
2022_10_19_acta_taula cures

ASSISTÈNCIA
Gemma -  TS CAP RF
Ester - Vincle
Carla - Barcelona Cuida
Amelia - Mes que Cures
Esmeralda, Integral
Laia - Casal Espai210
Monica - CSS SF
Isis i Berenice - PDC

Temes tractats:
- Campanyes cures - acció 25N i properes accions? — convidar per al 19 de
novembre
- Prescrivim cura digna.
- Presentació de la subvenció demanda - presentació de la moneda complementària
- Presentació de la targeta cuidadora (15/11 Espai Tràmits, què més aquel dia per a
cuidadores?) i projecte d'Integral
- Presentació escola comunitària de famílies i criança dins de cures
- Fira Nadal
- Grup motor jornades

- Presentació de la targeta cuidadora per Barcelona Cuida
S’ajudarà a tramitar-la el dia 15/11 a l’ Espai Tràmits del Casal Transformadors, amb
més ajuts per a gent gran i persones cuidadores.

https://www.barcelona.cat/ciutatcuidadora/ca/espai-barcelona-cuida/targetacuidador
a

- Projecte d'Integral
Acompanyaran a 22 persones cuidadores durant 1 any. Integral son 23
professionals multidisciplinar i amb visió holística. Quan obrin inscripcions ens
avisaran. Inscripció online, per tel o presencial.

- Programa de barri
han arribat els programes d’activitats. Es poden recollir a l’espai 210.
Estem acabant de terminar el programa de barri continuat. Als programes surten
totes els projectes, d'activitats i recursos. Important tenir-los al cap per fer
derivacions i consultar el programa. També es pot trucar a Barcelona Cuida com a
professionals per assessorament.

- Vincle: grup de cuidadores familiars
El grup està obert, poden entrar persones en qualsevol setmana. Continua fins finals
d’any. No saben encara si poden continuar al 2023. Important fer drivacions, ja que

https://www.barcelona.cat/ciutatcuidadora/ca/espai-barcelona-cuida/targetacuidadora
https://www.barcelona.cat/ciutatcuidadora/ca/espai-barcelona-cuida/targetacuidadora


no s’estan fent els tallers de cuidadores des dels CAPs i Serveis Socials. Aprofitar el
recurs.

- Cura Digna
https://curadigna.bcn.coop/
Se está presentando en varios sitios de la ciudad.

Los servicios públicos transmiten un listado de empresas (que viene de Barcelona
Cuida) cuando alguien necesita contratar. Y la persona decide quién quiere llamar,
por eso la campaña de Cura Digna tiene que estar dirigida a la ciutadanía, no a las
profesionales. No pueden recomendar una empresa en concreto, al menos que el
Ayuntamiento establezca un tipo de convenio con el sello Cuida Digna.

Es planteja la possibilitat de fer presentació a les Escoles de Salut dels CAPs.

- 19/11 esdeveniment al mercat Sagrada Familia sobre 25N
1.Taller sobre violències de gènere viscudes per treballadores de la llar
formacions per muntar una acció: 8/11 y 15/11 de 17h a 20h (Espai per confirmar)
19/11 acció al mercado de Sagrada Familia
2.Preguntaremos a MUET si quieren venir a presentar (contactar con Norma)
3.Presentar Cura Digna (es reserven la data)
4. Acció amb Intered

- Jornades PDC
L’any que ve es faran unes jornades del PDC i de moment es crearà un grup motor
per donar-li forma i fer un procés col·laboratiu i creatiu. Es convida a participar.

- Fira de Nadal
Ens donen la possibilitat d’ocupar una carpa a la Fira amb accions i activitats. Hi
podem anar com a entitats o com a Taula. Oportunitat per Cura Digna. Isis enviarà
info.

https://curadigna.bcn.coop/

