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

 

Núm:  18/2015 

Caràcter: ordinari 

Data: 30 de setembre 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. Teresa Pitarch Albós Consellera Municipal de CiU 

Sra. Cristina Caballer Ferrater Consellera Municipal de CiU 

Sr. José Luís Soldevila Cabau Conseller Municipal de CIU 

Sr. Xavier de Gispert Conseller  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 

Paloma Jiménez de Parga Maseda Consellera Municipal de C’s 

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

Sr. Joan Ramon Riera Alemany Conseller Municipal del PSC-CP 

Sr. Oscar Zayas Sadaba Conseller Municipal del PP 

Sr. Alejandro Muñoz Mateos  Conseller Municipal del PP 

Sr. Roger Bujons Tomàs Conseller Municipal de la CUP-PA 

Sra. Anna Serra Bienvenido Consellera Municipal de la CUP-PA 

 

Direcció Serveis a les Persones i al territori 

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

Sra. Maribel Ujeda Cap projectes de la DSPiT 

Sr Francesc Martínez Cap  projectes de la DSPiT 

 

Com a representats d’entitats: 

Sr Francisco Muro      FATEC 

Sra Corina Albar     AVV Sagrada Família 

Sr Jaume Alcántara     Consell Ciutadà Eixample 

 

 

ORDRE DEL DIA  : 

1.Informe de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 

2. Informació seguiment temes Consorci Sanitari de Barcelona 

3.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. 

Explica que aquesta sessió no és preceptiva, però s’ha considerat oportú realitzar-la per tal de 
començar la dinàmica. 

 

1. INFORME DE LA DIRECCIÓ DE SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI 

La Núria González, Directora de Serveis a les Persones i al Territori, presenta les actuacions més 
destacades de la Direcció durant l’estiu i l’inici de curs. 

Durant l’estiu, destaca:  
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 Al mes de juliol s’ha portat a terme la XV edició del programa  “A la fresca” que ofereix el 
districte, de forma gratuïta, a través de la programació dels sis Centres Cívics.  
Es realitza durant el mes de juliol als vespres  i combina un seguit de propostes musicals , teatrals, 
audiovisuals i cinema de petit format. Una oferta cultural de proximitat, de qualitat i gratuïta 
Enguany el festival s’ha iniciat amb un espectacle de mapping audiovisual a la façana de Cotxeres 
Borrell. 
Se n’han fet 19 espectacles, que han comptat amb l’assistència de 5.230 persones  

 
 Activitat d’estiu per a la gent gran: Durant el mes d’agost (3 a 28 d’agost), en què els espais i casals 

de gent gran romanen tancats,  s’ofereix a l’Espai de gent gran de l’Esquerra,   un espai  on  
participar d’activitats lúdiques i relacionals en companyia d’altres persones  que romanen al 
Districte durant aquest mes. 
El servei funciona, de dilluns a divendres, de 16 a 20 hores, compta amb dues dinamitzadores   i s’hi 
ofereixen les següents activitats:  punt de trobada, aula internet, espai de lectura, tennis taula, jocs 
de taula (puzles...), cinema  
Se n’han fet 290 inscripcions (191 dones i 99 homes). El nombre d’usos en el període ha estat de 
1.492 i la participació mitjana, de 70 persones dia. 

 
 Platja de l’Eixample: La Platja de l’Eixample, situada a l’Interior d’illa de la Torre de les Aigües, ha 

obert  del 25 de juny fins al 10 de setembre. (de dilluns a diumenge)  
En aquests 78 dies d’obertura n’han fet ús 45.504 persones. El nombre d’usos ha anat creixent en 
els darrers anys (respecte el 2014 aquest any s’ha produït un increment del 33 % dels usos) 
convertint la Platja en un recurs per a famílies i grups de casals. 
 

 Obertura camp de futbol Fort Pienc i Pistes Poliesportives Joan Miró:  Des de l’1 de juliol al 16 
d’agost, moment en què els clubs no fan ús del Camp de futbol Fort Pienc, aquest obre les seves 
instal·lacions, en horari de tarda (de dilluns a divendres, de 17:30 a 21 hores, i dissabtes i 
diumenges, de 17 a 21 h) , per tal que se’n pugui fer ús de forma lliure, resultant una alternativa 
d’oci per als infants , joves i famílies  que a l’estiu estan al Districte. 
En els 45 dies d’obertura hi ha hagut 23.627 usos, una mitjana de 525 usos dia 
També les pistes poliesportives del Parc Joan Miró,  han obert amb accés lliure durant el mes 
d’agost (de dilluns a divendres, de 17 a  21 h, dissabtes de 10 a 19 h i diumenges de 10 a 14). El 
total d’usos ha estat de 5.658. 

 
 Patis oberts a les escoles:  Aquest estiu (del 22 de juny al 31 de juliol)   s’ha  mantingut  obert el 

pati de l’Escola Ramon Llull,  de dilluns a divendres, de 17 a 20 h, posant a disposició dels infants, 
els joves i les seves famílies aquest pati com a espais d’ús públic i de joc lliure. 

 
 Campanya de vacances d’estiu  
 

DADES DE PARTICIPACIÓ: Resum de places ocupades respecte el total de places ofertes: 
 PLACES OFERTADES PLACES OCUPADES % OCUPACIÓ 

Bressols Estiu 235 142 60% 
Casals Estiu 9.190 4.680 51% 
Campus Olímpia i Casals Esportius 12.025 5.701 47% 
Activitats Socioculturals 520 346 67% 
Activitats Fora BCN 1.129 779 69% 

TOTAL 2015 23.099 11.645 50% 

Total 2014 21.138 9.650 46% 
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DADES ECONÒMIQUES: DISTRIBUCIÓ DELS AJUTS ECONÒMICS 

 AJUTS 
SOL·LICITATS 

AJUTS FINALS IMPORT 

Bressols Estiu 25 20 5.056,20€ 
Casals Estiu 320 308 49.675,88€ 
Activitats Socioculturals 23 18 1.917,51€ 
Campus Olímpia i Casals Esportius 436 413 80.352,63€ 
Activitats Fora BCN 155 141 29.990,75€ 

TOTAL 2015 959 900 166.992,97€ 

Total 2014 590 555 90.573,43€ 

El nombre d’ajuts atorgats, s’ha incrementat un 52,16 % respecte l’any passat, i l’import total, 84,37% 
 
 

MONITORS/ES DE SUPORT A LA INTEGRACIÓ  
 SOL·LICITUDS 

REALITZADES 
SOL·LICITUDS 

ATORGADES 
COST DELS 
MONITORS/E

S 
Bressols Estiu 1 1 1.190,52€ 

Casals Estiu 29 26 25.217,93€ 

Activitats Socioculturals 2 2 727,10€ 

Campus Olímpia i Casals Esportius 19 19 19.013,37€ 

TOTAL 2015 51 48 46.148,92€ 

Total 2014 41 35 27.766,60€ 

El  pressupost adreçat a aquest servei, en un 66% respecte l’any passat, el que ha permès un increment dels 
infants atesos i de les setmanes d’activitat. 

 
Per al període octubre-novembre, destaca les següents actuacions:  
 
 CULTURA – CENTRES CÍVICS: Amb l’inici de curs, els centres cívics posen en marxa les seves 

programacions estables, de cursos i tallers, espectacles i actuacions (música, teatre, dansa, 
audiovisuals...), exposicions... 
El centre cívic Fort Pienc afectat en una part del seu edifici (vestíbul, sala d’exposicions , sala 
d’actes i gimnàs) per les obres de substitució del fals sostre, arrel de la instal·lació defectuosa del 
mateix, ha reprès una part de les  seves activitats al setembre. 

Per poder obrir el casal infantil, l’espai de gent gran i les aules no afectades del centre cívic s’ha 
habilitat una entrada provisional pel carrer Alí Bei, 75. 

D’aquesta forma, i mentre no s’executin les obres, el centre cívic ha pogut continuar  oferint una 
programació de tallers, encara que  reduïda respecte l’oferta habitual. En aquests moments  s’han 
tancat 58 cursos amb 843 inscripcions 

  4RT TRIMESTRE 2014 4RT TRIMESTRE 2015 VARIACIÓ  

Nombre cursos 69 58 -15,90% 

Nombre inscripcions 1225 843 -31,20% 
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Pel que fa a les obres, en aquest moment estan en fase de tramitació administrativa. 

Cursos i tallers als CC: Durant el mes de setembre s’estan realitzant les inscripcions als cursos i 
tallers del període de tardor, amb un  ampli ventall de propostes, des de les relacionades amb les 
humanitats, fins a les noves tecnologies, passant per la salut, el creixement personal,  diverses 
disciplines artístiques  o recursos (manualitats, cuina...). 
En aquests moments s’han fet més de 11.000 inscripcions als vora 820 cursos i tallers que s’hi faran. 

 
Centre Cívic Cotxeres Borrell: - X MOSTRA DEL LABORATORI TÍSNER – El Laboratori Tísner és un 
espai de suport que s’ofereix als creadors en l’àmbit de les arts escèniques, per desenvolupar els 
seus projectes artístics. Un punt de trobada artístic on l’objectiu principal siguin les iniciatives que 
arrisquin en la producció, en la investigació artística i en la creació contemporània.  
Del 1 a al 4 d’octubre tindrà lloc la desena edició, que enguany oferirà  una mostra dels projectes 
desenvolupats durant el 10è any de funcionament del Laboratori d’Arts Escèniques TÍSNER. 
Al voltant de la mostra, a destacar les accions performàtiques al carrer que es faran el dia 1 
d’octubre i l’exposició 10 anys de mostra, del 29 de setembre al 17 d’octubre. 
 
Centre Cívic Cotxeres Borrell: Petit Tísner: El centre cívic Cotxeres Borrell inicia a l’octubre un nou 
curs de l’escola d’arts escèniques Petit Tísner, adreçada a infants i joves de 4 a 17 anys, on es 
treballa en quatre grups d’edat, tot creant itineraris formatius diferents que s'alternen durant tot el 
curs 

 
 INFÀNCIA 

Festa dels casals infantils de l’Eixample- “Sortim al carrer”: Coincidint amb l’inici de curs als casals 
infantils del Districte s’ha organitzat l’edició de tardor de l’activitat conjunta amb tots els usuaris i 
usuàries dels quatre casals infantils i oberta a la ciutadania. Es farà el 2 d'octubre de 2015 de 16.30 
a 19.30 h, a la Plaça d'Enriqueta Gallinat (Av. Roma, entre Urgell i Borrell) 

 
Suport a la integració:  El curs que comença ara als casals infantils del Districte fa una aposta clara 
per la integració dels infants amb discapacitat en aquest servei, amb la incorporació d'un 
professional de suport als equips actuals de cada equipament.  
Aquesta mesura facilitarà l'assistència d'aquests infants amb la mateixa assiduïtat que la resta dels 
infants inscrits ja que aquest professional hi serà en tot l'horari del servei, garantint, així, la igualtat 
de condicions d’accés entre tots els usuaris i usuàries. 

 
 JOVES 

Programa dinamització adolescents i joves “Eix Jove”: Comença novament el programa de tallers i 
activitats impulsades a demanda dels adolescents i joves dels instituts i centres de secundària del 
Districte de l’Eixample.  Els centres cívics, les biblioteques i d’altres equipaments s’obren a aquesta 
oferta gratuïta que pretén estimular la creativitat i les iniciatives de lleure cultural. En breu es 
publicarà l’oferta concreta., recollint les demandes dels joves. 

 
 GENT GRAN 

Inici de les activitats als casals i espais de gent gran:  A l’octubre es posarà en marxa l’activitat als 
espais i casals de gent gran. Del 17 al 23 de setembre, estan tenint lloc les inscripcions als tallers i 
activitats.  

 
Inici de la formació dual als Espais de gent gran:  Dins del programa de Formació Dual que ha posat 
en marxa l’Ajuntament de Barcelona, del 15 de setembre al 29 de gener, els Espais de gent gran del 
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Districte comptaran amb un alumne del Cicle  Superior d’Animació sociocultural (el segon semestre 
estarà vinculat als espais infantils)  

 
Programa gent gran: inici activitats obertes 

 Programa de salut 

Activitats Inici Horari Lloc 

Taller resiliència 8 d’octubre  Dijous, d’11 a 13 h CC S. Família 

Dinamització circuïts esportius 7 d’octubre Dijous, de 10:30 a 11:30 h 
Dimecres, de 10:30 a 11:30 h 
Dimecres, d’11:30 a 12:30 h 
Dimarts, de 10-11 h 

Jardins Flora Tristán 
Jardins Beatriu Pinós 
Jardins Beatriu Pinós 
Interior illa Càndida Pérez 

Caminades i senderisme 6 d’octubre   

Marxa nòrdica 17 octubre Dissabtes, quinzenalment, de 9 a 13 hores CEM Fort Pienc 

Aprèn avui com recordar demà 4 novembre  Dimecres, de 10:30 a 12:30 CC Sagrada Família 

Taller memòria/ Conveni Creu Roja 7 octubre Dimecres d’11:45 a 12:45 h 
Dijous de 18:30 a 19:30 h 
Dimecres, de 10:30 a 12:30 h 

Casal Carlit 
Espai Sant Antoni 
CC Sagrada Família 

Grup de conversa i suport Octubre Sessions quinzenals Espai Sant Antoni 
Espai Fort Pienc 
Espai Sagrada Família 

 
Noves tecnologies:  
. Conveni Ajuntament-Fundació LA CAIXA-UPC: Inici dels cursos: 5 d’octubre – Espais Esquerra i Sant Antoni i 

casal Carlit. 
. Conveni Districte-UB (APS) : Inici la segona quinzena d’octubre – Espais M. Aurèlia, Sant Antoni i S. Família 
 
 DONES: del 5 al 22 d’octubre tindrà lloc el Cicle Dones Creadores, impulsat des del programa de 

Dones del District en amb la Col·laboració del Centre Cívic Sagrada Família, Casa Golferichs i 
Cotxeres Borrell. Cicle de projeccions amb presentacions i debats a càrrec de cineastes, creadores i 
investigadores del món cinematogràfic i cultural.  

 
 ESPORTS: El curs 2014-2015 l’IBE va posar en marxa el procés d’homologació de les entitats 

organitzadores d’activitats esportives fora d’horari escolar i el sistema d’ajuts a les famílies per a 
la participació de nens i nenes en activitats esportives fora d’horari escolar, similar al que ja es 
desenvolupa per a la Campanya municipal de Vacances d’Estiu. L’objectiu, és facilitar l’accés 
d’infants i joves que no poden practicar esport perquè la situació econòmica de la seva família no 
els ho permet. 
Del procés per al curs 2015-2016, en aquests moments podem destacar aquests aspectes i dates 
d’interès. 
Explica el calendari d’homologació d’entitats (se n’han homologat 20 de l’Eixample)  i de sol·licitud 
dels ajuts (del 5 al 28  de setembre). 

 
 BARRI SANT ANTONI: Calàbria 66 - S’ha finalitzat l’obra de l’Edifici Calàbria, a excepció de 

l’equipament tècnic de l’auditori . També està en curs el procés de signatura del conveni de cessió 
d’ús per part del Districte a la Federació d’Entitats Calàbria 66 que ja està començant el trasllat de 
les seves entitats  i projectes.  
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D’altra  banda hi ha previst un acte d’inauguració per al dia 24 d’octubre. S’està dissenyant una 
jornada en la que durant el matí es faran unes portes obertes al barri, en la que es podran visitar 
tant les instal·lacions del nou espai veïnal com l’Escola d’Adults, el Centre de Normalització 
Lingüística, l’Auditori i l’espai d’atenció al client de Barcelona Serveis Municipals. Durant tot el dia 
hi haurà actuacions i activitats organitzades per les diferents entitats del barri de Sant Antoni.  

 
 
 FESTA MAJOR ESQUERRA DE L’EIXAMPLE: El cap de setmana de l’1 al 4 d’octubre se celebrarà la 

Festa major de l’Esquerra de l’Eixample, que proposa un seguit d’activitats adreçades a totes les 
edats i tots els públics, en col·laboració amb les entitats i serveis del barri. 
Enguany la festa al carrer es concentrarà en un cap de setmana alhora que consolida nous espais al 
barri; amb això s’aconsegueix una major visualització de la festa i fer-la més sostenible. 

 
 FESTA DE TARDOR DE LA SAGRADA FAMÍLIA: Del 15 al 18 d’octubre, tindrà lloc la Festa de tardor 

de la Sagrada Família, que aglutina un seguit d’activitats, amb especial presència de les entitats de 
cultura popular del barri. A destacar que, en el marc de la festa, se celebra el 12è aniversari dels 
Castellers de la Sagrada Família. 
La festa de tardor també acull la XI fira de comerç al carrer, que enguany, però, només comptarà 
amb els comerciants del tram del C/ Provença. 

 
 FORT PIENC – Projecte Xeix: El passat dilluns, 28 de setembre, es va presentar el projecte Xeix al 

Simposi de la Xarxa de Ciutats Interculturals, organitzat per la Fundació la Caixa, 
El Xeix Fort Pienc inicia la col·laboració amb la xarxa antirumors de l’Ajuntament de Barcelona. 
Tanmateix el Xeix participarà a la IV edició de la Quinzena de la Salut i de la Bellesa 2015 que 
organitza l'Associació de Comerciants Eix Fort Pienc en col·laboració amb el Districte (DSPT i OPEE). 
El dia 24 d'octubre tindrà lloc una Fira al Pg. Sant Joan (entre Alí Bei i Ausiàs Marc) banda Fort Pienc 
i  els dies posteriors de la quinzena tindran lloc diverses activitats per tot el barri.  

 

2. INFORMACIÓ SEGUIMENT TEMES CONSORCI SANITARI DE BARCELONA 

 

L’Eulàlia Corbella, Consellera de Salut del Districte, informa de l’estat de la qüestió en relació al servei 
de Pediatria del CAP Sant Joan.  

Al juliol es va produir el trasllat de l’equip de pediatria del CAP Sant Joan al CAP Pare Claret, que ve 
justificat per la reordenació pediàtrica de la zona, però que es va precipitar per un tema de pèrdua 
d’espais al CAP Sant Joan, amb la conseqüent pèrdua d’accessibilitat i proximitat per bona part de les 
famílies dels barris de la Dreta i Fort Pienc. 

Davant aquesta situació els veïns i veïnes del barri de Fort Pienc es van organitzar en una Assemblea, 
juntament amb l’AVV Fort Pienc. I per intentar trobar solucions, des del Districte s’ha creat una 
Comissió que es va reunir el passat dilluns, amb la participació de les entitats veïnals afectades i 
l’Assemblea de Pediatria Fort Pienc, el Consorci Sanitari de Barcelona, l’ICSS, els directors dels CAPS 
afectats, el Districte i la Comissionada de Salut de l’Ajuntament. 

En aquesta reunió el Consorci Sanitari i l’ICSS van portar la següent proposta per implementar de 
forma immediata:  La proposta és que les famílies puguin escollir el CAP per rebre l’atenció pediàtrica, 
entre Pare Claret, Casc Antic i Roger de Flor:  
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-Al CAP Pare Claret, c/ Sant Antoni Maria Claret 19-21,  es mantenen la major part dels 
professionals de pediatria del CAP Passeig de Sant Joan (2 pediatres i 3 infermeres) , mantenint 
la continuïtat de la població de referència, i garantint el model de reordenació d’atenció 
pediàtrica, que es defensa com a model de gestió i de qualitat 

-Per tal de millorar la proximitat de l’atenció es posen a l’abast de la població els serveis 
pediàtrics de dos centres propers:   

- CAP Casc Antic, c/ Rec Comtal 24, que reforçarà el servei pediàtric amb  un pediatre del 
CAP Passeig de Sant Joan. 

- CAP Roger de Flor, c/ Roger de Flor 194, que en cas de necessitat reforçarà el servei. 
 

Aquesta alternativa permet mantenir les ràtios de personal, i  garanteix la qualitat, l’accessibilitat i la 
proximitat de l’atenció de la població pediàtrica del CAP Passeig de Sant Joan-Carles I.  
 

Es va acordar que s’enviaria carta a totes les famílies del CAP Pg Sant Joan, explicant les alternatives 
d’elecció d’atenció pediàtrica i que es posarien els mitjans per fer l’acompanyament a les famílies en la 
clarificació de dubtes i facilitació dels tràmits. 

Tanmateix es va acordar que es faria una reunió de seguiment al desembre. 

D’altra banda, el Districte va adquirir el compromís de buscar un emplaçament per un nou CAP a Fort 
Pienc. 

 

 

No hi ha precs i preguntes i, sense més temes a tractar, es tanca la sessió a les 19 h. 

 


