
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ CONSULTIVA DE SERVEIS A LES PERSONES,BENESTAR 
SOCIAL I CULTURA 

Núm:  28/2017 

Caràcter: ordinari 

Data:  21 de setembre de 2017 

Horari:  19:00 h. 

Lloc: Saló de Plens de la Seu de Districte de l’Eixample 

 

Persones assistents 

Conselleres i Consellers 

Sra. Eulàlia Corbella Cervelló  Consellera Municipal de BComú-E 

Sr. Francesc Magrinyà  Conseller Municipal de BComú-E 

Sr. Javier Dabbah Conseller Municipal de BComú-E 

Sr. Albert Cerrillo  Conseller Grup Municipal Demòcrata 

Sra. Cristina Caballer Ferrater Consellera Grup Municipal Demòcrata 

Sra. Isabel Pallejà Milà 

Sr. José Luís Soldevilla Cabau  

Sr Carles Albert Ortega Alemany  

Sr. Pedro J. Sánchez Murillo  

Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol  

Sr. Joaquim Asensio 

Sra. Tània Rafi Galindo  

Consellera Grup Municipal Demòcrata 

Conseller Grup Municipal Demòcrata 

Conseller Grup Municipal Demòcrata 

Conseller Municipal de C’s 

Conseller Municipal d’ERC-AM 

Conseller Municipal d’ERC-AM 

Consellera Municipal d’ERC-AM 

Sr. Óscar Zayas Sadaba Conseller Municipal del PP 

Sr. Alejandro Muñoz Mateos  

Sr. Joan Ramon Riera Alemany 

 

Conseller Municipal del PP 

Conseller Municipal PSC-CP 

  
Direcció Serveis a les Persones i al Territori 

Sra. Núria González i Martin Directora de Serveis de la DSPi T 

Sra. Maribel Ujeda     Cap projectes de la DSPiT 
 

 

ORDRE DEL DIA  : 

1. Informe Serveis Socials Eixample- primer semestre 2017 
2. Presentació projecte cooperativa Alencop 
3. Altres informacions 
4. Precs i preguntes 



 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

La Consellera Carme Méndez obre la sessió i presenta els temes que es tractaran 

 

1. Informe Serveis Socials Eixample- primer semestre 2017 

El Sebastià López, Director territorial de serveis socials de l’Eixample, presenta l’informe de 
serveis socials dels Centres de serveis socials de l’Eixample,  del primer semestre del 2017. 

 

Algunes de les dades que destaca són: 

 

Concepte Nombre Observacions 

Persones ateses 6.996 = any anterior 

Persones amb atenció oberta 32.325 12,22 % respecte població 
Districte 

Persones usuàries SAD 2.876 Increment 10,36% 

Nombre ajuts d’inclusió 
tramitats 

2.634 36 % ajunts infància i 28% 
habitatge 

Import despesa ajuts 766.444 €  

 

 

A continuació destaca els projectes d’atenció i suport grupal i accions desenvolupades : Homes 
en xarxa, Dreta Eixample- Club de deures , Sagrada Família- Convivim (prevenció assetjament 
escolar)- Nus a la xarxa, educadors de carrer Esquerra i Sant Antoni – Dones i identitat – Eix 
Gran... 

Per últim explica el desenvolupament i extensió el Projecte Radars, implementat de forma 
pilot a l’Esquerra i Sagrada Família, a la resta del  Districte: al 2018 a la Dreta i Fort Pienc i al 
2019 a Sant Antoni (s’intentarà avançar al 2019) 

No hi ha preguntes 

 

2. Presentació projecte cooperativa Alencop 

Presenten el projecte el Jesús Garcia (Alencop) i el Francesc Salvador (Barcelona Activa) 

Francesc Salvador emmarca el projecte dins d’un conjunt d’accions que es fan adreçades a 
col·lectius vulnerables. 

Jesús Garcia explica el projecte: Alencop és una cooperativa d’iniciativa social, un projecte 
innovador al sector de l’economia social i solidària, que té com a objectius:  
. Donar resposta a un problema de recollida i tractament de residus. 
. Garantir condicions de vida digna d’un col·lectiu vulnerable de dones i homes de diferents 
països de l’Àfrica subsahariana. 
 



 
El projecte intervé en tres dimensions: 
      .  Dimensió ambiental- Servei públic de recollida a domicili de ferralla i RAEE. 
       . Dimensió social- vivenda i necessitats bàsiques, formació i professionalització, ocupació     
        digna i apoderament, regularització i integració. 
       . Dimensió comunitària - Contacte, complicitat i participació amb l’àmbit comunitari del   
          territori on es presta  el servei. 
 
És un projecte orientat a persones subsaharianes usuàries de l'Oficina del Pla d'Assentaments 
Irregulars (OPAI). Es va iniciar a Sant Martí, i va començar involucrant a 15 socis/es 
treballadors, amb l’objectiu d’anar incorporant progressivament més persones a mesura que el 
projecte es vagi consolidant. 
A dia d’avui la cooperativa està formada per 28 socis/es treballadors. Una part del sou, que és 
el salari mínim interprofessional, el reben en euros i l'altra, en una moneda social creada ad 
hoc: els alencopins. Amb ells les sòcies son capaços de cobrir el seu habitatge i necessitats 
bàsiques. A més, el contracte amb la cooperativa permet els socis iniciar els tràmits per 
regularitzar la seva situació legal. 
Aquestes 28 persones reben formació contínua en diverses àrees: cooperativisme, eines de 
gestió de negoci, educació per a la sensibilització ciutadana, eines de comunicació, formació en 
recollida de ferralla i en reutilització de RAEE. 
 
El projecte es concreta en la recollida a domicili de ferralla, de forma gratuïta, i, actualment, 
s’estan impulsant noves línies de negoci: reutilització d’aparells informàtics, reutilització de 
material ortopèdic (amb Ass Imputats Sant Jordi), projecte pilot de bolquers reciclables i 
ampliació serveis de logística. 
 
A principis de desembre el projecte s’ampliarà  a la zona de la dreta de l’Eixample (Dreta, Fort 
Pienc i Sagrada Família) i està previst que , l’any que ve s’estengui a tot el Districte i a Sants. 
 
La Carme Méndez demana com es generen els ingressos si el servei és gratuït. S’explica que va 
començar com a projecte social i que hi ha un conveni amb l’Ajuntament de Barcelona que 
aporta el 70% dels ingressos. Està contemplada la generació d’ingressos amb conceptes com la 
venda de 2a ma i la idea es reduir la dependència respecte el conveni, a un 50% 
 
 
3. Informe d’activitat Direcció Serveis a les Persones i al Territori 
 
La Consellera Carme Méndez fa un repàs dels elements més destacats de l’informe d’activitat 
de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori:  
 

- Prova pilot pressupostos participatius A l’Eixample Decidim : En aquests moments, 
estan iniciats  tots els projectes, corresponents a la Direcció de Serveis a les Persones i 
Territori, que van ser triats en la prova pilot de pressupostos participatius: Escoles 
millorant el verd urbà; Mapeig dels habitatges del barri on viu gent gran sola; Estudiar 
la possibilitat de posar bancs per a la gent gran a les voreres; Programa de 
sensibilització i transformació per a estudiants de primer i segon cicle de la E.S.O. en 
l’àmbit de les violències masclistes; Activitats culturals als interiors d'illa; Projecte jove; 
Projecte de detecció i prevenció de la LGTBIfòbia dins de les escoles. 

 
 



- Dia Sense cotxes:  El Dia sense Cotxes de Barcelona se celebra el 22 de setembre, 
coincidint amb la celebració del Dia Mundial sense Cotxes. Es destaquen algunes de les 
accions: pacificació cruïlla entre els carrers Borrell i Tamarit... 
 

- Projecte 0-3: El proper dia 2 d’octubre el Districte de l’Eixample posa en marxa el nou 
servei municipal “De 0 a 3. Infants en Família”, adreçat a infants menors de 4 anys i les 
seves famílies. És un espai de trobada i interrelació on poder compartir l’experiència 
de la criança en un entorn educatiu i lúdic amb materials especialitzats i suport 
professional.  
Aquest servei s’ofereix als quatre casals infantils en horari de matí un dia a la setmana. 
S’obren dos grups a cada equipament amb una oferta de 30 places (15 famílies per 
grup); 120 places pet a tos els Casals. L’accés requereix inscripció prèvia. A data d’avui, 
hi ha 40 famílies inscrites. 

 
 

- Gent Gran:  
Activitat d’estiu gent gran: Aquest any, l’activitat d’estiu s’ha dut  a terme a dos 
equipaments de gent gran, a la Dreta i a l’Esquerra de l’Eixample –Casal Carlit i Espai 
Esquerra-. 
 
Nou Espai gent gran Montserrat Olivella: El nou Espai de gent gran, ubicat a Calàbria 
260, obrirà a finals del 2017.  
Actualment, continua  treballant el grup motor per a  la seva posada en funcionament.  
El grup el conformen 38 persones, que es reuneixen quinzenalment per posar en comú 
i consensuar el treball que estan realitzant paral•lelament  en grups mes reduïts. 
 
 

- Cultura: TANGENT. Del 8 de juny al 27 de juliol,  els sis centres cívics del Districte, han 
dut a terme  el nou Festival de les Arts de l’Eixample, Tangent,  que recull  l’essència 
del cicle d’estiu a la Fresca que es veia desenvolupant des de l’any 2000 i que 
incorpora un programa més divers i arriscat,  introduint noves disciplines artístiques 
com el circ, la dansa, la poesia i les arts visuals . 

 
- Promoció esportiva. Homologació d’entitats per a la pràctica esportiva fora d’horari 

escolar: L’1 d’agost es varen publicar el llistat d’Entitats homologades a Bcn. A 
L’Eixample s’han homologat 34 entitats, 5 de noves, respecte l’any passat.  
Del 13 de setembre al 3 d’octubre, s’ha obert la convocatòria de subvencions a infants 
i joves d’entre 6 i 17 anys, per la pràctica d’esport fora horari escolar 
 

- Festa Major Esquerra:  Del  29 de setembre al 8 d’octubre. Aquest anys alguns dels 
actes destacats:  el pregó a càrrec del Joan Isaac, la sortida del correfoc, la sortida del 
cercavila de gegants i el concert de cloenda es faran a l’interior de la Model. 

 
- Festes de tardor Sagrada Família: tindran lloc els dies 13, 14 i 15 d’octubre.  

 
 
Sense més preguntes, finalitza la sessió a les 20 h. 

 

 


