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

Núm:  27/2017 

Caràcter: ordinari 

Data:  22 de juny de 2017 

Horari:  18:00 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 

Sra. Mari Carme Méndez Bota  Consellera Municipal de BComú-E 

Sr. Jordi Matas Vilà Conseller Municipal de BComú-E 

Sra. Laia Canet Sarri  Consellera Grup Municipal Demòcrata 

Sra. Cristina Caballer Ferrater Consellera Grup Municipal Demòcrata 

Sra. Isabel Pallejà Milà 

Sr. Pedro J. Sánchez Murillo  

Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol  

Sr. Joaquim Asensio 

Sra. Tània Rafi Galindo  

Consellera 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  

 

Conseller Municipal del PP 

 

  
Entitats 

Sr. Jaume Alcàntara  
Sr. Ramon Llopart  
 

Consells Ciutadà 
Arquitectes de l’Eixample 

Direcció Serveis a les Persones i al Territori 

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

Sra. Pepa Pérez Oliva     Cap projectes de la DSPiT 
 

 

ORDRE DEL DIA  : 

1. Informació sobre la Campanya de vacances de l’Ajuntament de Barcelona 
2. Presentació de la Mesura de Govern Per a una democratització de la cura. 
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 

 

Informació sobre la Campanya de vacances de l’Ajuntament de Barcelona 

La responsable del Programa d’Infància Isabel Ruiz fa en primer lloc una presentació general 
d’objectius i de definició del programa com a una Campanya promoguda per l’Ajuntament de 
Barcelona en col·laboració amb entitats organitzadores de les activitats, adreçada a infants i 
joves d’1 a 17 anys residents a la ciutat, de l’àmbit del lleure, esport i sòcio-cultural . Són 
activitats obertes i inclusives que tenen en compte la capacitat econòmica de les famílies i les 
necessitats d’atenció específiques. 

Per altra banda explica quines són les condicions de participació i passa informar de les dades 
de participació: 51 Entitats participants, 90 Activitats homologades, 265 Torns oferts ,14.958 
places obertes. 

En relació als ajuts econòmics  les dades del 2017 han estat: 1.653 sol·licituds, 1.533 ajuts 
atorgats, 114 ajuts denegats, 6 sol·licituds anul·lades. L’import total  del pressupost destinats 
als ajuts des del districte ha estat de 274.208,23€ . 

Durant el mes de setembre es farà l’avaluació del nombre total de nens i nenes participants a 
la campanya.  

 

Presentació de la Mesura de Govern Per a una democratització de la cura. 

El professional del CIRD que presenta la Mesura de Govern per a una democratització de la 
cura, comença definint que s’entén per cura, i diu que L’Organització Internacional del Treball 
es refereix al treball de cura com totes aquelles activitats realitzades “per donar resposta a les 
necessitats físiques, psicològiques i emocionals d’una o més persones” en l’esfera pública i/o 
en l’esfera privada, així com en l’economia formal, en l’economia informal i de forma no 
remunerada i conclou que és tot allò que te a veure amb la sostenibilitat de la vida. 

S’impulsa des del Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum amb el 
colideratge de la Regidoria de Feminismes i LGTBI.  
S’ha creat un grup motor encarregat de dinamitzar tot el procés. Amb l’objectiu de teixir 
compromisos, aliances i col·laboracions, s’ha creat una Comissió Interdepartamental, on han 
participat diverses àrees i departaments de l’Ajuntament de Barcelona.  
En el seu procés d’elaboració  ha estat imprescindible comptar amb l’expertesa de persones i 
entitats referents en la matèria, per contrastar els resultats de l’anàlisi i les propostes fetes. 

Explica els principals objectius : posar en valor la cura, garantir que la cura  NO es proveeixi a 
costa dels drets de cap altra persona, socialització des de la xarxa comunitària  i socialització 
des de les Administracions Públiques i des de l’economia solidària.  I a continuació fa un repàs 
d’algunes de les actuacions més significatives que es proposen per assolir els objectius 

 

Altres intervencions.  

El Conseller de Cultura, Joan Ramon Riera fa una breu explicació del Festival Tangent que s’ha 
posat ja en marxa al Districte de l’Eixample i mostra la satisfacció general amb el programa 



concret d’espectacles i convida a tothom a participar-hi.  La valoració global es farà al 
setembre.  

 

Informe d’activitat 

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:  

- El programa de subvencions : s’han concedit 223 subvencions, 13 més que al 2016 per 
valor de 450.000 € que també representa un increment respecte als 374.000 del 2016. 

 

- Esports : S’han realitzat les comissions de seguiment de les instal·lacions esportives i el 
dia 25 de juny entrarà en funcionament la Platja de l’Eixample a la Torre de les Aigües 
durant l’estiu.  Cal recordar que al 2016 va tenir 52.000 usos. 
 

- També s’informa que durant el mes de juliol es faran els Consells d’Equipament dels 
Centres Cívics  
 

- Gent Gran: S’ha realitzat la Primavera de la Gent Gran amb una gran èxit de 
participació i especialment el sopar de tancament.  
 

- S’ha iniciat també el procés participatiu de posta en marxa del nou Espai de Gent Gran 
de Calàbria  que es pilota des del programa de Gent Gran 
 

- Informa que s’estan posant en marxa els projectes que van néixer amb el projecte pilot 
de pressupostos participatius a l’Eixample: Prevenció de la LGTBfobia  a les escoles de 
primària i de prevenció de la desigualtat i la violència al Institut Poeta Maragall.  
 

- S’explica també els Patis Oberts a les Escoles durant el mes de juliol  
 

- Igualment informa de la celebració de les Festes Majors de Fort Pienc i de la Dreta, 
amb la Fira Modernista.  
 

- Finalment explica que el projecte VINCLES s’estén aquest any a tots els barris de 
l’Eixample  i també als del districte de Sant Martí. També durant el mes de setembre es 
planificarà el projecte RADARS a la Dreta de l’Eixample.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


