
Xarxa pel Suport 
a les Famílies 
Cuidadores
BARCELONA

XSFCPromou:

Som Xarxa

· Alzheimer Catalunya
· Associació Catalana d’Hemofilia
· Associació Catalana per al Parkinson de Barcelona
· AFAB. Associació de Familiars d’Alzheimer de Barcelona
· AFANOC. Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya
· Creu Roja a Barcelona
· Federació Salut Mental Catalunya
· Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia
· Fundació Hospitalitat Mare de Déu de Lourdes
· Fundació Jubert Figueras
· Fundació Uszheimer
· Oncolliga. Fundació Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica

· Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
· Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya
· Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
· Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona

· Agència de Salut Pública de Barcelona
· Ajuntament de Barcelona:
           - Direcció de Serveis de Família i Serveis Socials
           - Direcció del Programa de Salut
           - Institut Municipal de Serveis Socials
· Consorci Sanitari de Barcelona

La Xarxa 
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a les Famílies 
Cuidadores 
neix l’any 2007
a l’empara de  
l’Acord Ciutadà 
per una Barcelona 
Inclusiva, 
promogut 
per l’Ajuntament 
de Barcelona
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Treballem per a: 

· Sensibilitzar la ciutadania: Volem donar a conèixer una 
realitat que afecta moltes persones. Donar visibilitat a la 
tasca de les persones que cuiden els seus familiars i pro- 
moure el reconeixement públic de la seva contribució. 

· Defensar el dret de les famílies a cuidar: Volem difondre 
els seus drets i incorporar les seves necessitats a l’agenda 
pública i fer que les polítiques sanitàries i socials les tin- 
guin presents.

· Implicar als professionals: Volem treballar amb els profes- 
sionals de la medicina, la infermeria, el treball social i la 
psicologia per millorar conjuntament l’atenció i el suport a 
aquestes persones des dels serveis socials i de salut.

· Donar a conèixer les organitzacions de suport: Volem fa- 
cilitar informació sobre les entitats que ofereixen serveis 
d’acollida i orientació a les famílies; que les connecten entre 
si i que estan al seu costat per ajudar-les a afrontar aquesta 
situació.

I millorar 
el reconeixement 
i la valoració 
de la seva contribució

La Xarxa vol enfortir 
la capacitat de la ciutat 
d’acollir, acompanyar 
i de donar suport 
a les famílies que cuiden

Centrem 
els nostres esforços 
en les famílies cuidadores:
Les acollim,
les atenem,
les orientem.
Estem al seu costat.


