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

 
Núm.:  31/2018 
Caràcter: ordinari 
Data:  19 d’abril de 2018 
Horari:  19:00 h. 
Lloc: Saló de Plens de la Seu de Districte de l’Eixample 
 
Persones assistents 
Conselleres i Consellers 
Sra. Carme Méndez  Consellera Municipal de BComú-E 
Sra. Marina Marcian  Consellera Municipal de BComú-E 
Sr. Jordi Matas  Conseller Municipal de BComú-E  
Sr. Albert Cerrillo  Conseller Grup Municipal Demòcrata  
Sra. Isabel Pallejà Milà 
Sr. Pedro J. Sánchez Murillo  
Sr. Albert Viladot  
Sra. Tània Rafi Galindo  

Consellera Grup Municipal Demòcrata 
Conseller Municipal de C’s 
Conseller Municipal d’ERC-AM 
Consellera Municipal d’ERC-AM 

Sr. Alejandro Muñoz Mateos  
 
 
Entitats 

Conseller Municipal del PP 
 

 
Sr. Joan Bonells 
Sr. Manel Pérez 
Sra. M Àngels Carvajal 
Sr. Jaume Roca 
Sra. Montserrat Sistach 
Sr. Jesús Gràcia 
Sr. Jaume Artigues 
 

 
Arquitectes de l’Eixample 
Fem Sant Antoni 
Units per avançar 
Grup diversitat funcional CUP 
APDE 
Club petanca Pl Gaudí 
AVV Dreta 
 
 

  
Direcció Serveis a les Persones i al Territori 
Sra. Núria González i Martin Directora de Serveis de la DSPi T 
Sra. Maribel Ujeda     Cap projectes de la DSPiT 
 
 
 
 
 
 
ORDRE DEL DIA  : 

1. Presentació informe Serveis Socials 2017 
2. Presentació projecte APROP de Drets Socials  
3. Altres informacions 
4. Precs i preguntes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
La Consellera Carme Méndez obre la sessió i presenta els temes que es tractaran 
 

1. Presentació informe Serveis Socials 2017 

 
Sebastià López, director territorial de serveis socials del Districte presenta aquest informe, centrat en tres 
blocs:  
 

Implantació  programa “ baixem  al carrer “ i  “ens  movem” 
Implantació  projecte  Radars  als  barris de  la Dreta  i  fort  Pienc 
Dades  generals  de  serveis  socials  2017 

 
Baixem al carrer- a finals del 2017 va haver un acord pel qual, a principi d’any s’implementava als barris 
de S Família i S Antoni.  
 
L’objectiu és promoure la millora de la salut física , mental i la qualitat de vida de persones majors de 65 
anys i aïllades socialment per: problemes de mobilitat, barreres arquitectòniques, dificultats per anar soles 
pel carrer . 
Amb la finalitat de reduir el seu aïllament social  (afavorint la recuperació de les xarxes, veïnals, 
familiars,etc) i propar-los als recursos del barri (fomentant activitats comunitàries i activitats diàries 
perdudes) 
  
La població diana són persones >65, aïllades socialment per problemes mobilitat i/o barreres 
arquitectòniques 
I els criteris de prioritat: persones amb un període sense sortir de casa de 6 mesos o més; persones que 
viuen soles; persones que viuen en comunitats de veïns/es sense xarxa de  relació i suport. 
 
La derivació es fa a través del CAP 
 
També explica el projecte pilot de l’Àrea de Drets Socials, Ens movem, que té per objectiu millorar la 
qualitat de vida, l’autonomia personal i la vida independent de les persones amb diversitat funcional.  
Està adreçat a persones  amb discapacitat física o mobilitat molt reduïda que, degut a tenir barreres 
arquitectòniques a la seva finca,  poden tenir moltes dificultats per accedir al carrer amb el risc d’aïllament 
social i soledat que aquesta situació pot comportar. 
El projecte  s’iniciarà  com  a prova pilot en els barris del Raval, Poble Sec i Sant Antoni, on hi ha 25 
persones detectades.  
 
Radars- el projecte Radars té com a principals objectius: 
- Detectar i prevenir situacions de risc de les persones grans: Que les persones grans que han escollit 
viure a casa seva, puguin fer-ho en condicions de benestar i seguretat  amb la complicitat de l’entorn. 
-Pal·liar la solitud no volguda  i/o conseqüències negatives  de  la solitud de les persones grans i vincular-
les a la seva comunitat. 
 
Més enllà d’aquests objectius, el projecte té altres finalitats com  fer Xarxa, major coneixement del 
funcionament de les dinàmiques veïnals i comunitàries; Serveis Socials com a promotor del treball 
compartit amb altres departaments: Serveis a les Persones, Serveis al Territori; Accés a més població: 
PREVENCIÓ ; Crear vincles; Crear sinèrgies...  
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Explica el funcionament i organització del projecte, aií com el calendari d’implementació als barris de la 
Dreta i Fort Pienc: en aquests moments s’ha designat l’equip impulsor, s’ha començat el contacte amb 
entitats prioritàries, s’ha fet presentació a la taula de salut i, al setembre-octubre, està previst que es crei la 
taula RADARS. 
Tanmateix està previst que al 2019 s’iniciïi al barri de Sant Antoni. 
 
 
Dades  generals  de  serveis  socials  2017: Per acabar la presentació explica les principals dades 
d`’atenció dels centres de serveis socials de l’Eixample al 2017 
 
Algunes dades a destacar són: 
-S’han atés 10.298 persones, 2,1% més que l’any passat 
-La mitjana de dies d’espera per a primera visita és de 20,56, 6,6% menys que l’any passat 
-El nombre de llars ateses amb SAD 2877, 10,5% més 
- S’han tramitat 3.812 ajuts (amb un increment del 41,4%) amb una despesa total de 992.152 € (un 42,8% 
més que l’any anterior) 
- Per contra ha disminuït el nombre d’ajuts tramitats 0-16 ( 1.015) i l’import d’aquests ajuts (887.700 €, un  
35,1% menys) 
- Hi ha hagut 14.755 persones ateses amb servei de teleassistència (increment, del 7,7%) 
 
Per finalitzar explica alguns dels projectes grupals que s’hi realitzen als CSS. 
 
 

2. Presentació projecte APROP de Drets Socials  

Fa la presentació Tonet Font, Direcció de planificació i  d’innovació  de la Gerència de Drets Socials 
 
APROP- Allotjaments de Proximitat provisionals, és un projecte d’innovació en habitatge per evitar 
l’expulsió dels veïns i veïnes dels barris, emmarcat en el Pla d’habitatge 2016-2025, “un dret com una 
casa” , que consisteix en construir allotjaments col·lectius protegits provisionals en solars temporalment 
vacants . 
APROP, són nous equipaments comunitaris destinats a reforçar  el Pla per al Dret a l’Habitatge, de 
construcció ràpida i industrialitzada, pensats per fer un ús temporal de solars vacants sense comprometre 
el seu ús a futur, desmuntables per a ser reaprofitats en un nou emplaçament. 

-Permetent l’allotjament de forma ràpida i pròxima als espais d’origen de les demandants d’habitatge, 
garantint-ne per tant el dret al barri i afavorint el seu arrelament; 
-Construint equipaments oberts al barri, amb plantes baixes per a activitats veïnals obertes al barri i 
gestió comunitària; 
-Activant l’ús temporal de solars vacants, sense comprometre el seu ús passats els sis anys; 
-Aprofitant les innovacions tecnològiques per escurçar els terminis d’obra a 3 mesos i reduir els seus 
impactes ambientals sense renunciar a la qualitat i confort  
-Arribant als deu districtes de la ciutat 
 
 

Projecte pilot: APROP arribarà als 10 districtes abans de 2020; abans que acabi aquest 2018 es farà una  
primera prova pilot que arrencarà amb un pressupost de 5,3 milions d’euros i la construcció d’un total de 
92 allotjaments (21 individuals i 71 dobles) per a prop de 250 persones.  
Aquestes promocions s’aixecaran en tres solars diferents dels districtes que concentren un major problema 
de gentrificació: Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i Sant Martí, que s’estendran progressivament a solars de tots 
els districtes de la ciutEl programa no substitueix les promocions que ja estan previstes i que suposen que 
a finals de mandat hi hagi un total de 4.000 habitatges fets o en procés, sinó que complementen l’esforç 
municipal que s’està fent per donar resposta a un dels principals reptes que afronta actualment la ciutat de 
Barcelona: l’habitatge. 
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El projecte APROP s’impulsa com a iniciativa de participació público - comunitària, compartida entre 
l’Ajuntament de Barcelona i entitats i privats amb experiència en construcció industrialitzada i/o gestió 
d’equipaments d’allotjament temporal i d’habitatges. 
L’Ajuntament llogarà la totalitat de l’edifici durant cinc anys a l’entitat promotora, la qual construirà 
l’equipament d’acord amb el projecte bàsic que s’adjuntarà al concurs. 
Els nous equipaments es promouran via contracte de subministraments, essent la responsabilitat de la 
promotora construir i mantenir l’equipament sobre un sòl l’ús del qual serà cedit per part de l’Ajuntament i 
desmuntar-lo al final del contracte. 
Amb aquest model de gestió el procediment es pot escurçar un únic concurs pel procediment d’urgència, 
el qual unit a la duració de l’obra de tres mesos permet escurçar a menys d’un any el procediment. 
 
L’APROP és una experiència innovadora a Barcelona, tot i que hi ha exemples d’èxit en ciutats com 
Àmsterdam, Londres, Copenhaguen o ciutats de Japó. 
 
Abans de l’estiu s’inaugurarà una exposició en la qual es podran visitar els allotjaments prototips, els quals 
posteriorment seran integrats a un APROP. 
 
Albert Viladot, conseller d’ERC, demana si la gestió es farà a través del Patronat de l’Habitage i com es 
garanteix que, quan finalitza el termini de 5 anys, la persona/família no queda sense vivenda. 
Tonet Font explica que es gestionarà des de l’Institut municipal d’habitatge, amb criteris de proximitat, i 
funciona igual que bossa de lloguer, amb l’operativa normal del Parc d’habitatge (són allotjaments no 
habitatges). 
 
 
3.Altres informacions 
 
 
Carme Médez , explica altres informacions d’interès de la Direcció de Serveis a les Persones i Territori: 
 
. S’ha fet la proposta d’atorgament de subvencions de la convocatòria actual. En la resolució provisional 
s’han atorgat 226 subvencions, amb un import de 458.437 €. Del 21 de maig al 10 de juny, hi haurà el 
termini de presentació d’al.legacions 
 
. Campanya d’activitats de vacances d’estiu per a infants i adolescents 2018: El proper dissabte s’inicien 
les inscripcions a la campanya de vacances, adreçada a infants i joves d’1 a 17 anys. 
Enguany s’han homologat 93 activitats de 51 entitats. 
 
. Primavera de la gent gran: Del  2 de maig al 30 de juny    tindrà lloc la 30a Primavera de la Gent gran de 
l’Eixample. 
 
. 8  de març: Acabat cicle 8 de març amb gran èxit de participació i gran quantitat d’actes a tot el districte.A 
l’acte del Consell de les Dones de l’Eixample del 8 de març es va inaugurar la nova seu del PIAD, ubicat 
als Jardins Rosa Deulofeu 
 
. Protocol festa lliure d’agressions sexistes: Des del programa Feminismes  s’ha donat suport a la Festa 
Major del barri de la Sagrada Família, en el protocol per una festa lliure d’agressions sexistes,  impulsat 
per El Poblet Feminista. 
 
. Taula memòria històrica: el 29 de maig tindrà lloc la inauguracióde  l’Itinerari Enric Granados, anomenat 
“Dies quotidians en temps de guerra” 
 
. La Mesura de govern del districte Omplim de vida els entorns escolars va iniciar-se amb la implantació de 
la fase pilot que va suposar la millora dels entorns escolars dels centres Auró, Diputació, Viladomat i Maria 
Auxiliadora. 
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Ara s’inicia la 2a fase de la Mesura. S’ha convidat als 9 centres participants i a les AMPA/AFA a la reunió 
de presentació de propostes de millora que s’ha preparat del seu entorn. El mes de maig es tancaran les 
propostes. 
 
. El passat divendres 13  es va iniciar la celebració de la Festa Major de la Sagrada Família que durarà  
fins el 22 d’abril que agrupa un conjunt d’activitats, des de les més lúdiques a les que tenen un caire més 
social, organitzades per les entitats del barri. 
 
. Ateneu Sagrada Família: S’ha iniciat la fase d’acompanyament per a la definició del projecte i el model de 
governança del nou equipament de la Sagrada Família. 
 
. Procés participatiu Model : S’han fet  tres sessions del procés participatiu de La Model i el 6 de maig  es 
farà una jornada en la qual es posaran en comú tots els acords de les comissions, en base als resultats 
dels tres tallers anteriors on es van treballar els temes principals de la Model (la memòria, els usos-
equipaments i habitatge, i el parc). 
 
. Camí Amic: El 25 de maig tindrà lloc la XVIII  Jornada  del Camí Amic, on més de 2.000 alumnes de les 
escoles i instituts públics del barri surten al carrer per jugar i reivindicar un espai públic més segur i 
agradable per a tothom., i  que aquest any té com a novetat la participació dels alumnes de 2n d’ESO, que 
faran una activitat a la Model en relació al procés participatiu.  
  
. Festa Major Dreta Eixample i Fira Modernista: Enguany se celebrarà els dies 1,2 i 3 de juny  i està 
dedicada a la pintora Lluïsa Vidal, en el centenari de la seva mort. El programa que està tancat i en 
maquetació inclou molts actes amb perspectiva de gènere i feminista. 
 
. Superilla Dreta: S’ha creat el Grup impulsor  de la superilla Dreta- carrer Girona. S’han fet ja dues 
reunions i s’està definint el model del projecte provisional (tàctic); hi ha hagut molta  participació d’entitats 
(unes 30 persones). 
 
. La festa major del Fort Pienc se celebrarà entre el 7 i el 18 de juny. 
 
. Inauguració del Mercat de St. Antoni el 26 de maig amb activitats i actuacions a les placetes del Mercat 
durant tot el dia (fins les 12 de la nit). També el 27 de maig al matí. Hi participaran les entitats del barri. Es 
farà difusió a nivell de ciutat. 
 
. Pla d’usos Sant Antoni : La rehabilitació del mercat de Sant Antoni i la superilla del barri marquen 
l’agenda del Pla d’usos del barri que es va presentar al Consell de Barri del 19 de març i que fins el 26 
d’abril  es troba  en període d’al•legacions 
 
 
 
 
Sense més temes, finalitza la sessió  
 


