
El teu servei municipal 
on cuidar-te i cuidar



A VilaVeïna 
ens cuidem 
en comunitat, 
perquè cuidar 
és cosa de 
tots i de totes 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. 

El servei s’adreça a tota la ciutadania, però 
en especial a les persones que necessiten 
més acompanyament, com els infants, la 
gent gran i les persones que se’n fan càrrec. 

Aquí t’expliquem a quines persones pot 
ajudar aquest servei.



Tens cura de la teva 
parella, d’un familiar 
 o d’alguna persona 
propera?

Ets una persona 
cuidadora
Des de VilaVeïna, el nou servei gratuït de 
l’Ajuntament de Barcelona, estem al costat 
de les persones que cuiden, i et facilitem 
informació i orientació sobre les ajudes 
i prestacions a les quals tens dret, així 
com recursos de respir i de descans de  
la tasca cuidadora.



El nou servei gratuït 
VilaVeïna et cuida a tu!
Si et dediques a la cura de persones grans 
 o dependents tenim algunes propostes 
per ajudar-te i acompanyar-te en la teva 
professió, t’oferim informació i orientació 
legal sobre els teus drets i deures laborals 
i recursos d’autocura i de benestar per a tu, 
entre  altres serveis.

Treballes 
cuidant 
persones?



Si és així, el servei 
VilaVeïna t’interessa!

La cura dels infants és apassionant, però 
també pot ser esgotadora. Si la criança 
és acompanyada i compartida sempre és 
més agraïda. Et proporcionem informació i 
orientació sobre tràmits, prestacions i ajuts 
vinculats a la cura dels infants, així com 
recursos per conciliar la teva vida personal, 
familiar i laboral, entre altres serveis.

Tens canalla 
al teu càrrec?





Tens una VilaVeïna 
al teu costat
Si creus que et cal o et caldrà un suport per 
al teu dia a dia, ja sigui per netejar, cuinar, 
comprar o moure’t amb seguretat, i no saps 
per on començar,  a VilaVeïna trobaràs els 
serveis i recursos  per cuidar-te.

Necessites que 
t’ajudin a casa 
o preveus que 
ho necessitaràs 
aviat?



Vine a VilaVeïna, tenim 
propostes per a tu!
La pandèmia ha afectat molt els vincles 
socials i afectius. Si trobes que et falta 
companyia o que t’agradaria sortir més 
de casa i conèixer més persones del teu 
barri, et podem ajudar.

Et fas gran i 
sents que et falta 
companyia?



VilaVeïna 
Vilapicina i la Torre Llobeta
Centre Cívic Torre Llobeta
C. de Santa Fe 2, 08031
T. 678 880 937
vv_vilapicina@bcn.cat

Horari d’atenció
͟�0DWLQV��GLPDUWV�L�GLYHQGUHV��GH������D������̤K
͟�7DUGHV��GLOOXQV�L�GLMRXV��GH����D������̤K

VilaVeïna 
Provençals del Poblenou
Casal de Barri Ca l’Isidret
&��GH�-RVHS�3OD�����������
7�������������
vv_provencalspoblenou@bcn.cat

Horari d’atenció
͟�0DWLQV��GLPDUWV�L�GLMRXV��GH������D���̤K
͟�7DUGHV��GLOOXQV�L�GLPHFUHV��GH����D���̤K

VilaVeïna
/D�0DULQD
Casal de Barri La Vinya
C. dels Alts Forns 87, 08038
7�������������
vv_lamarinaport@bcn.cat

Horari d’atenció
͟�0DWLQV��GLOOXQV�L�GLYHQGUHV��GH���D������̤K
͟�7DUGHV��GLOOXQV�L�GLPDUWV��GH����D���̤K

VilaVeïna 
El Congrés i els Indians
&DVDO�GH�%DUUL�&RQJUÆV̤�̤,QGLDQV
&��GH�OD�0DQLJXD���̤�̤���������
7�������������
vv_congresindians@bcn.cat

Horari d’atenció
͟�0DWLQV��GLOOXQV�L�GLMRXV��GH������D������̤K
͟�7DUGHV��'LPDUWV�L�GLPHFUHV��GH����D���̤K

VilaVeïna 
La Trinitat Vella
Centre de Vida Comunitària Trinitat Vella
&WUD��GH�5LEHV���̤�̤���������
7�������������
vv_trinitatvella@bcn.cat

Horari d’atenció
͟�0DWLQV��GLOOXQV�L�GLMRXV��GH������D������̤K
͟�7DUGHV��GLPDUWV�L�GLPHFUHV��GH����D���̤K

Tens una VilaVeïna 
a prop teu.

(QV�WUREDU½V�D��



VilaVeïna 
Sant Gervasi de Cassoles
Centre Cívic Vil·la Florida
&��GH�0XQWDQHU�����������
vv_stgervasicassoles@bcn.cat

Horari d’atenció
͟�0DWLQV��GLPDUWV�L�GLYHQGUHV��GH����D���̤K
͟�7DUGHV��GLPHFUHV�L�GLMRXV��GH����D���̤K�

VilaVeïna 
La Vila de Gràcia
&DVDO�GH�*HQW�*UDQ�0RQWPDQ\
&��GH�0RQWPDQ\����������
vv_viladegracia@bcn.cat

Horari d’atenció
͟�0DWLQV��GLOOXQV�L�GLMRXV��GH����D���̤K
͟�7DUGHV��GLPDUWV�L�GLPHFUHV��GH����D���̤K

VilaVeïna 
El Barri Gòtic
Centre Cívic Pati Llimona
C. del Regomir 3, 08002
7�������������
vv_gotic@bcn.cat

Horari d’atenció
͟�0DWLQV��GLOOXQV�L�GLMRXV��GH������D������̤K
͟�7DUGHV��GLPDUWV�L�GLPHFUHV��GH����D���̤K�

VilaVeïna 
El Carmel
%LEOLRWHFD�(O�&DUPHO̤�̤-XDQ�0DUVÆ
&��GH�OD�0XUWUD����̤�̤����������
vv_carmel@bcn.cat

Horari d’atenció
͟�0DWLQV��GLPDUWV�L�GLYHQGUHV��GH������D������̤K
͟�7DUGHV��GLOOXQV�L�GLPHFUHV��GH����D���̤K

VilaVeïna 
/D�0DWHUQLWDW�L�6DQW�5DPRQ
/D�0DWHUQLWDW
Espai Cardenal Reig
C. del Cardenal Reig 11, 08028

Horari d’atenció
͟�0DWLQV��'LPDUWV��GH������D������̤K
͟�7DUGHV��'LOOXQV�L�GLPHFUHV��GH����D���̤K

Sant Ramon
Espai al Centre de Serveis Socials
C. de Travessera de Les Corts 122, 08028
Horari d’atenció
͟�0DWLQV��GLYHQGUHV��GH������D������̤K

7��������������
vv_maternitatstramon@bcn.cat 



0ÆV�LQIRUPDFLÐ
Barcelona.cat/vilaveina

vilaveina@bcn.cat
o trucant al 010


