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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ CONSULTIVA DE SERVEIS A LES PERSONES, 

 BENESTAR SOCIAL I CULTURA 

 

Núm:  17/2015 

Caràcter: ordinari 

Data: 4 de maig de 2015 

Horari: 18:30 h. 

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

 

Assistents 

Sr. Vicens Enguix i Giménez   Conseller Municipal CiU 

Sra. Cristina Caballer i Ferrater   Consellera Municipal CiU 

Sra. Laia Canet Sarri     Consellera Municipal CiU 

Sra. Teresa M. Pitarch    Consellera Municipal CiU 

Sr. Jordi Cabrafiga    Conseller Municipal CiU 

Sra. Irene Garcia Abellán    Consellera Municipal  CiU  

Sr. Carles Ruiz i Riera     Conseller Municipal de CiU 

Sr. Xavier de Gispert Díez    Conseller Municipal de CiU 

Sra. Mireia del Pozo    Consellera Municipal CiU 

Sr. Joan Sanchís Sánchez   Conseller Municipal PSC 

Sra. Marta Sendra    Consellera Municipal PSC 

Sr. Joan Ramon Riera    Conseller Municipal PSC 

Sr. Víctor Apohinarios    Conseller Municipal PSC 
Sra. Eugènia Àvila    Consellera Municipal PP 

Sr. Alejandro Muñoz Mateos   Conseller Municipal PP 

Sr. Amaro Tagarro Bas    Conseller Municipal PP 

Sra. Isabel Giralt Sampedro   Conseller Municipal d’ICV-EUiA 

Sra. M Carme Méndez Bota   Consellera Municipal d’ICV-EUiA 

Sr. Josep M. Gómez Gómez   Conseller Municipal d’ICV-EUiA 

Sra. Trini Capdevila i Burniol   Consellera Municipal d’UpB 

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

Sra. Maribel Ujeda Cap projectes de la DSPiT 
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Com a representats d’entitats: 

 

Francisco Muro      FATEC 

Jesús Gracia     Club Petanca la Cènia 

Jaume Alcántara    Consell Ciutadà Eixample 

 

Com a persones convidades: 

 

Sra. Montserrat Freixa Ramírez, Responsable del Programa de Gent Gran de l’Eixample 

Sra Berta Argany , responsable programa Coordinació Territorial, Consorci d’Educació de 
Barcelona 
 

 

 

 

ORDRE DEL DIA  : 

1.Projecte de promoció de la participació als espais i casals de gent gran de l’Eixample 

2. Pla d’educació per a l’èxit escolar 2014-2016 

3.Precs i preguntes  

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

El Sr. Vicens Enguix dona la benvinguda i obre la sessió donant la paraula a la Montse Freixa, 
tècnica de gent gran del Districte que presenta el projecte de promoció de la participació als 
Espais i Casal de gent gran  

 

1. PROJECTE DE PROMOCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ ALS ESPAIS I CASALS DE GENT GRAN DEL 
DISTRICTE . LA COMUNITAT DE VOLUNTARIS 

 

La Montse Freixa explica el model de participació de la gent gran a l’Eixample, l’evolució del 
qual ha propiciat el projecte de Comunitat de Voluntaris 

Aquest model organitzatiu funciona al Districte de l’Eixample des del 2004, moment en que es 
va inaugurar l’Espai Esquerra i que ha servit de model del que ha acabat sent el Pla de Millora 
de Casals i Espais de gent gran de Barcelona, 2007. 

El model, a l’Eixample, es basa en Comissions d’Activitats, proposades i acordades pels 
voluntaris que les han de gestionar. El ventall d’activitats depèn de la iniciativa de les persones 
grans i per tant hi ha tantes Comissions d’Activitats i activitats com aquestes decideixin dur a 
terme. Es a dir, que decideixen que fan, com ho fan, i qui ho fa, i ho sotmeten a consens. 
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La Comissió Gestora és l’òrgan sobre el que recauen les tasques de coordinació i la presa de 
decisions que els afecten - en el marc normatiu d’equipament públic-.  Aquesta Comissió 
Gestora està formada per una persona portaveu de cadascuna de les Comissions d’Activitats 
existents, més el personal tècnic.  

No hi ha càrrecs, sinó tasques i funcions i es persegueix el reconeixement i el valor de totes les 
persones que intervenen en els diferents nivells  de la organització, en condicions d’igualtat. 

Aquesta estructura àmpliament participativa, no es senzilla i sovint suposa per les persones 
que hi participen un repte important de treball de col·laboració dels  grups, de mediació, de 
consens, d’habilitats relacionals,... 

 

Les persones voluntàries als Espais i Casals de gent gran del districte son unes 500. Calia pensar 
en una forma eficaç que fes fàcil i accessible la formació i la capacitació d’aquestes persones 
sense que això representes una sobrecàrrega de les seves tasques, i alhora dones valor i 
reconeixement a la tasca feta. 

Per això s’ha creat una PLATAFORMA ON LINE amb diversos nivells de participació: 

Formació: cada usuari decideix quina formació necessita per dur a terme la tasca com a 
voluntari de l’Espai, triant un itinerari on line, que vagi validant al llarg del recorregut.  Al 
final de formació obtindrà una capacitació reconeguda.  

Intercanvi d’informacions: les persones voluntàries poden penjar les activitats per 
compartir-les amb tots els socis, i que sigui visible i reconeguda la tasca que fan. També 
aquí cal veure quina forma es troba mes adient :bloc, xarxes socials,… 

Banc de recursos de formació: totes les peronés voluntàries elaboren materials diversos. Es 
tracta d’aprofitar allò que ja tenim fet i compartir-ho, obrint la possibilitat del treball 
conjunt. 

Finestra oberta al ciutadà, que permeti visualitzar  i conèixer la tasca que fan les persones 
voluntàries i posar en valor tot el treball col·laboració dels Espais. Igualment és una porta 
d’accés per convidar a totes les persones grans del districte a la participació. 

Per dur a terme el projecte, es va demanar el suport de professionals experts en formació i 
creació d’espais virtuals, de IL3 Institut de Formació Continua de l’UB. 

Els objectius del projecte són:  

. Acollir els/les voluntàries, donant a conèixer l’organització i la filosofia de treball 
col·lectiu 

 . Elaborar itineraris de formació personalitzada 

 . Crear una xarxa col·laborativa entre persones voluntàries 

En aquests moments el projecte està en la fase 1: Definició del perfil del voluntari, amb la 
definició de tasques i funcions per poder establir competències  i elaboració de la píndola 
d’acollida. Aquesta fase s’està realitzant mitjançant la creació d’un grup focus.  
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2. PLA D’EDUCACIÓ PER A L’ÈXIT ESCOLAR 2014-2016 

La Berta Argany,  responsable programa Coordinació Territorial, del Consorci d’Educació de 
Barcelona, presenta el Pla d’educació per a l’èxit escolar 2014-2016 de l’Eixample, del qual 
porta exemplars. 

Els Plans d’Educació es van iniciar a Ciutat Vella i Nou Barris i, en aquests moments, s’han 
acabat a tots els Districtes. 

Les línies de treball del Pla esdevenen un instrument per alinear  Consorci d’Educació i 
Ajuntament, a través de l’IMEB i el Districte, en les prioritats i accions per assolir l’èxit escolar. 

El Pla posar sobre la taula el que s’està fent, des dels diferents agents, visualitza accions i 
mostra les prioritats. 

El document està estructurat en els següents apartats: 

 . Situació sociodemogràfica i educativa del districte de l’Eixample , on es recullen els 
indicadors més representatius (dades d’escolarització, de l’entorn escolar, de l’èxit 
escolar...) 

 . Actuacions per a la millora de l’èxit escolar i la seva concreció als centres educatius de 
l’Eixample: recull les accions des dels diferents àmbits (artístic i cultural, lingüístic, de les 
noves tecnologies, científic, esportiu,  de ciutadania, de la salut, i per a reduir l’absentisme) 

 .Actuacions de l’entorn educatiu i la seva concreció al Districte: àmbit de reforç escolar, 
projectes de relació escola-territori, famílies, esportiu i de lleure) 

 . Seguiment i avaluació del Pla 

 

La Marta Sendra, Consellera del PSC, comenta les dades respecte la taxa de graduació a 4t ESO 
(90% al curs 2013-2014) i valora que aquestes dades són en referència als alumnes que 
s’avaluen, però que no estan els que es perden durant l’ESO. La Berta Argany explica que, 
segons dades del Pla Jove 2013-2016, el 73 % d’aquests alumnes continuen en el sistema. 

 

 

INFORMACIONS D’INTERÉS 

La Directora de Serveis a les Persones i al Territori , Sra. Núria González, destaca algunes 
informacions i actuacions d’interès de la Direcció: 

. Informa que entre el 19 i el 29 de maig es faran els primers pagaments de la resolució 
provisional de subvencions 

. Del 13 d’abril al 15 de maig, dins el cicle Finestres de la Memòria, de la Casa Elizalde, s’està 
duent a terme l’exposició “A festes em convides. Celebracions populars als carrers de 
l’Eixample”. 
 
. El passat 29 d’abril va tenir lloc la inauguració i performance que dóna inici a l’exposició de 
CREART, que estarà al Centre Cívic Fort Pienc fins el 22 de maig, i que és la mostra del treball 
fet al llarg del curs per part dels  alumnes de les escoles del barri. 

. El 19 d’abril es va fer la  festa d’inauguració del pati de l’escola Els Llorers. Aquest nou pati 
obert al barri oferirà el seus serveis com a espai d'ús públic tots els diumenges d'11 a 14 hores. 
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. El 28 de maig tindrà lloc a l’Auditori l’acte de lliurament dels guardons dels XXVI Jocs Florals 
Escolars de l'Eixample. 
 
.Sota el lema  “L’educació en el lleure surt al carrer”,  l’11 d’abril, s’ha desenvolupat  
l’Eixamplada amb l’ objectiu donar a conèixer al veïnat, què són  i què fan els caus i esplais del 
Districte. 
. Des del dimarts 21 d’abril fins al 20 de maig es realitza la II Mostra d’Art Jove de l’Eixample en 
el marc del projecte Eix Jove de dinamització juvenil. Els centres cívics, les biblioteques i els 
propis instituts acullen  8 exposicions de treballs artístics realitzades pels alumnes al llarg del 
curs o en els tallers del projecte de dinamització. També s’han programat activitats de cant, 
música hip-hop etc. en total més de 13 espais i una quarantena d’activitats.  

.El 5 de març es va iniciar la dinamització del nou circuït esportiu situat a l’interior d’Illa 
Cándida Pérez. 

. Del 27 de maig a l 12 de juny es celebrarà la XXVII Primavera de la gent gran de l’Eixample 

. El 21 de maig tindrà lloc la XV Jornada anual del Camí Amic 

. El 26 d’abril es va iniciar la programació “ Vine a Moure el Parc”, que organitza l’entitat Camí 
Amic a través d’un conveni amb el Districte i que es desenvolupa els dissabtes i diumenges dels 
mesos de maig i juny, amb un seguit d’activitats de lleure i culturals per a infants i famílies. 
 

Sense que hi hagi cap intervenció, el Sr. Enguix tanca la sessió i agraeix a tothom la seva 
presència.  

 


