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Un projecte impulsat per:

Comissió de Feminismes i Canvi Social
Grup de Criança

F A M Í L I A

Col·labora:
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Espais de criança 0-3
Cos, cooperativa de salut
C/ Industria 93
correu@cos.coop
93 165 07 70

Pell amb pell. Espai de criança

Cal inscripció prèvia.
Dilluns d’11 h a 13 h
Dimecres de 16 h a 18 h

Maternitats Dissidents

Cal inscripció prèvia.
Primer dijous de cada
mes a les 17 h

Un espai obert i gratuït per a mares i/o
pares amb criatures de menys d’un
any que vulgueu compartir experiències, trobar tribu, suport emocional
acompanyament professional durant
la criança.
Grup de persones monomaparentals i
del col·lectiu LGTBIQ.
.

Associació Sociocutural
Can Mariner

Grup d'acompanyament a la
criança

Cal inscripció prèvia.
Dimarts i dijous, pendent
de conﬁrmació, entre les
10 h i les 13 h

Casal Infantil
Sagrada Família

Els petits divendres

Cal inscripció prèvia.
Divendres de 16 h a 19 h

De 0 a 3 Infants en família

Cal inscripció prèvia.
Dimarts (18-36 mesos) i
dijous (0-18 mesos) de
10 h a 12 h

Ptge. Mariner, 7
espai.canmariner@gmail.com

C/ Provença, 480
casalinfantil@ccsagradafamilia.net
93 450 89 17

Espai de trobada adreçat a mares i
pares amb infants no caminants on
s'abordaran temes vinculats a la
criança (de 0 a 3 anys aprox).

És un espai de joc i trobada per a
infants de 0 a 3 anys acompanyats
d’un familiar on poden utilitzar
lliurement la sala de joc simbòlic i la
sala de moviment.
És un espai adreçat a infants menors
de 4 anys i les seves famílies. Un espai
de trobada i interrelació en el que les
famílies poden compartir l’experiència
de la criança en un entorn educatiu i
lúdic amb materials especialitzats i
suport professional.

Formacions i assessorament per a famílies
Centre Cívic
Sagrada Família

Parlem de petita infància

Cal inscripció prèvia.

Cos, Cooperativa de Salut

Cursos i tallers de salut infantil,
maternitat, part, postpart i criança

Cal inscripció prèvia.

C/ Provença, 480
info@ccsagradafamilia.net
93 450 89 17

C/ Industria 93
correu@cos.coop
93 165 07 70

Conferències
participatives
de
temàtiques diverses relacionades
amb la criança i l'acompanyament
als infants i les famílies.
Per a famílies amb infants de 0 a 12
anys

Tallers de primers auxilis, introducció d’aliments, farmaciola homeopàtica, vacunes, rebequeries,…
Cursos de preparació al part respectat, suport al postpart, alletament i
criança.

2

Biblioteca
Sagrada Família

C/ Provença, 480
b.barcelona.sf@diba.cat
93 450 87 33

Primeres passes

Per a infants d’entre 6 mesos i 3 anys
i les seves famílies. Es vol familiaritzar els nadons amb el món del llibre
a través de diverses propostes molt
sensorials que conviden a mirar,
tocar i escoltar.

Es reparteixen números
mitja hora abans del
començament de
l’activitat.

Xarxes de suport i recursos
comunitaris per a famílies
PDC i Casal de Barri
Espai 210

Teixim Cures

Cal inscripció prèvia a:
teiximcures.bcn.coop
Més informació
info@pdcsagradafamilia.cat

PDC Sagrada Família
i Serveis Socials
Sagrada Família

Mama_Room

Cal inscripció prèvia:
656 41 10 44

Associació Xarxa
Dos Deu

Banc de Recursos per a
la criança

Ateneu el Poblet

L’Armari del Poblet

Casal Infantil
Sagrada Família

És un espai de lleure, adreçat a
infants de 4 a 12 anys, on el joc i la
joguina esdevenen el mitjà per
aprendre, experimentar i compartir
en un ambient acollidor.
A més un matí a la setmana oferim
“El projecte escoles” a les escoles
del barri, per tal que puguin venir a
jugar o treballar conceptes
acadèmics de forma lúdica.

Cal inscripció prèvia.
Dos grups:
(dilluns i dimecres)
o (dimarts i dijous)
de 16:30 h a 19 h

Fronteres invisibles

Projecte educatiu que treballa les
migracions i tot el que se’n
desprèn d’aquestes, a través de
dinàmiques, com ara: Joc de taula
Fronteres Invisibles (a partir de 12
anys), Fronteres Invisibles surt al
carrer (6-12 anys) o Fronteres
Invisibles, el conte! (6-12 anys).

Cal inscripció prèvia.

informacio@espai210.org
932653645

C/ Nàpols 268
93 395 88 28

C/ Provença, 480
casalinfantil@ccsagradafamilia.net
93.450.89.17

fronteresinvisibles@gmail.com

Teixim Cures és una web/app on
podràs fer ofertes i/o demandes
sobre acompanyament a infants i
altres activitats de cura. Activitats de
suport mutu, no remunerades.
Espai de suport mutu i recerca
d’habitatge compartit per a famílies
monomarentals.
Adreçat a dones, famílies monomarentals

Un projecte per compartir,
intercanviar i donar una segona vida
a material i mobiliari per infants i
nadons (cotxets, bressols,
joguines…). Un espai solidari per a
promoure una criança sostenible.
Intercanvi de roba infantil i de nadó.
Donació de roba: de dilluns a
divendres de 17 a 20.30 h i dijous
de 10 a 13 h (donar roba). Entrega
de roba: dimarts de 17 h a 19 h o
horaris a concretar.
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Biblioteca
Sagrada Família

C/ Provença, 480
b.barcelona.sf@diba.cat
93 450 87 33

Servei de préstec de lots
de llibres amb diferents
temàtiques

- 3 maletes temàtiques estables:
Gènere, LGTBI+ i Antiracisme
prestables a centres educatius i
entitats per un període de 2 mesos
- Preparació de lots temàtics, sota
demanda prèvia d’un mes mínim i
prestables per un període a
convenir per a centres educatius,
entitats i famílies

Visites guiades

Visita a la biblioteca amb conte
opcional per a grups de centres
educatius i entitats.

Cal cita prèvia.

Serveis de cures
Serveis de Cures Dignes
i de Suport a la Llar

Entitats que ofereixen serveis de
cures i suport a la llar amb qualitat
humana i professional, ofereixen
una atenció humana i propera
centrada en les necessitats de les
persones i lliure d’afany de lucre; i
alhora, generen ocupació de
qualitat.

Més informació i consulta
de preus:
https://curadigna.bcn.coop/

Serveis públics
Barcelona Cuida
C. Viladomat, 127
93 413 21 21

Informació, orientació i assessorament en l'àmbit de la cura de les
persones (infantesa, adolescència, edat adulta i vellesa). Dirigit a
tota la ciutadania, també als
professionals del sector de les
cures. Ajuts tècnics, ajuts
econòmics, suport emocional,
suport en la formació de cures,
espais de criança, vinculació a
entitats de suport, informació de
tràmits, informació de serveis de
l'Administració, etc.

Més informació:

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