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ACTA núm. 2/2021 
 

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ CONSULTIVA DE DRETS 
SOCIALS, SERVEIS A LES PERSONES, CULTURA I ESPORTS DEL 

DISTRICTE DE LES CORTS 
 
 
A Barcelona, essent les 17.05 h del 29 de novembre de 2021, es reuneix la Comissió 
Consultiva de Via pública, seguretat, serveis municipals i presidència del Districte de 
les Corts a la Sala de Plens del Districte, situada al soterrani de la seu, a la plaça 
Comas, 18, sota la presidència de la consellera Sra. Laura Cañadas Pla, a la qual hi 
assisteixen els consellers i conselleres membres, Sr. Manuel Becerra Hormigo, Sra. 
Mercè Garrigosa Ferrando, Sr. Sergi Mariné Santos, Sra. Sonia Reina Sánchez i Sr. 
Juan Castelló Domínguez, assistits per la Sra. Emília Vila Albanell. 
 
Excusen la seva absència els regidors adscrits, Sra. Janet Sanz Cid, Sr. Jordi 
Castellana Gamisans i Sra. Francina Vila Valls; també excusen la seva els consellers 
membres Sr. Jordi Guillén Sarrat i la Sra. Irene Pardo Romera. 
 
La presidenta de la Comissió Sra. Laura Cañadas Pla, obre la sessió fent esment de 
l’ordre del dia:  
 
 1.- Informe de la situació dels Serveis Socials al Districte de les Corts (3r 

 trimestre 2021). 

 2.- Informe de preus públics 2022 

 
La senyora Laura Cañadas Pla comença exposant el primer punt de l’ordre del dia i 
cedeix la paraula al senyor Xavier Molina, director Territorial de Serveis socials de Les 
Corts, Sants-Montjuïc. 
 
El senyor Xavier Molina explica l’increment de persones ateses als centres de Serveis 
Socials i com ha provocat un increment de dos professionals a cada centre del 
Districte. S’està atenent en l’horari previ a la pandèmia. Recorda el número de telèfon 
900 922 357. Han tractat d’apropar-se i eliminar l’estigma d’anar a Serveis Socials, 
resultant en un increment de demandes. 
 
Hi ha un increment d’atencions de gairebé 2.000 cites fins al setembre. Hi ha un 
increment sostingut d’ajuts econòmics. La despesa més important de l’IMSS es realitza 
per l’habitatge. El servei d’atenció domiciliària disminueix lleugerament a les Corts a 
causa de les defuncions. Detecten por de que persones alienes a les famílies entren 
als habitatges. Quasi tots els serveis estan relacionats amb la gent gran i la llei de 
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dependència. A causa de la pandèmia s’han incrementat exponencialment els àpats a 
domicili. Es manté els menjadors d’Àpats en companyia i s’està treballant per obrir-ne 
un de nou. Hi ha un increment considerable d’atencions al punt d’atenció energètica. 
És important donar a conèixer aquest servei, ja que atén a tota la ciutadania i dona 
resposta als increments de preu. 
 
A continuació, presenta els projectes que es duen a terme. El projecte Radars fa un 
treball comunitari per detectar situacions de vulnerabilitat i solitud no volguda. Hi ha 
234 usuaris al Districte, amb una mitjana d’edat de 85,2 anys, un 80% són dones, i un 
53% viuen soles. El Districte té 234 Radars que detecten situacions de vulnerabilitat. 
El projecte de persones cuidadores va finalitzar abans de la covid, va continuar amb 
un grup de WhatsApp, i l’any vinent s’iniciarà una nova edició. Una Oportunitat Úníca 
és un projecte de suport a les habilitats parentals i Emociona’t es dirigeix als alumnes 
de primer de l’ESO per gestionar les emocions. S’està treballant per generar un grup 
per dones que han patit violència masclista. El projecte Gènere i Acció consisteix en 
sessions realitzades amb joves de 4rt de l’ESO per prevenir i detectar la violència 
masclista. Efecte Mirall és un projecte dirigit a alumnes de 1r de l’ESO per treballar 
problemàtiques que es poden donar en grups d’iguals. Recoloca’t és un projecte dirigit 
a adolescents per treballar hàbits de vida i de lleure saludables a través de la boxa i la 
defensa personal. Som de Nit és un projecte de cuina en el que es crea un espai on 
puguin generar xarxa i apropar-se als recursos i serveis del territori. La Lliga Skate 
Barcelona és una competició que busca la participació dels joves. 
 
Tot seguit, presenta les xarxes dels diferents serveis i equipaments del Districte. 
Destaca la xarxa Fils, de la petita infància, i la XIALC d’infants, adolescents i joves. 
Tant la XIALC com la Taula Jove volen donar veu als joves sense que es decideixi per 
ells. També destaca el circuit de violència de gènere. 
 
El vicepresident del Banc Solidari de Serveis Gratuïts comenta que seria millor que les 
persones grans segueixin a casa amb ajuda en comptes d’anar a una residència. Els 
Àpats en companyia s’han reprès amb vint comensals, però s’hauria d’arribar als més 
de trenta d’abans. Voldria que l’Ajuntament ampliï la zona a la Maternitat i Sant Ramon 
per facilitar el desplaçament a la gent gran. Explica que aviat farà deu anys que 
Radars es va implementar a la Maternitat i Sant Ramon. Relata com el senyor Català 
va donar a conèixer el projecte. S’hauria de fomentar els carrerons, passatges i cases 
antigues on viu la gent que necessita ajuda. Demana que es redueixi el protocol i la 
burocràcia. Tornen a fer-se les microtrobades i considera que tenen un risc acceptable 
si s’està vacunat i es porta mascareta. Lamenta que l’expropiació de la masia de Pintor 
Ribalta amb Xile no s’hagi fet abans. 
 
El senyor Xavier Molina manifesta que volen fer prevenció i només es pot fer acostant-
se i escoltant les dificultats existents. Els Àpats en companyia recauen en l’IMSS, la 
licitació apareixerà aviat, i estan treballant per la nova obertura. No només són 
alimentació, són un espai de relació. La licitació inclou activitats perquè les persones 
puguin fer activitats dins de l’espai. Quant als Radars, es va fer un gran esforç durant 
la pandèmia per trucar sovint a tots els usuaris. Durant el confinament havien de cuidar 
tant dels voluntaris com dels usuaris del servei. S’ha de tenir cura amb les 
microtrobades, ja que no volen que cap persona es vegi afectada pel virus. 
 
La senyora Laura Cañadas Pla agraeix la intervenció del senyor Molina i dona pas al 
segon punt de l’ordre del dia. 
 



 
 

La senyora Iria García, directora de Serveis a les Persones i al Territori del districte, 
explica que l’ICUB proposa aplicar un 3,1% als centres cívics que equival a la pujada 
de l’IPC. Així i tot, no s’aplica a tallers adreçats a infants, adolescents, joves, o tallers 
d’interès territorial. Als centres cívics hi ha un preu especial per persones a l’atur, 
famílies nombroses o discapacitat. Als casals de gent gran s’aplicarà el mateix 
percentatge. Recorda que hi ha un 30% de descompte amb la targeta rosa. A les 
ludoteques, casal de joves i espai d’adolescents Bacardí de nou s’aplica el 3,1% 
segons l’IPC. A l’Ateneu de Fabricació també s’aplica el 3,1% en els preus públics. 
 
El Sr. Eduard Català considera que el 30% de descompte suposa un greuge 
comparatiu, ja que no tothom té la targeta rosa. Creu que el descompte hauria de ser 
per tothom per sobre dels seixanta-cinc anys. 
 
La senyora García apunta que l’Ajuntament de Barcelona té molts equipaments i als 
centres cívics hi ha moltes ofertes gratuïtes. 
 
La presidenta explica que el Districte no decideix com funciona la targeta rosa, però 
troba adient que es faci una reflexió. 
 
El senyor Pedro Alonso creu que enguany l’IPC pujarà un 2,5%. Pregunta per què 
l’Ajuntament ultrapassa aquesta xifra. 
 
La senyora García recorda que fa anys que no s’aplica cap increment. La diferència és 
poca i els equipaments tenen sistemes per fer que la gent pugui anar-hi.  
 
 
La presidenta Sra. Laura Cañadas Pla demana si hi ha alguna pregunta. No havent 
més temes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 17.46 h, del contingut de la 
qual, certifico. 
 
 
 
Vist-i-plau         
La presidenta       La secretària  
   
 
 
 
 
 
 
Sra. Laura Cañadas Pla     Sra. Emília Vila Albanell 
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