Caminades i senderismes

Impulsa / Promou / Lidera
Espai de Gent Gran Sant Antoni
(Districte de l’Eixample)

Impulsa / Promou / Lidera
Espai de Gent Gran Sant Antoni
(Districte de l’Eixample)

Descripció
És una activitat de resistència
que es realitza a l’aire lliure amb
el suport de bastons. Augmenta
la capacitat aeròbica, enforteix
cames i braços i minimitza el risc
de lesions.
A qui s’adreça?
Persones de 60 anys o més,
ser prejubilat/ada de 55
anys, residents al districte
de l’Eixample.
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Lloc de realització, calendari
i horaris:
Punt de trobada:
CEM Fort Pienc. Camp de futbol
(Marina, 111). El primer i tercer
dissabte de mes.
Condicions d’accés (inscripció,
pagament, terminis…)
Inscripció gratuïta.
Cal formalitzar la inscripció
10 dies abans de la sortida.
Inscripció presencial de dilluns
a divendres de 10 a 12.30 h
i de 16 a 19 h. El transport
públic va a càrrec de la persona
participant.

Contacte
Adreça: c. Comte de Borrell,
44-46 (interior d’illa)
Tel. 934 516 736
Email:
espaisantantoni@gentgraneixample.cat

Descripció
Caminades per la ciutat i
recorreguts per senders de
muntanya on es visiten llocs
d’interès paisatgístic, cultural,
històric, social, etc . Aptes per
a tothom. Els desnivells no són
significatius i no representen
cap dificultat per a les persones
amb un mínim d’entrenament.
Durada dels itineraris és de
3 a 4 hores aproximadament.

A qui s’adreça?
Persones de 60 anys o més,
ser prejubilat/ada de 55
anys, residents al districte
de l’Eixample.
Lloc de realització, calendari
i horaris
El primer dimarts de cada mes,
senderisme i el tercer dijous de
cada mes, caminades..

Condicions d’accés (inscripció,
pagament, terminis…)
Activitat gratuïta. Cal formalitzar
la inscripció 10 dies abans de
cada sortida telefònicament
o al mateix Espai. De dilluns a
divendres de 10 a 12.30 h i de
16 a 19 h.
Contacte
Adreça: c. Comte de Borrell,
44-46 (interior d’illa)
Tel. 934 516 736
Email:
espaisantantoni@gentgraneixample.cat
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Dina en companyia
Impulsa / Promou / Lidera
Espai Social Barcelona Borrell
Descripció
Projecte comunitari per
compartir àpats. No hi ha
cambrers. L’equip organitzador
munta i desmunta el menjador.
Amb voluntaris. Germanor
i familiaritat.

Àpats en companyia
A qui s’adreça?
Persones grans que vulguin
dinar en companyia.
A partir de 60 anys.
Lloc de realització, calendari
i horaris
De dilluns a divendres de 13
a 14.30 h, a l’Espai Social Borrell.

Condicions d’accés (inscripció,
pagament, terminis…)
Cal inscripció prèvia, una
setmana abans al mateix Espai
o per telèfon.
Contacte
Adreça: c. Comte Borrell, 110
Tel. 934 540 337
e-mail:
bcnborrell@espaisfcatalunyalapedrera.org
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Impulsa / Promou / Lidera
Institut Municipal de Serveis
Socials Barcelona (IMSSB)
Descripció
Servei de menjador i espai
de relació social.
A qui s’adreça?
Persones grans en situació
de fragilitat.

Lloc de realització, calendari
i horaris
Casal de Gent Gran Sant Antoni
c. Compte Borrell, 44
De dilluns a divendres
de 12 a 16 h.
Cal derivació professional de
Serveis Socials.

Condicions d’accés (inscripció,
pagament, terminis…)
Entrevista prèvia amb
el/la treballador/a social.
Contacte
Adreça: c. Calàbria, 38, bxs
Tel. 936 197 311
Web:
www.barcelona.cat/serveissocials
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Àpats a domicili
Impulsa / Promou / Lidera
Institut Municipal de Serveis
Socials Barcelona (IMSSB)
Descripció
Lliurament d’àpats equilibrats
i saludables per a persones
grans aïllades i amb carències
nutricionals.
A qui s’adreça?
Persones grans amb carències
nutricionals que no poden
desplaçar-se.
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Atenció domiciliaria
Lloc de realització, calendari
i horaris
Els àpats es lliuren al domicili de
la persona que sol·licita el servei.

Condicions d’accés (inscripció,
pagament, terminis…)
Entrevista amb el/la
treballador/a social.

Derivació professional a
Serveis Socials.

Contacte
Adreça: c. Calàbria, 38, bxs
Tel. 936 197 311
Web:
www.barcelona.cat/serveissocials

Impulsa / Promou / Lidera
Institut Municipal de Serveis
Socials Barcelona (IMSSB)
Descripció
Atenció integral i personalitzada
a persones, especialment
gent gran i famílies, que
presenten alguna dificultat per
desenvolupar les seves activitats
bàsiques, o pel seu correcte
desenvolupament personal
i social.

A qui s’adreça?
Persones majors de 65 anys.
Lloc de realització, calendari
i horaris
Personalitzat segons necessitats.
Cal derivació professional de
Serveis Socials.

Condicions d’accés (inscripció,
pagament, terminis…)
Tenir tramitada la LAPAD.
Contacte
Adreça: c. Calàbria, 38, bxs
Tel. 936 197 311
Web:
www.barcelona.cat/serveissocials
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Teleassistència
Impulsa / Promou / Lidera
Institut Municipal de Serveis
Socials Barcelona (IMSSB)
i CAT Salut
Descripció
Dispositiu d’alerta per a
situacions de risc a la llar per a
persones grans o amb alguna
discapacitat. Atenció permanent
les 24 hores i actuació immediata
en cas d’emergència.
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Amics de la Gent Gran
A qui s’adreça?
· Persones majors de 75 anys.
· Persones majors d’edat i
menors de 75 anys, amb
certificat de discapacitat
expedit per la Generalitat
de Catalunya i persones
amb dependència reconeguda.
· Altres situacions de persones
majors d’edat i menors de
75 anys en les quals el/la
treballador/a social o altres
professionals de l’àmbit de
la salut o social valorin la
necessitat de disposar del
servei.

Cal derivació professional de
Centre Atenció Primària (CAP)
i Serveis Socials.
Condicions d’accés (inscripció,
pagament, terminis…)
Aquest dispositiu es tramita
a través de CatSalut.
Contacte
Adreça: c. Calàbria, 38, bxs
Tel. 936 197 311
Adreça: c. Manso, 19, al CAP
de referència
Tel. 935 541 875
Web:
www.barcelona.cat/teleassistencia

Impulsa / Promou / Lidera
Amics de la Gent Gran
Descripció
Des d’Amics de la Gent Gran es
treballa per combatre la soledat
no desitjada i l’aïllament social de
les persones grans, a través de
l’acompanyament emocional i la
participació social.

A qui s’adreça?
A persones grans que vulguin
rebre l’acompanyament d’una
persona voluntària o participar
de les activitats programades.
Lloc de realització, calendari
i horaris
Acompanyament domiciliari o
en residencies per un equip de
persones voluntàries. Realització
d’activitats de socialització
mensuals i actes festius.

Condicions d’accés (inscripció,
pagament, terminis…)
Entrevista. Servei gratuït.
Contacte
Adreça: c. Grassot, 3, 1r
Tel. 932 076 773
Email:
info@amicsdelagentgran.org
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PIAD Eixample
Impulsa / Promou / Lidera
Direcció de Feminismes i LGTBI
Descripció
El Punt d’Informació i Atenció a
les Dones (PIAD) és un servei de
proximitat, gratuït i confidencial
de l’Ajuntament de Barcelona
que ofereix informació,
assessorament i orientació a
les dones en diferents àmbits,
amb atenció individual i grupal.
També ofereix servei d’atenció
psicològica, assessorament
jurídic i tallers.
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A qui s’adreça?
Dones majors d’edat i noies
de 12 a 17 anys.
Lloc de realització, calendari
i horaris
Accés directe. Cal concertar
cita prèvia a través del telèfon
o presencialment els divendres
de 9 a 10 h

Contacte
Referent: Inés Domínguez
Adreça: C/ Calàbria, 264 (accés
pels Jardins de Rosa Deulofeu)
Tel. 936197311
e-mail: piad_eixample@bcn.cat
Web:
https://ajuntament.barcelona.cat/dones

Condicions d’accés (inscripció,
pagament, terminis…)
Servei gratuït.
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