


→  Vols cuidar-te fent activitats en el teu barri?
→  Ets una persona gran i vols conèixer 
quins serveis et poden ajudar a mantenir  
una vida autònoma?
→  Saps quins recursos de suport a la criança 
tens més a prop?
→  Vols compartir l’experiència de la criança 
amb altres famílies?
→  Tens dubtes sobre els serveis i recursos 
d’atenció a la dependència?
→  Saps com accedir als serveis d’atenció  
a la infància?
→  T'agradaria participar en activitats  
i no tens temps?
→  Vols saber com contractar una persona 
professional de la llar i de la cura? Si tu  
n'ets una, coneixes els teus drets?  

VilaVeïna et pot ajudar. Acosta’t al teu 
espai VilaVeïna més proper, és gratuït!



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 a d’altres 
persones i on pots trobar activitats i diferents 
propostes que t’ajudin a viure millor.

Des de diferents espais a la ciutat, molt a prop teu, 
t’ajudem i orientem sobre quins d’aquests recursos  
et poden anar millor segons les teves necessitats.

Què és?

A qui s’adreça?
A tota la ciutadania, però en especial a les persones 
que necessiten més acompanyament (infants i 
persones grans) i a les persones que les cuiden.







→ Informació i atenció individual sobre els recursos  
i serveis més propers per millorar el benestar  
de les persones.

→ Espai de trobada per a famílies i persones 
cuidadores: espai de joc, de relació, d’establiment  
de vincle i d’estada.

→ Tallers, xerrades i altres activitats per millorar la 
salut, el benestar emocional, trobar-se millor amb  
una mateixa, espais de trobada i relació, etc. 

→ Grups de suport i acompanyament per a persones 
que es troben en una mateixa situació i que 
necessiten compartir vivències i superar malestars. 

→ Facilitació d’espais respir i de canguratge on  
les famílies o persones cuidadores puguin deixar  
ben ateses les persones que cuiden i així tenir  
temps per a elles. 

→  Assessorament legal i laboral per garantir als 
drets de les professionals de la llar i de les cures.

→ Suport a projectes sobre com tenir cura  
d’altres persones de manera col·lectiva.

Què t’ofereix?



El projecte es desplegarà progressivament en 
16 territoris de la ciutat de Barcelona fins al 2023. 

La Marina 
Badal 
La Maternitat i Sant Ramon
Sant Gervasi de Cassoles
La Vila de Gràcia
Eix Consell de Cent – Girona
El Gòtic
El Maresme

Provençals del Poblenou
Camp de l’Arpa 
El Congrés i els Indians
Vilapicina i la Torre Llobeta
El Carmel
Casc Antic d’Horta
La Prosperitat
La Trinitat Vella 
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Més informació 
barcelona.cat/vilaveina  
vilaveïna@bcn.cat  
o trucant al 010

On trobaràs els espais VilaVeïna?
VilaVeïna  
Vilapicina i la Torre Llobeta

CGG Vilapicina i la Torre Llobeta
Pl. Carmen Laforet 11, 08016
vv_vilapicinacotxeres@bcn.cat

Horari d’atenció
→ Matins
 Dimarts i divendres  
 De 09:30 a 13:15
→ Tardes 
 Dilluns i dijous 
 De 16 a 19:45

VilaVeïna  
Provençals de Poblenou

Casal de Barri Ca l’Isidret
C. Josep Pla 174, 08020
vv_provencalspoblenou@bcn.cat

Horari d’atenció
→ Matins 
 Dimarts i dijous 
 De 10 a 13
→ Tardes 
 Dilluns i dimecres 
 De 16 a 20

VilaVeïna  
La Marina 

Casal de Barri La Vinya
C. Alts Forns 87, 08038
vv_lamarinaport@bcn.cat 

Horari d’atenció
→ Matins 
 Dilluns i divendres 
 De 09 a 13
→ Tardes 
 Dilluns i dimarts 
 De 16 a 20

VilaVeïna  
El Congrés i els Indians

Casal de Barri Congrés – Indians
C. Manigua 25-35, 08027
vv_congresindians@bcn.cat 

Horari d’atenció
→ Matins 
 Dilluns i dijous 
 De 09:30 a 13:30
→ Tardes 
 Dimarts i dimecres 
 De 16 a 20

Més informació 
barcelona.cat/vilaveina  
vilaveïna@bcn.cat  
o trucant al 010


