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

 

Núm:  19/2015 

Caràcter: ordinari 

Data: 1 de desembre de 2015 

Horari: 18:00 h. 

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

 

Assistents 

Conselleres i Consellers 

Antoni Coll Tort Conseller Municipal de BComú-E 

Sr. Francesc Magrinyà Torner Conseller Municipal de BComú-E 

Sra. Eulàlia Corbella Cervelló Consellera Municipal de  BComú-E 

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

Sr. Jordi Matas Vilà Conseller Municipal de BComú-E 

Sr. Joan Rodríguez Portell Conseller Municipal de CiU 

Sra. Laia Canet Sarri Consellera  Municipal de CiU 

Sra. Cristina Caballer Ferrater Consellera Municipal de CiU 

Sra. Isabel Pallejà Milà Conseller  Municipal de CIU 

Sr. Carles Albert Ortega Alemany Conseller  Municipal de CIU 

Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo Conseller Municipal de C’s 

Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda Consellera Municipal de C’s 

Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol Conseller Municipal d’ERC-AM 

Sr. Joaquim Asensio  Conseller Municipal d’ERC-AM 

Sra. Tania Rafí Galindo Consellera Municipal d’ERC-AM 

Sr. Oscar Zayas Sadaba Conseller Municipal del PP 

Sr. Alejandro Muñoz Mateos  Conseller Municipal del PP 
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Direcció Serveis a les Persones i al territori 

Sra. Núria González  Directora de la Direcció de Serveis a les Persones i Territori 

Sra. Pepa Pérez-Oliva Cap projectes de la DSPiT 

Sra. Montse Freixa     Responsable del Programa de Gent Gran 

 

Com a representats d’entitats: 

Sr Francisco Muro     FATEC 

Sr Jaume Alcántara    Consell Ciutadà Eixample 

Sr Miquel M. Badal Valls    Joventuts Musicals de Barcelona  

Sra. Xaro Martínez Muñoz   AVV Eixample Sostenible 

Sr. Tomás Ferrer     Veí a títol individual 

Sr. Jesús Gràcia     Club de Petanca La Sènia 

 

ORDRE DEL DIA  : 

1.Presentació del Programa de Gent Gran 

2.Presentació de les Activitats per infants, adolescents i famílies per al Nadal   

3. Proposta de preus públics 2016 

4. Consells Sectorials i de Barri 

5. Precs i preguntes  

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

La Carme Méndez, Consellera de govern que actua a com a Presidenta de la Comissió Consultiva de 
Serveis  a les Persones, Benestar i Cultura, dóna la benvinguda a les persones assistents a la mateixa i 
explica el desenvolupament de la sessió amb l’ordre del dia. 

Introdueix el primer punt de l’ordre del dia  presentant el programa de la Gent Gran de l’Eixample com 
a un programa prioritari al districte des de fa molt anys i explicant la voluntat del nou equip de govern 
de continuï sent-ho.  En aquest mateix context la consellera anuncia l’adquisició per part del consistori 
d’un local a l’Illa Bayer (Calàbria 256) on s’hi construirà i posarà en marxa un nou Casal de Gent Gran, 
atenent a la llista d’espera que hi ha als casals existents a la zona. L’espai té 1100 m2 i ha tingut un 
cost de 1.800.000€. Es felicita per aquesta noticia  i queda pendent d’explicar el funcionament concret 
i el calendari d’obres i de posta en marxa.  

 

1.PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA DE GENT GRAN 

La Sra. Montse Freixa inicia l’explicació emmarcant el sector de la gent gran com a un sector 
d’intervenció prioritària al districte de l’Eixample des de fa molts anys i això ha fet que en aquests 
moments sigui un programa molt important a la Direcció de Serveis a les Persones.  
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És un programa que es basa en l’acció preventiva , és  a dir, està vinculat als programes de promoció 
social de l’Ajuntament de Barcelona i és un conjunt coordinat d’actuacions i serveis destinats a 
promoure la participació activa de les persones grans i que actua com a eina de prevenció a curt, mig i 
llarg termini, millorant la qualitat de vida de les persones grans i evitant , tant com sigui possible, les 
situacions d’aïllament i retardant les situacions de dependència.  En definitiva, el programa pretén 
fomentar l’envelliment actiu reforçant el protagonisme de les persones grans en el disseny i 
implementació de les accions i serveis, especialment és que s’ofereixen des dels Casals i Espais de Gent 
Gran.  Igualment promou el treball en xarxa . 

Els seus objectius principals es resumeixen  en treballar per dignificar la imatge de les persones grans, 
promoure la seva participació activa, promoure els hàbits saludables, fomentar espais i projectes 
solidaris, facilitar l’accés a la informació i a les noves tecnologies  i incorporar la mirada de gènere i el 
bon tracte de manera transversal.  

Els casals i espais de gent gran constitueixen la principal eina de treball i estan organitzats, de forma 
pionera al nostre districte,  en:  comissions d’activitats, que són grups de treball que s’ocupen de la 
programació, la gestió i desenvolupament de les activitats. A cada casal hi ha una mitja de 10/12 
comissions i qualsevol soci en pot formar part; comissió gestora, que és l’òrgan de govern estable dels 
Casals i que està format per una portaveu de cadascuna de les comissions d’activitat i pel personal 
tècnic i es reuneix mensualment ; i l’assemblea general que és l’òrgan on retre comptes als socis i les 
sòcies i on es recullen les propostes de millora , es reuneix anualment.  

Cada Casal i/o espai  compta també amb un equip de professionals que donen suport a les comissions 
que estan formades per una dinamitzadora, que és una figura clau del model ja que dona suport i 
fomenta la participació del voluntariat,  i una informadora  que atenen i fan l’acollida als usuaris i 
donen suport al desenvolupament de les activitats.  

A continuació es fa un repàs per les dades de participació del 2014. En el conjunt de casals i espais de 
l’Eixample  s’han desenvolupat 915 tallers als que han assistit 12.372 persones i s’han organitzat un 
total de 1665 activitats amb 38. 703 usuaris.  

Pel que fa a la participació de persones voluntàries  han estat 450 al llarg de l’any. Més de 1200 
persones han participat en el programa de salut.  

Finalment destaca la forta implicació del col·lectiu de dones grans en la gestió participant en les 
diferents comissions un total de 129 dones d’un total de 196.  

Un altre aspecte que es destaca és la línia de treball que aborda el suport a les dones grans com a 
col·lectiu especialment vulnerable tant per les conseqüències de la crisi econòmica generalitzada que 
en ocasions obliga a aquestes persones a tornar a ocupar-se de les seves famílies i pot representar una 
sobrecàrrega física i emocional per a elles, com per a prevenir situacions de violència i de pèrdua 
d’espais propis.  

El programa es completa amb la Comissió de Gent Gran del Districte que és l’òrgan  de participació que 
preuen les Normes Reguladores d’Organització del Districte per a  de les entitats del sector i per a 
persones individuals no vinculades als casals. En aquests moments hi són representades 35 entitats.  

Entre les línies de futur destaca: Continuar treballant per la dignificació de la imatge de la gent gran i el 
foment del bon tracte; consolidar i ampliar el paper dels casals de gent gran i el seu model participatiu 
com a motors de la promoció de l’envelliment actiu; continuar treballant per a les dones grans i 
repensar el funcionament de la Comissió de la Gent Gran.  

El Conseller Oscar Zayas  demana aclariments en relació a la idea de  tancar i reubicar  els Casals Maria 
Aurèlia Capmany i Carlit respectivament.  La Sra. Montse Freixa explica que en el cas del Casal Carlit és 
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molt petit i seria bo poder obrir a la dreta de l’Eixample un altra Casal més gran que pogués acollir els 
socis actuals. I el cas de Maria Aurèlia Capmany és també un casal molt petit i amb una població 
usuària molt envellida que més aviat necessita altres recursos de caire més assistencial que el casal no 
pot oferir i per tant no fa la funció correctament.  

La Sra. Xaro  Martínez comenta que a la Dreta de l’Eixample Sud hi ha molts geriàtrics i no hi ha cap 
equipament per a la gent gran i que l’Associació hi va a fer-hi activitats.  

 

2.ACTIVITATS PER A INFANTS 

La Consellera del Districte, Sra. Carme Méndez explica que la Direcció de Serveis a les Persones i 
Territori conjuntament amb algunes entitats i associacions ha programat un calendari d’activitats 
especials de Nadal, de les que destaquen les següents: Casals de Nadal als casals infantils del districte, 
la Mostra de joguines “El joc d’Urgell “ que durant dues setmanes permet a criatures i famílies gaudir 
de diferents tipus de jocs i joguines, espectacles, tallers i xerrades que volen ajudar als pares i mares a 
triar joguines adequades i que fomentin els valors entre els infants.  També es promocionen activitats 
per a infants amb mesures d’accessibilitat. 

L’activitat esportiva constitueix l’altre branca de la proposta especial del Nadal amb un seguit 
d’activitats esportives per a adolescents i joves al Parc Joan Miró i al Parc de l’Estació del Nord que 
s’organitzen conjuntament entre l’Associació Esportiva de l’Eixample, l’Eix jove, l’Eixam, Serveis socials 
etc.  

Així mateix s’informa que el pati de l’escola Ramon Llull, dins el programa de Patis oberts, restarà 
obert per les vacances de Nadal 

Altre activitats que es desenvolupen al districte són el Concert de Nadal i el Mercat de Pagès de 
l’Esquerra de l’Eixample.  

 

3. PREUS PÚBLICS 

La Directora de Serveis de la DSPiT fa una explicació del procediment de proposta i aprovació dels 
preus públics per al 2016, que per indicació de la Direcció de Política Fiscal era d’increment 0. Un cop 
elaborada la llista de preus públics que afecten als diferents serveis, són aprovats per la Comissió de 
govern del districte i després per la comissió de govern de la Casa Gran  i són d’aplicació 1 de gener.  

El conseller Jordi Mata, fa un aclariment en relació a l’increment d’algunes tarifes del poliesportiu 
Sagrada Família motivat per la pujada de les quotes federatives.  

4.CONSELLS SECTORIALS I DE BARRI 

La Consellera Carmen Méndez explica que a dia d’avui s’han fet tots els consells sectorials i tots els 
consells de barri. Destaca que la participació ha estat molt alta i que algunes persones era la primera 
vegada que hi assitien i  això es valora molt positivament i s’interpreta que s’ha produït una molt bona 
rebuda dels canvis promoguts en el contingut i metodologia de desenvolupament  de les sessions.  
Informa que aviat es disposarà dels resultats de les propostes de la ciutadania recollides. 

També informa que es garanteix la continuïtat de l’Audiència Pública i que es faran de forma itinerant 
als diferents barris de l’Eixample.  

Pel que fa als consells sectorials també es constata un increment de la participació. 
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5. ALTRES INFORMACIONS  

- Hi ha en marxa la campanya renova joguines als casals Infantils 

-Es celebrarà el dia de les persones amb discapacitat amb dues exposicions als centres cívics Borrell i 
Sagrada Família. 

-Aquesta tardor es celebra el 25è aniversari de la posta en marxa de la Biblioteca Joan Miró 

-Durant el mes de gener es celebrarà la festa major de Sant Antoni amb un ampli programa 
d’activitats. 

 

6. PRECS I PREGUNTES  

Una ciutadana assistent demana un aclariment en relació a l’estat del solar Nàpols 128 que està ple de 
rates i on s’hi fan mals usos i suggereix que podria ser un espai a recuperar per a construir 
equipaments de gent gran i proposa a l’Ajuntament que el compri.  

La consellera li respon  que s’han iniciat les accions per adequar l’espai com a zona d’esbarjo d’animals  
i que l’altre edifici no és municipal.  

Davant la insistència de més explicacions la Consellera emplaça a la ciutadana a parlar-ne en privat un 
cop finalitzada la sessió.  

 

Sense més intervencions es tanca la sessió.  

 

 


