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

 
Núm:  16/2015 
Caràcter: ordinari 
Data: 24 de febrer de 2015 
Horari: 18 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 
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 
Sr. Joan Sanchís Sánchez   Conseller Municipal PSC 
Sra. Carme Mata Burgos    Consellera Municipal PSC 
Sra. Marta Sendra    Consellera 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. Pepa Pérez Oliva Cap projectes de la DSPiT 
 
 
Com a representats d’entitats: 
 
Maria Rosa Llobera     Consell Nacional de Dones d’Espanya 
Montserrat Sistach    APDE 
 
Com a persones convidades: 
 
Sra. Montserrat Freixa Ramírez, Responsable del Programa de Gent Gran de l’Eixample 
Sr. Joan Ramón Muset , Cap de l’Oficina de Promoció Econòmica del Districte de l’Eixample 
Sr. Joan Rodríguez, Conseller del Districte de l’Eixample 
 
 
 
 

ORDRE DEL DIA  : 

1.Informe de l’estat d’execució de les mesures de govern de Districte 
2. Informacions d’interès 
3.Precs i preguntes  
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
El Sr. Vicens Enguix dona la benvinguda i obre la sessió presenta l’ordre del dia i a les persones 
que intervindran en la presentació de l’estat de la qüestió de les mesures de govern que es 
presentaran al llarg de la sessió: Acció per l’envelliment actiu, a càrrec de la Sra. Montse Freixa,  
Fort Pienc, teixint identitats, a càrrec del Sr. Joan Rodríguez, l’Activitat de l’Oficina de Promoció 
Econòmica a càrrec del Sr. J. Ramón Muset i  el Projecte zona 11 a càrrec del Sr. Joan 
Rodríguez. 

1. ENVELLIMENT ACTIU. 
 
La Montse Freixa explica els eixos estratègics en els quals es recolza el projecte:  
- La difusió de l’envelliment actiu entre la ciutadania 
- La participació de la promoció social de les persones grans de la ciutat 
- La dinamització d’espais de desenvolupament personal al llarg del envelliment 
- La promoció de la salut 
- La protecció de la seguretat, dignitat i autonomia de les persones grans  
- La gestió amb qualitat dels espais i casals municipals.  

El plantejament estratègic es recolza en els equipaments de Gent Gran  que 
actualment existeixen al districte per tal que esdevinguin la plataforma i el motor del 
full de ruta general  per assolir els objectius.  

 El Pla inclou també una mirada transversal en relació a l’acció de les persones grans al 
districte i busca la visualització de tota l’activitat generada al districte per i amb les persones 
grans. 

Fa un recorregut per les diferents activitats temàtiques que s’han programat, des del foment 
de la salut (circuits esportius, marxa nòrdica, caminades, senderisme, memòria, resiliència, 
suport emocional)  

També explica la participació de gent gran en les activitats proposades des dels espais i casals 
per àmbits temàtics:  

-Activitats Esportives i de salut: 230 activitats i 5.941 participants 

-Accions formatives (tallers culturals i de recursos i noves tecnologies). 2020 accions i 13.477 
participants  

-Activitats solidàries: 50 activitats i 2136 participants 

-Activitats intergeneracionals: 24 activitats  i 947 participants 

-Suport als grups de Teatre  

-Suport als grups de cant coral  
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- Activitats per a dones grans de creixement i autoestima com a prevenció de la violència (5 
tallers amb 80 participants)  

- Participació en les comissions d’activitats : 74 comissions i 223 voluntaris. 

-Activitats de col·laboració amb altres institucions: 

 - Música al conservatori (ajuts econòmics per a cursar estudis musicals)+ 

 -Universitat de l’Experiència  (ajuts econòmics per a participar-hi) 

Finalment es va presenta de forma breu (més endavant es farà una sessió especifica ) el 
projecte de Participació amb la creació de la Comunitat de Voluntaris.  

 

2. TEIXINT IDENTITATS  

En Joan Rodríguez presenta el projecte XEIX fent primer una aproximació a la realitat del Barri 
de Fort Pienc que viu un procés de canvi social i urbanístic i amb l’arribada i establiment d’un 
important nombre de persones de la comunitat asiàtica. Per tant s’ha produït un canvi en el 
barri cap a la multipolaritat i cap a la multiculturalitat i amb el sorgiment de noves identitats. 
En aquest context neix l’Associació Comercial de Fort Pienc al 2011, de la mà del districte i 
s’impulsa un pla estratègic. Al 2012 es posa en marxa la primera fase i durant el 2013 i 2014 es 
desenvolupa.  Al 2014 s’exporta el model al barri de Sant Antoni però adreçat  a la comunitat 
paquistanesa i índia. 

Explica les línies bàsiques dels projectes que són l’impuls de l’associacionisme comercial, (20% 
dels associats són comerços d’origen asiàtic); l’escola com a espai de coneixement que oferten 
classes de xinès , que és encara una activitat poc consolidada i que s’ha de continuar treballan 
per construir una imatge positiva de la comunitat al barri, i  la promoció i desenvolupament 
d’activitats econòmiques i culturals. S’ha fet formació específica per a comerciants xinesos 
amb traducció simultània i formació interna pe a tècnics.  

S’han fet dues fires de les arts escèniques al Passeig de Sant Joan. També s’han fet altres 
accions com l’acompanyament dels emprenedors asiàtics, la participació en la publicació 
“Comerç nou i bo” i en el projecte ·Poemes que ens apropen amb els comerços i les escoles 
dels barris de Fort Pienc i de Sant Antoni.  

 

3.- OFICINA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA: 

En Joan Ramon Muset  fa una presentació de la posta en marxa de l’OPE del Districte com a un 
projecte singular i emmarcat en un context de reacció davant la situació de crisi generalitzada 
com a instrument d’impuls del districte com a motor econòmic de la ciutat.  
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Defineix  l’Oficina de Promoció Econòmica de l’Eixample és una unitat organitzativa dins de 
l’estructura del Districte que té com a missió promoure, organitzar, coordinar i consolidar 
accions que afavoreixin el desenvolupament econòmic i social del Districte. 

L’acció de l’OPE gira en torn als següents eixos:  

-El desenvolupament econòmic de proximitat només té sentit si és acompanyat del 
desenvolupament social i comunitari de les persones, entitats i empreses del territori 

-La col·laboració amb el sector privat per promoure i facilitar la implantació d’activitats 
econòmiques i la dinamització empresarial i comercial 

-La implementació i desenvolupament en el territori dels diferents projectes i plans 
estratègics de ciutat 

-Transversalitat a nivell intern i extern 

L’acció de l’OPE s’organitza en els següents àmbits: 

Comerç 
 1.Promoció de l’associacionisme comercial:  

- Xarxa Eixample: 
-Campanyes de Nadal: 
- 2013-2014. Comerç pròxim + tu 
-2014-2015. Comprar aquí té premi 
-Digitalització del comerç a “Google my business”  

 
 
2.Dinamització comercial. 

- Plans estratègics de comerç de barri 
- Formació a comerciants: Obert al futur 
 

3.Pla de Comerç del Districte. 
1. Pla de Turisme del Districte. 

-Projecte de senyalització turística. 

-Desenvolupament de rutes turístiques. 

Emprenedoria i empresa 

1. Implantació d’una Antena de Barcelona Activa al Districte. 

2. Suport a noves activitats econòmiques 

3. Suport a iniciatives d’emprenedoria social 

Projectes singulars 

1. Coordinació activitats en la urbanització provisional de Glòries. 
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2. Eix cívic Pg. de Sant Joan (Sant Jordi Infantil i Juvenil). 

3. Projecte Xeix. Teixint Identitats. Fort Pienc escènic. 

4. Zona 11. Àrea Creativa de la Dreta de l’Eixample. 

 

4.- ZONA 11 : 

En Joan Rodríguez presenta breument el projecte de Zona 11 destacant la següent informació.: 

• La Zona 11 és l’àrea inscrita entre el Passeig de Gràcia i el Passeig de Sant Joan, la Gran Via de 
les Corts Catalanes i la Ronda de Sant Pere. 

• Es vol que esdevingui una Superilla de la creativitat, el coneixement i l’economia social, dins el 
barri de la Dreta de l’Eixample. 

• La seva centralitat i proximitat amb amb altres zones amb iniciatives de dinamització en procés 
( 22@, el Raval Cultural, el Born CC, etc.. ) representa una oportunitat que cal aprofitar . 

• Creació d’un grup impulsor que pren decisions sobre estratègia i aprova el pla d’acció concret. 
Està format per representants dels sectors presents al barri i per una representació del 
Districte.  

• L’Oficina de Promoció Econòmica del Districte de l’Eixample ( OPEE ) serà un membre més de 
l’organització i en l’etapa d’impuls s’encarregarà a més, de les funcions pròpies de l’oficina 
tècnica de la Zona 11 

 

INFORMACIONS D’INTERÉS 

La Directora de Serveis a les Persones i al Territori , Sra. Núria González informa del procés 
d’atorgament de les subvencions i recorda el calendari  on destaca que la publicació 
provisional dels llistats serà el dia 3 de març i que està previst poder realitzar el pagament el 
19 de maig.   

També informa que s’està duent a terme la Campanya d’estiu amb l’homologació de les 
entitats que s’hi acullen i l’elaboració de la guia d’activitats. Aquest any es constata un 
increment de l’oferta a l’Eixample, on s’han homologat 43 entitats i  20 casals d’estiu a ciutat, 5 
colònies, 27 camps, 6 bressols d’estiu, 8 camps Olímpia , 4 activitats per adolescents.... 

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

 


