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ACTA núm. 4/2022 
 

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 17:05 h del 3 d’octubre de 2022, 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, assistits per el secretari, el 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 excusen la seva els consellers 
membres Sr. Jordi Guillén Sarrat, Sra. Sonia Reina Sánchez, Sra. Irene Pardo Romera 
i el Sr. Juan Castelló Domínguez. 
 
La presidenta de la Comissió la Sra. Laura Cañadas Pla, obre la sessió fent esment de 

l’ordre del dia:  

 

 

 1. Segon informe sobre mesures preventives de les addiccions en adolescents i 

 joves 2020-2023 

 

 

La gerent Sara Jaurrieta comença exposant el primer punt de l’ordre del dia. 
 
Es fa la presentació del segon informe de la Mesura de govern que es va aprovar el 16 
de desembre del 2019, amb l’antecedent del primer informe del 4 de març del 2021. 
L’objectiu de la Mesura de govern és reduir les addicions de joves i adolescents del 
Districte. 
 
Els agents implicats són el Consorci Sanitari de Barcelona, Servei Educatiu les Corts, 
Mossos d’Esquadra, membres de la Taula Jove les Corts, Serveis Socials, CAP, PIJ 
les Corts, Centre d’Higiene Mental Les Corts, Biblioteca, Institut i escoles del Districte, 
membres de la Taula de salut mental de les Corts, Guàrdia Urbana, així com bars i 
establiments comercials. És un treball multisectorial amb entitats públiques i privades 
de tots els àmbits. 
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S’han fet actuacions per introduir el tractament de la mesura d'addiccions a la Taula de 
salut mental de les Corts, presentar la mesura a les entitats juvenils i treballar 
conjuntament amb l’equipament, treballar conjuntament i de manera preferent amb les 
escoles del districte en el tractament de la problemàtica, comunicar la Mesura de 
govern a les entitats de comerç del districte, replantejar la campanya “Jo controlo”, 
incorporar l’activitat rap i pantalles, actuacions en el marc de la Setmana Jove de juliol 
del 2021, diagnòstic d’addiccions comportamentals del joc en línia i als espais de joc 
amb diners al Districte, abordar de manera preventiva els consums d’alcohol i altres 
drogues amb els agents socials de les festes populars, reforçar les disposicions legals 
sobre la prohibició de la venda d’alcohol a menors, i abordar de manera preventiva les 
addicions associades al consum de drogues i el joc. 
 
Després de converses amb les entitats i amb professionals, s’han recollit unes noves 
línies d’actuació que impliquen considerar i afegir el tractament de les addiccions en 
persones amb discapacitat, arribar als esplais per tractar aquesta temàtica, finalitzar 
l'estudi sobre addiccions comportamentals on els centres educatius i juvenils tenen 
molt a dir, incrementar les activitats de prevenció en l'àmbit festiu, continuar recordant 
les disposicions legals sobre la prohibició de la venda d’alcohol a menors, activitats 
d’elaboració de continguts participats sobre ús problemàtic de drogues o pantalles a 
escoles i instituts, activitats de prevenció a la Festa de la Primavera, implicar escoles 
de pares i l’entorn educatiu en la qüestió del consum de drogues i ús responsable de 
les TIC, treballar amb els CAP, xerrades sobre responsabilitat en la venda d'alcohol a 
les associacions dels eixos comercials del districte, promoció de la salut a les escoles 
en l’àmbit de les addiccions, i facilitar eines de prevenció al  centre esportiu Arístides 
Maillol. 
 
 
La presidenta Sra. Laura Cañadas Pla demana si hi ha alguna pregunta. No havent-hi 
més temes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 17:17 h, del contingut de la 
qual, certifico. 
 
 
 
Vist-i-plau         
La presidenta       El secretari  
   
 
 
 
 
 
 
Sra. Laura Cañadas Pla     Sr. Amadeo Silva Gómez 
 


