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

Núm:  25/2017 

Caràcter: ordinari 

Data:  23 de febrer de 2017 

Horari:  18:00 h. 

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

 

Persones assistents 

 

Conselleres i Consellers 

Sr. Javier Dabbah Velázquez 
Sra. Eulàlia Corbella Cervelló                         
Sra. Ma. Carme Méndez Bota                        
Sr. Jordi  Matas Vilà  

Conseller  Municipal de BComú-E 
Consellera Municipal de BComú-E 
Consellera Municipal de BComú-E 
Conseller  Municipal de BComú-E 

Sra. Laia Canet Sarri 
Sra. Cristina Caballer 

Consellera Municipal de CiU 
Consellera Municipal de CiU 

Sra. Isabel Pallejà Milà Consellera  Municipal de CIU 
Sr. Carles Albert Ortega Alemany 
Sr. José Luis Soldevilla Cabau  

Conseller Municipal de CIU 
Conseller Municipal de CIU 

Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol Conseller Municipal d’ERC-AM 
Sr. Joaquim Asensio  Conseller Municipal d’ERC-AM 
Sra. Tània Rafí Galindo Consellera Municipal d’ERC-AM 
Sr. Óscar Zayas Sadaba Conseller Municipal del PP 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos  
Sr. Roger Bujons Tomàs 
Sr. Pedro J. Sánchez Murillo 

Conseller Municipal del PP 
Conseller Municipal de la CUP-PA 
Conseller Municipal de C’s 

  
 

Entitats 

Sr. Jaume Alcántara Consell Ciutadà Eixample 
Sra. Marta Sendra  
Sra. Concepció Pugala 

AVV de la Dreta de l’Eixample 
AFAB 

 
Direcció Serveis a les Persones i al Territori 

Sra. Pepa Pérez Oliva     Cap projectes de la DSPiT 
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ORDRE DEL DIA  : 

1. Punt d’assessorament energètic 
2. Projecte Vincles als barris de l’Esquerra 
3. Pressupost participatiu 
4. Activitats del 8 de març 
5. Altres informacions 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

Presenta la sessió la Carme Méndez, Consellera de Govern que actua com a presidenta i presenta als 
convidats i dona la paraula a la Directora de l’Oficina d’Habitatge Anna Becerra i a Tatiana Guerrero 
que farà la presentació del tema de l’ordre del dia: Punt d’assessorament energètic. 

1.- Punts d’assessorament energètic 

El servei pretén detectar i reduir la pobresa energètica, garantir drets en l’accés als subministraments 
bàsics per tal d’acomplir la Llei 24/2015- i millorar l’eficiència energètica de les llars de la ciutat de 
Barcelona, especialment de  les més vulnerables.  

El serveis també vol  promoure la inserció laboral de persones amb especial dificultat d’accés al mercat 
laboral i que són beneficiàries del Programa Labora. 

Finalment, a través d’aquest nou servei es promou un treball comunitari mitjançant un programa de 
sensibilització i difusió del coneixement de l’energia en la lluita contra la pobresa energètica i el 
foment de l’eficiència energètica. 

El període d’implantació és des de gener de 2017 a gener de 2019 i amb la possibilitat de prorrogar-lo 
dos anys més. 

Els principals objectius són: 

1. Atendre població que actualment pateix pobresa energètica, que cada cop n’hi ha més i 
garantir l’eficiència energètica de les llars.  

2. Assessorar a tota la població interessada sobre tots els aspectes relacionats amb l’energia i les 
llars: potencia necessària, desxiframent de factures, accés a l’abonament social de les pròpies 
empreses 

3. Fer complir la llei 24 /2015 que protegeix a les persones vulnerables  
4. Generar una xarxa comunitària al districte que treballi amb el tema de l’eficiència energètica i 

faci xarxa amb els diferents agents.  

 

A l’Eixample s’han atès 143 persones en un mes. Quan les persones interessades arriben a l’oficina 
se’ls hi ofereix un paquet bàsic d’informació  i si es detecta que és a més una persona vulnerable es fa 
una informació assessorament més intensiu i si la situació és greu també es pot arribar a fer una 
intervenció en la pròpia llar. 

Properament s’obrirà una línia d’ajuts econòmics de 20.000€ 

El personal que atén aquests punts està format per especialistes  i l’horari és el mateix que els de les 
oficines d’habitatge de dilluns a divendres de 9 a 14 i dijous també a les tardes  de 15 a 19h 

Fins a aquest moment s’han atès al conjunt de les oficines de Barcelona:  

3.000 persones ateses a Front Office. 
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300 persones ateses en intervencions a la llar. 
80% llars visitades s’hi ha instal·lat material. 
100% casos avís tall 
1.000 Bons socials 
500 canvis de titularitat 
500 canvis de potència 
100 Ajudes rehabilitació habitatge 
 

2. Projecte Vincles 

Presenten el projecte el Cap del Departament de Promoció Social de la Gent Gran, de l’Àrea de Drets 
Socials en Quique Cano i la tècnica del programa Laia Andreu. 
 
El projecte Vincles neix a l’any 2014 per combatre la soledat no volguda de la gent gran de Barcelona i 
s’adreça a persones grans amb capacitats conservades que se senten soles i que necessiten comunicar-
se i fer noves coneixences més enllà dels familiars o veïns, utilitzant les TIC com a eina principal.  
Durant aquesta prova pilot s’han arribat a redimensionar els objectius d’abast del projecte.  
 
A diferència d’altres serveis municipals com la Teleassistència o el SAD,  aquest projecte no és un 
servei  d’emergències ni assistencial, vol empoderar a les persones usuàries per activar les seves xarxes 
socials i també per a que participi en les activitats comunitàries del territori fent-los actius i autònoms.  
Encara que hi ha sempre un suport professional al darrera . El servei el gestiona l’entitat Bloomberg 
Fhilanthropies . 
 
Per participar en el projecte s’han de tenir 65 anys o més, està empadronat al barri, tenir un sentiment 
de soledat no volguda, voler-hi participar, no tenir cap discapacitat sensorial o motriu ni deteriorament 
cognitiu i dominar la llengua catalana i castellana.  
Els participants activen la seva pròpia xarxa personal d’amics i també es connecten amb la xarxa 
vincles que són també persones soles del barri.  Compten amb la figura d’una persona dinamitzadora 
de les xarxes i en fa el seguiment. El servei també compta amb la figura d’un/a psicòloga  que fa treball 
interdisciplinari amb les treballadores socials i els dinamitzadors. Els professionals hi tenen un paper 
molt actiu.  
A la persona gran se li dona una tauleta  amb connexió 3G en préstec  (no cal tenir connexió a casa), és 
gratuïta i és de funcionament molt senzill a partir d’emoticones. Amb aquest instrument pot fer 
videotrucades, enviar missatges d’àudio i vídeo.  Els amics i familiars han de abaixar-se l’aplicació  als 
seus aplicatius per a poder interactuar.  
 
En aquesta primera fase es farà a 2 territoris de Barcelona, a l’Eixample i a Sant Martí. En el cas de 
l’Eixample serà al barri de l’Esquerra de l’Eixample.  Les  zones s’han triat en funció de les ràtios de 
persones grans i els perfils dels potencials participants.  
Aquest projecte treballarà coordinadament amb els projectes Radars i el  Baixem al carrer, així com 
amb altres programes de salut o entitats socials de voluntaris.  
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3. Pressupost participatiu. 
 
La Consellera de Participació del Districte de l’Eixample, la Eulàlia Corbella  explica com s’està 
desenvolupant el projecte pilot de Pressupostos participatius i que ja s’ha explicat en altres actes. 
Resumeix l’explicació en les tres fases que han constituït el procés i dona les dades de participació: 200 
propostes rebudes, 126 van passar el primer filtre d’operativitat i d’aquestes es van valorar 
econòmicament  les 50 més recolzades. De totes aquestes  22 van resultar finalment realitzables  i en 
aquest moment encara estan en fase de votació. Ara la ciutadania empadronada al districte i 
enregistrada podrà votar els projectes que li resultin interessants fins exhaurir el pressupost. Les 
propostes s’executaran al llarg del 2017 i  es farà una avaluació interna del procés i també externa. 
El Conseller Zayas demana quin número final de persones han participat. Li respon que 196.  
 
4.-Programació activitats amb motiu del 8 de març 
 
La Consellera de LGTBi del Districte, Eulàlia Corbella és l’encarregada de presentar el programa 
d’activitats especials que es realitzen amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les Dones 
Treballadores. Hi ha previstes més de 40 activitats als diferents equipaments i a les entitats del 
districte  i de les quals en destaca: La inauguració de l’exposició sobre les entitats del Consell de Dones 
de l’Eixample que serà l’1 de març a les 19h. al CC de la Sagrada Família i que anirà acompanyat d’un 
espectacle de música. L’exposició serà itinerant durant tot l’any i podrà ser visitada als centres cívics 
del districte. També cal destacar l’acte de lliurament dels premis de Relats curts per a dones del Centre 
Culturals Sagrada Família (Centre cívic i Biblioteca)  
 
 
Intervencions. 
 
El Conseller d’ERC Joaquim Asensio pregunta  quan es podrà tenir la informació relativa al tema dels 
equipaments escolars i les places escolars . La Consellera Carme Méndez contesta que aquest tema 
encara està obert i que es donarà la informació al plenari.  El Conseller Jordi Matas, afegeix que 
probablement el dimecres al matí ja disposaran de més informació i recorda que s’amplien cinc noves 
línies de primària.  
 
Per la seva part el Conseller de la CUP, Roger Bujons pregunta on es col·locaran aquestes noves línies 
ampliades. EL conseller Matas, l’emplaça a esperar a  la informació   que es disposarà a partir del 
dimecres al matí, ja que és un tema molt complex en el que no només hi intervé el districte, també hi 
és implicat el Consorci d’Educació de Barcelona. Destaca que l’important però, és que es faci 
l’ampliació de línies.  
 
 
 
 
 
Barcelona, febrer de  2017 
 


