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

BENESTAR SOCIAL I CULTURA 
 
Núm.:  34/2018 
Caràcter: ordinari 
Data:  22 de novembre de 2018 
Horari:  18:00 h. 
Lloc: Saló de Plens de la Seu de Districte de l’Eixample 
 
 
Persones assistents 
Conselleres i Consellers 
 
Sra. Carme Méndez  Consellera Grup Municipal BComú-E 
Sra. Marina Marcian  Consellera Grup Municipal BComú-E 
Sr. Francesc Magrinyà   Conseller Grup Municipal BComú-E 
Sr. Eduard Corbella Conseller Grup Municipal BComú-E 
Sra. Isabel Pallejà Milà 
Sra. Laia Canet 
Sr. Xavier Ortega 
Sr.  Pedro Juan Sánchez Murillo 
Sr. Eduard Cuscó 
Sra. Tània Rafi Galindo  

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

Sr. Joan Ramon Riera 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos  
Sr. Óscar Zayas Sadaba 
Sr. Roger Bujons 
 
 
Entitats 

Conseller Grup Municipal PSC-CP 
Conseller Grup Municipal PP 
Conseller Grup Municipal  PP 
Conseller Grup Municipal CUP-PA 

No ha assistit cap entitat  
  
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 Projecte de sensibilització sobre la reforma horària als Instituts de l’Eixample 
2. Presentació Acte 24 de novembre del Consell de Dones i Jornada de feminismes juvenils a 

l’Eixample 
3. Altres informacions 

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
La Consellera Carme Méndez obre la sessió  
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1.Presentació Projecte de sensibilització sobre la reforma horària als Instituts de l’Eixample 

 
Fa la presentació del projecte Jordi Mayné, president de la Comissió de participació del Consell 
Escolar del Districte.  
Antecedents: Al març d’enguany, per iniciativa de la Comissió de Participació del Consell Escolar 
Municipal del Districte de l’Eixample, se celebra la sessió de debat Reforma horària: reptes per la 
conciliació familiar amb la participació de la comunitat educativa del districte.  
Al maig , també a instàncies del Consell Escolar Municipal del Districte de l’Eixample, es convida a 
les direccions dels cinc instituts públics del districte (Jaume Balmes, Fort Pius, Poeta Maragall, 
Ernest Lluch i Viladomat) a una reunió inicial per tal de presentar el projecte i recollir les possibles 
valoracions. Després d’aquestes dues sessions existeix acord, per part dels instituts participants, en 
sensibilitzar i fer pedagogia sobre els horaris saludables. 
 
El projecte es concep com una primera presa de contacte amb diferents realitats, ja que es tracta de  
instituts diferents i com un possible exemple a seguir, en un procés a llarg termini (objectiu any 
2025), per tal  que el missatge al voltant de la reforma horària es vagi fent conscient entre tota la 
comunitat educativa d’una manera progressiva i sistematitzada.  
 
Els objectius plantejats són:  
-Sensibilitzar a la comunitat educativa al voltant dels avantatges de la reforma horària, posant focus 
en la salut de l’alumnat. 
– Analitzar les barreres i les possibles oportunitats en la implementació de mesures. 
– Recollir propostes de millora i bones pràctiques per a l’aplicació efectiva en el conjunt dels instituts 
participants, de manera que puguin ser escalables arreu del país. 
– Elaborar un informe final de situació que pugui ser elevat a les institucions competents en l’impuls 
de la reforma horària. 
– Fer visible els resultats del projecte a través de la difusió a mitjans de comunicació, també a través 
de material infogràfic. 
 
El projecte que s’ha dut a terme durant el darrer trimestre del 2018 amb dos tipus d’accions: 
 
-Grups de discussió  amb la direcció/professorat; amb les famílies; i amb l’alumnat dels instituts 
Ernest Lluch, Poeta Maragall, Balmes i Fort Pius; Viladomat només amb direcció. Aquestes sessions 
han estat espais de trobada i d’intercanvi d’idees per fer  una anàlisi de la realitat a cada institut i 
proposar bones pràctiques per fer viable un nou model horari que posi el focus en la salut de 
l’alumnat 
 
- 3 conferències de sensibilització als instituts Balmes, Fort Pius i Ernest Lluch, obertes a la 
ciutadania en general, que tenim com a objectiu fer pedagogia i sensibilitzar sobre la reforma horària 
i la promoció de la salut respectant els ritmes circadiaris (temps d’activitat, d’àpats i de descans) 
 
Algunes recomanacions que es destaquen són: 
. Esmorzar saludable  
. Hores de son suficients 
. Sessions de classe més curtes 
. Jornada compactada amb dinar inclós 
. Distribució horària sincronitzada amb els ritmes circadiaris interns del cos (p. Ex – 9 a 13 h, alta 
capacitat cognitiva; 14-16 h, lleugera disminució de l’atenció; 17-20 h, força muscular,  elasticitat i 
activitat cardiovascular, ... 
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2.Presentació Acte 25 de novembre del Consell de Dones i Jornada de feminismes juvenils a 
l’Eixample 

 
Eduard Corbella (conseller Feminismes i LGTBI)  explica el programa de commemoració del 25 de 
novembre  Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència vers les Dones.  
 
La programació es desenvoluparà entre el 5 i el 30 de novembre i recull un seguit d’activitats diverses i 
participatives organitzades pels equipaments municipals (centres cívics, biblioteques, espais de gent gran i 
casals de barri) i les entitats del Consell de les Dones de l’Eixample. 
El  24 de novembre, de 10 a 23 , h tindrà lloc a la Model  l’acte central del Consell de dones de l’Eixample, 
amb diverses activitats, entre les que destaca la lectura del manifest del 25N i la 1 Jornada de feminismes 
juvenils a l’Eixample. 
 

Marina Marcián, consellera Joventut explica aquesta 1a Jornada de feminismes juvenils 

La jornada està dissenyada per les mateixes entitats feministes dels diferents barris (Casal de Joves 
Dreixa, Col·lectiu transfeminista La Lloba, Fundació Aroa, Fúria Feminista i Poblet Feminista) amb el 
suport del districte. Tindrà lloc el 24 de novembre a les instal·lacions de la Model 

10 - 14h:  Formació centrada en la gestió d’agressions dins d’un entorn conegut. Protocols més enllà de 
l’oci nocturn i del punt lila. Espai tancat als col·lectius organitzadors. Realitzada per: Fil a l’Agulla 

14 - 16h: Dinar carmanyola. 

16 - 18h:  Dinamització per realitzar un diagnòstic de les mancances/necessitats dels diferents barris en 
temes de gènere a partir de les vivències i coneixement dels col·lectius. Espai tancat als col·lectius joves. 
Realitzada per: Fil a l’Agulla 

 18.30 - 20.30h:  Diàlegs perifèrics sobre el feminisme descolonial i antiracista. Les participants (Tayrine 
Santos, Khadija Fath, Sara Cuentas, Anna Núñez i Karla Ocaña) posaran en qüestió la colonialitat del 
poder, el racisme, els privilegis i faran propostes per a construir aliances feministes insòlites més enllà de 
la resistència identitària. Espai obert. Aforament limitat. Realitzada per: Red de Migración, Género y 
Desarrollo. 

20.30 - 23.00h: Concert Jove 

>   20.30 - 21.15h: Concert Purple Rockets. Purple Rockets és un col•lectiu artístic que té el propòsit de 
difondre la música d'arrel jamaicana, a través del gènere femení, mitjançant seleccions en vinil i veus en 
directe. Aforament limitat 

>   21:30 - 23:00h: Concert Karamba: Karamba ens ofereix música llatina amb un show format per set 
músics, totes dones: Ahyvin Bruno (veu), Paula Grande (veu), Meritxell Nedderman (teclat) Anahí Acuña 
(violí), Magalí Datzira (baix), Ahylin Bruno (percussió) i Rita Baulida (Percussió). Aforament limitat.   
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3.Altres informacions 
 
Carme Méndez, explica altres informacions d’interès de la Direcció de Serveis a les Persones i 
Territori: 
 
 
Convocatòria de subvencions: Està previst que la Comissió de Govern del 29 de novembre  
aprovi les bases de la convocatòria de subvencions 2018. En funció d’això, les dates  de presentació 
de sol•licituds de subvencions per part de les entitats serien  del 27 de desembre de 2018 al 28 de 
gener de 2019 ambdós inclosos. 
Està previst fer sessió informativa al districte el 17 de desembre a les 18 h 
 
 
Programa d’activitats de Nadal a l’Eixample: 
 
. Avui, a les 18 h tindrà lloc l’encesa de llums de Nadal  
 
. El proper dia 20  de desembre a les 20 h està prevista la realització del CONCERT DE NADAL de 
l’Eixample, a càrrec de  l’Orquestra de Cambra Catalana. 
Enguany tindrà lloc a l’Auditori Eduard Tolrà, del Conservatori Municipal de Música 
 
. Durant el període de Nadal  (del 17 de desembre al 4 de gener) els quatre casals infantils de 
l’Eixample organitzen les Mostres de Jocs i Joguines  perquè les famílies amb infants de 0 a 12 anys 
disposin d’un espai on poder compartir una estona de joc, tot descobrint i experimentant les últimes 
novetats lúdiques i educatives del mercat, així com els jocs més clàssics. 
 
. Nadal Esportiu: tindrà lloc els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre al CEM Fort Pienc i a les Pistes 
Joan Miró.  
 
 
Sense més temes, es tanca la sessió  


