
 

    
 
 
 
 

 
 

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 
Districte de l’Eixample 
València, 307,  3r 1a 
08009 Barcelona 
www.bcn.cat/eixample 

 
 

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

 
 
Núm.:  32/2018 
Caràcter: ordinari 
Data:  21 de juny 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 Municipal de BComú-E 
Sra. Eulàlia Corbella  Consellera Municipal de BComú-E 
Sr. Francesc Magrinyà  Conseller Municipal de BComú-E  
Sra. Cristina Caballé  Consellers Grup Municipal Demòcrata  
Sra. Isabel Pallejà Milà 
Sr. José Luís Soledevilla  
Sr. Eduard Cuscó 
Sr. Albert Viladot  
Sra. Tània Rafi Galindo  

Consellera Grup Municipal Demòcrata 
Conseller Grup Municipal Demòcrata 
Conseller Municipal d’ERC-AM 
Conseller Municipal d’ERC-AM 
Consellera Municipal d’ERC-AM 

Sr. Alejandro Muñoz Mateos  
Sr. Óscar Zayas Sadaba 
 
 
Entitats 

Conseller Municipal del PP 
Conseller Municipal del PP 
 

 
Sr. Xavier Miró 
Sr. Jaume Roca 
 

 
ERC 
CUP 

  
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 
Sra. Núria Hernández    Tècnica Feminismes DSPiT 
 
 
 
 
 
ORDRE DEL DIA  : 

1. Entorns Escolars  
2. Presentació projecte Eixamplem Diversitats  
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. El tema d’Entorns 
escolars es tractarà a la Comissió de Serveis Tècnics que té lloc a continuació d’aquesta  
 

1. Presentació projecte prevenció de la LGTBifòbia a les escoles de l’Eixample  

L’Eulàlia Corbella introdueix la presentació i explica que aquest  projecte va ser un dels proposats i  
escollits per la ciutadania, en la prova pilot de pressuposts participatius, que es va portar a terme a 
l’Eixample durant el 2017.  
Presenta a Arola Segarra i Marta Palència de l’entitat TRAMA, que són les persones que es van 
encarregar del seu disseny i implementació, les quals expliquen quina va ser la proposta d’intervenció i els  
resultats de la implementació 
 
El  Projecte Eixamplem Diversitats, de sensibilització en contra de la LGTBIfòbia a les escoles de 
l’Eixample ha tingut  per objectiu conscienciar i implicar l’alumnat, el professorat i les famílies en el 
respecte i la defensa de la diversitat de gènere, sexual i afectiva mitjançant sessions formatives amb 
l’entorn educatiu, tallers de sensibilització amb els grups de 5è i 6è de primària i accions artístiques 
col·lectives desenvolupades per l’alumnat. 
Van participar 6 escoles, 2 públiques i 4 concertades: Col·legi Immaculada Concepció (concertada), 
Dominiques de l'Ensenyament (concertada) , Escola de la Concepció (pública), Escola dels Encants 
(pública), Escoles Griselda (concertada) iEscola Sagrada Família (concertada) 
 
El treball amb la comunitat educativa va consistir en  

• 1 reunió de treball amb el professorat per adaptar els continguts a les característiques de cada 
centre. A 5 de les 6 escoles participants. 

• 7 sessions formatives en total amb la comunitat educativa, a 4 de les 6 escoles participants: 2 amb 
professorat, 2 amb famílies, 3 amb professorat i famílies. 

Professorat participant: 26 en total. 
Famílies participants: 102 en total. 

• Es faciliten eines i recursos pedagògics a professorat i famílies a través de la web teiximxarxes.cat 
• Contactes telefònics, per correu electrònic i/o presencials per la valoració de les activitats de 

sensibilització i les creacions dutes a terme per l’alumnat. 

 
Treball amb l’alumnat 

● 59 sessions de treball amb l’alumnat en total. En la majoria de casos, 3 sessions per cada grup-
classe.  

● 22 grups-classe impactats. 
● Es treballa amb tots els grups de 5è i 6è, en 4 de les 6 escoles. A Sagrada Família es treballa 

només amb 6è però a Encants, amb tota la comunitat de grans (4t, 5è i 6è). 
● 506 alumnes participants en total aprox. 

 
Es va treballar a partir de la producció de 13 creacions artístiques col·lectives: 

1 anunci/spot de sensibilització. 
2 contes de nova creació. 
2 curtmetratges. 
2 intervencions artístiques sobre materials o espais de l’escola.  
1 llibre sobre grans dones. 
1 mural. 
1 obra de teatre. 
2 sèries de cartells de sensibilització. 
1 sèrie de dibuixos . 
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Els processos i resultats del projecte es van difondre  mitjançant  

• Vídeo-resum del projecte amb participació del professorat. 
• Exposició itinerant amb mostra de les creacions realitzades per l’alumnat. 
• Pàgina del projecte a la web teiximxarxes.cat amb informació de la iniciativa i accés a 

tots els materials generats per l’alumnat. 
• Acte de presentació dels processos i resultats: visionat del vídeo, taula de debat amb 

professorat, recital poètic i inauguració de l’exposició itinerant. Aquest acta va tenir 
lloc a la sala de Plens del Districte 

Valoració qualitativa 
● S’ha treballat amb menys escoles de les previstes però hem pogut invertir més dedicació i 

esforços i desenvolupar més sessions de treball amb cada una de les escoles. 
● Les sessions amb professorat i famílies han servit per: 

- Dotar d’eines al professorat per abordar determinades situacions que es donen tant al 
pati com a l’aula. 

- Resoldre dubtes i inquietuds d’algunes famílies sobre els continguts que es tractarien 
en les sessions. 

● Les sessions amb l’alumnat han servit per: 
- Resoldre dubtes i clarificar conceptes. 
- Visibilitzar situacions de discriminació viscudes pel grup i buscar mecanismes per 

confrontar-les. 
● Les escoles s’han implicat tant en el desenvolupament de les sessions de sensibilització i 

han seguit treballant les temàtiques tractades en el procés de creació col·lectiva. 
 

● A l’acte de presentació, a la taula de debat i en interacció amb el públic, es va valorar: 
- Importància d’iniciatives com aquesta i la seva continuïtat. 
- Consciència de la necessitat de formació pel professorat i necessitat de revisió dels 

materials pedagògics del centre. 
- Importància de realitzar sessions amb les famílies. 
- Importància de treballar aquestes temàtiques en edats més primerenques. 
- Canvi en el comportament de l’alumnat davant de situacions de discriminació. 
- Increment de l'interès de l’alumnat entorn altres desigualtats socials. 
- Importància de treballar a partir de les representacions culturals. 

 
 
A continuació es projecte el vídeo resum amb entrevistes a TRAMA i al professorat participant. 
 
Xavier Miró (militant ERC) , pregunta quina continuïtat té aquest projecte.  
Arola Segarra, de TRAMA explica que l’Escola Encants ha demanat un projecte per a cicle inicial (1r 
, 2n i 3r primària). 
Eulàlia Corbella, consellera Feminismes, explica que un dels requisits de la prova pilot de 
pressupostos participatius era que els projectes eren finalistes i no hi havia continuïtat en el 
pressupost. Amb la valoració  del projecte, però, queda clara la idoneïtat de treballar aquests temes 
amb escoles i queda obert a que les mateixes escoles puguin donar continuïtat a aquesta iniciativa. 
Els pressupost participatius han permès testar aquesta metodologia de treball que ha tingut una 
valoració molt positiva per tots els participants. 
 
 
 
3.Altres informacions 
 
Carme Méndez, explica altres informacions d’interès de la Direcció de Serveis a les Persones i 
Territori: 
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• Desprès del període de presentació i resolució d’al·legacions, enguany se n’han atorgat 226 
subvencions amb un import proposat de 460.292 euros. En aquests moments el tràmit per al 
pagament de subvencions està a signatura d’intervenció. 
 

•  Ahir, dia 20 de juny, va tenir lloc, a la seu del Districte,  la sessió informativa  a les entitats 
de l’Eixample per a l’obtenció del certificat digital, que serà obligatori a partir d’octubre, per a 
la relació amb l’Ajuntament. 
Hi van  participat 32 entitats de les 36 inscrites 
 

• Respecte la campanya de vacances d’estiu, El dia 13 de juny va sortir publicada la llista 
definitiva d’infants beneficiaris d’ajut econòmic: 

Nombre de sol•licituds rebudes: 1.877 (+13,5% respecte any 2017)  
Nombre de sol•licituds atorgades: 1.692 (+10,4% respecte any 2017)  
Import total d’ajuts concedits:     324.557,37€ (+18,4% respecte any 2017) 

• Els propers dies 9 i 11 de juliol es faran els Consells d’equipament de les instal·lacions 
esportives del Districte. 
 

• Del 2 de maig al 8 de juny ha tingut lloc la 30a Primavera de la gent gran que va finalitzar 
amb el sopar-ball. Hi ha participat 1.546 persones. 
 

• Activitat d’estiu per a la gent gran: entre el 1 i el 31 d’agost s’obrirà  l’Espai de gent gran de 
l’Esquerra per acollir aquelles persones que estan a la ciutat durant el mes d’agost. El servei 
es presta de dilluns a divendres, de 16:30 a 20 hores i la inscripció és gratuïta 
 

• S’informa sobre la preinscripció escolar del curs 2018-2019: El curs 2018-2019 es crearà un 
grup addicional de P3 a l’escola Ferran Sunyé, i s’ampliarà la ratio de totes les escoles 
públiques del Districte, de 25 a 26 infants. Aquest any, per primera vegada,  la demanda 
d’escola pública ha superat la concertada. 
 

 
Sense més temes, finalitza la sessió  
 


