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ACTA núm. 1/2022 
 

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 17:00 h del 3 de maig de 2022, es reuneix la Comissió 
Consultiva de drets socials, serveis a les persones, cultura i esports 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, Sra. Elisabet Bercial, Sra. Sonia Reina Sánchez Sr. Jordi 
Guillén Sarrat, la Sra. Irene Pardo Romera i Sr. Juan Castelló Domínguez, assistits pel 
secretàri Sr. Amadeo Silva Gómez. 
 
Excusen la seva absència els regidors adscrits, Sra. Janet Sanz Cid, Sr. Jordi 
Castellana Gamisans i Sra. Francina Vila Valls; també excusa la seva absència el 
conseller membre Sr. Sergi Mariné. 
 
La presidenta de la Comissió la 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 (1r trimestre 

2022). 

 
La senyora Laura Cañadas Pla comença exposant el primer punt de l’ordre del dia. 
 
El senyor Xavier Molina, director territorial de Serveis Socials del Districte, presenta 
l’informe d’indicadors socials. Explica que la Generalitat obliga a utilitzar una nova eina 
que permet comparar les dificultats de les famílies entre barris i amb la resta de 
Catalunya. Al Districte hi ha una estabilització amb un lleuger increment de la 
demanda d’atenció als centres de Serveis Socials. La demanda està relacionada, 
principalment, amb persones grans i vulnerabilitat econòmica. Destaca les situacions 
de violència de gènere invisibilitzades, així com els intents d’autòlisi, amb un fort 
augment a les Corts. Darrere d’aquests intents pot haver-hi problemes de salut mental 
no diagnosticats i precarietat econòmica. Preocupen els intents d’autòlisi entre els 
menors i els relacionats amb situacions de violència de gènere. 
 
Respecte als ajuts econòmics, hi ha una davallada respecte al 2021, però la xifra 
continua essent elevada en comparació amb les dades d’abans de la pandèmia. Els 
ajuts, majoritàriament, estan relacionats amb l’habitatge. Informa que ben aviat es 
recuperarà el Fons d’Infància 0-16. 
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Amb relació al servei d’atenció domiciliària, moltes famílies tenien por a rebre el servei, 
però la situació s’ha recuperat a nivells prepandèmia. S’està tancant l’obertura d’un 
servei d’àpats en companyia a la Maternitat i Sant Ramon. Al Districte, els menjadors 
socials estan per sobre de la capacitat. S’està valorant augmentar les places. A l’EAIA, 
compartit amb Sarrià-Sant Gervasi, s'atén a 205 menors, molts per situacions de 
maltractament i de violència masclista. El PIAT ha atès a 69 dones enguany. Esmenta 
que són els encarregats de fer una primera exploració, derivant els casos després a 
serveis especialistes. Els serveis que componen el SAIER han atès 6.733 persones 
des de l’1 de gener. Arran de la crisi d’ucraïna s’han obert diferents punts a la Ciutat 
per atendre la situació dels refugiats. 
 
Tot seguit, comunica que el VilaVeïna arribarà a la Maternitat i Sant Ramon per 
reforçar la feina de les entitats i equipaments del Districte. Ja que és un territori petit, 
algunes accions poden tenir en compte el barri de les Corts. 
 
Ressalta la celebració del desè aniversari del projecte Radars Maternitat, amb accions 
el mes de juny. Destaca la col·laboració estreta amb escoles i instituts. El Radars les 
Corts col·labora amb l’IES Santa Teresa de Lissieux i té 150 usuaris. El Radars 
Pedralbes, que va intentar desenvolupar-se durant la Covid, ja té 10 usuaris, i treballa 
amb el CAP Montnegre i l’AVV. S’estan realitzant adhesions de Radars comercials per 
detectar situacions de vulnerabilitat en les persones grans. 
 
El projecte de persones cuidadores és un dels de més èxit. Va dirigit a cuidadors de 
persones amb dependència. El projecte havia de ser compartit entre els dos CAP, però 
s’ha decidit fer un projecte a cada centre. El VilaVeïna reforçarà aquests projectes. 
 
Quant al Sortim en companyia, relacionat amb la solitud de persones més joves, es fa 
conjuntament amb la Creu Roja, que obrirà un punt d’acompanyament a la 
digitalització compartit amb el districte de Sants-Montjuïc. 
 
El projecte Una Oportunitat Única és un grup d’habilitats parentals per treballar els 
canvis que es produeixen en l’adolescència. 
 
Emociona’t és un projecte dirigit a 40 alumnes de primer d’ESO, dona suport per 
aprendre a gestionar les emocions. L’acompanyament socioeducatiu és primordial a 
aquesta edat. A través de la taula de joves del Districte i la xarxa d’infància i 
adolescència, intenten demanar un estudi per detectar les necessitats del jovent. 
 
El PIAT i Serveis Socials porten el grup de dones de violència masclista. 
 
El projecte Gènere i Acció també treballa la prevenció i la detecció de la violència 
masclista a quart d’ESO. 
 
Recol·loca’t tracta hàbits de vida i lleure saludable amb adolescents entre 12 i 17 anys. 
 
Efecte Mirall treballa els aspectes relacionals amb alumnes de primer d’ESO. 
 
També esmenta la nova edició de la Lliga Skate BCN. 
 
Un dels grans projectes que hi ha al Districte, adreçat a joves d’entre 18 i 25 anys, és 
el Som de nit. Es realitza al Centre Cívic Pere IV i vol generar xarxa entre el jovent i 
acostar un altre tipus d’oci. 
 



 
 

La senyora Laura Cañadas Pla agraeix la presentació. Tot seguit informa que el cap 
de setmana del 13 i 14 de maig s’organitzarà el cap de setmana jove de les Corts amb 
diverses activitats. A continuació, cedeix la paraula per les intervencions. 
 
El senyor Eduard comparteix que diferents diaris han publicat que, després de Sant 
Gervasi, la Maternitat i Sant Ramon té els millors sous de Barcelona. Es mostra 
sorprès pel contrast entre aquest fet i les necessitats socials que hi ha al Districte. 
 
El senyor Xavier Molina aclareix que Serveis Socials no tracta només la vulnerabilitat 
econòmica. Fent la mitjana, no és un barri pobre, però cal parlar de maltractaments, 
violència, infància en risc, salut mental, intents autolítics, etc. Els serveis socials no 
han d’estar estigmatitzats i per això es presenten els projectes. 
 
La senyora Laura Cañadas Pla clarifica que la pujada de demandes és relativa a les 
que s’acostumaven a fer abans de la pandèmia. 
 
El senyor Xavier Molina afegeix que, comparant amb el global de la Ciutat, les Corts 
està en desavantatge, ja que els paràmetres que s’utilitzen sempre són econòmics. 
Les primeres dades de la nova eina de la Generalitat apunten a una forta exclusió en 
l'àmbit relacional i de salut mental. 
 
El senyor Pedro pregunta on s’instal·laran els àpats en companyia. Explica que a la 
parròquia hi havia un servei on menjaven 60 persones cada dia, i ha desaparegut. 
Moltes persones tenen necessitat, especialment gent gran sense recursos. 
 
El senyor Xavier Molina desconeix quina serà la ubicació. Comparteix que és difícil 
trobar un espai adient, però considera segur que s’obrirà un nou espai a la Maternitat, 
ja que està dins de la licitació. 
 
A continuació, el senyor Pedro pregunta quina quantitat es destina a habitatge en el 
Districte per a persones que d’altra manera dormirien al carrer. 
 
El senyor Xavier Molina posa de manifest que habitatge depèn de l’IMHAB i no de 
l’IMSS. Les ajudes són les regulades per la llei de Drets Socials de Catalunya i 
suposen un 50-60% de la despesa al districte. Les ajudes fetes des de Serveis Socials 
són d’urgència per evitar que famílies acabin al carrer. 
 
Quant al projecte Vincles El senyor Pedro considera imprescindible l’aplicació Vincles 
compti amb persones que la dinamitzin. 
 
El senyor Xavier Molina confirma que hi ha un grup de persones per dinamitzar-la, 
però traslladarà el comentari. 
 
La presidenta Sra. Laura Cañadas Pla pregunta si hi ha alguna pregunta. No havent 
més temes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 17:40 h, del contingut de la 
qual, certifico. 
 
Vist-i-plau         
La presidenta       El secretari   
 
 
 
Sra. Laura Cañadas Pla     Sr. Amadeo Silva Gómez 


