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1. Introducció
En el Ple del Consell Municipal del Districte de les Corts celebrat el 3 de març de
2020 es va aprovar, per unanimitat de tots els grups polítics representats al
consistori, la mesura de govern: “Les Corts més inclusiu, les Corts territori
socialment responsable.” Una mesura que dona continuïtat al treball realitzat
durant els darrers anys per les entitats de persones amb discapacitat amb el
suport de diversos agents del territori i de l’Ajuntament de Barcelona.
La mesura de govern impulsada el 2012, que portava per títol “Les Corts: un
compromís vers la inclusió”, va suposar la creació de la xarxa de l’Espai d’Inclusió
20+20+20, que estava formada per empreses, entitats i associacions del districte,
universitats i entitats de persones amb discapacitat. Al llarg d’aquests anys s’han
dut a terme projectes en àmbits com la inserció laboral, l’habitatge, l’esport, la
cultura, el comerç i el turisme, la mobilitat i l’accessibilitat, els equipaments i
serveis i la salut, entre d’altres. L’Espai d’Inclusió treballa de forma transversal
amb els diferents sectors de població: infància, adolescents i joves, persones
adultes i també el col·lectiu de les persones grans.
L’objectiu marc de l’actual mesura és “impulsar i potenciar el desenvolupament
d’iniciatives i projectes per a la inclusió, compartint informació, coneixements i
recursos entre l’Administració, entitats, empreses i institucions del districte per
afavorir i facilitar la millora i la qualitat de vida del col·lectiu de persones amb
discapacitat i les seves famílies”.
En l’actualitat, després d’aquests anys de treball compartit, les Corts és un districte
referent i capdavanter en l’abordatge de la inclusió i la posada en marxa d’accions,
projectes i serveis innovadors que han donat resposta a les necessitats i
expectatives del col·lectiu.
La nova mesura per a aquest mandat fa un pas endavant, entenent que les Corts
és inclusió, i ara, a més de l’objectiu mencionat abans, se’n planteja un altre que
pretén fer de les Corts, i de tots els seus agents i barris, un territori socialment
responsable (TSR). Així doncs, l’objectiu és “aprofundir i avançar en l’establiment
de noves aliances i en la definició d’estratègies conjuntes cap a una societat
inclusiva plena, per fer de les Corts un territori socialment responsable (TSR)”.
Just en el moment de l’aprovació de la mesura, ara fa prop d’un any, va fer acte de
presència el virus de la covid-19, que ha paralitzat gran part de les estratègies,
iniciatives i projectes plantejats per a l’any passat i també per a aquest 2021.
L’aparició sobtada del virus ha fet que en aquests darrers mesos s’hagin hagut de
replantejar objectius i s’hagi hagut de repensar el pla d’acció a desenvolupar.
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Un dels grans reptes que ens havíem proposat amb la nova mesura, a més de
seguir treballant amb el col·lectiu de les persones amb discapacitat, era arribar
també a altres col·lectius en situació de vulnerabilitat social. Això ha estat del tot
impossible donada la situació sanitària. Per tant, l’acció preferent en aquests
darrers mesos s’ha centrat en l’atenció i la cura d’aquests col·lectius a través dels
diferents recursos socials i assistencials, tant en l’àmbit de territori com de ciutat.
De tota manera, i fruit de la inèrcia del treball d’aquests darrers anys amb el
col·lectiu de les persones amb discapacitat, molts dels projectes que ja estaven en
marxa s’han pogut mantenir, i se n’han pogut iniciar d’altres en aquest període,
tot i les dificultats esmentades abans fruit de la crisi sanitària provocada per la
pandèmia.
Així doncs, us presentem el primer informe de seguiment de la mesura
corresponent al període març 2020 - març 2021 amb el recull de les accions més
destacades d’acord amb els eixos de treball que ens vam plantejar.
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2. Compromís de la mesura
-

La mesura manté vigent el compromís de fer de les Corts un territori socialment
responsable (TSR) en tot el que s’impulsi des de qualsevol àmbit de treball.

-

Els objectius, tal com es recollia, estaran en línia amb els objectius de
desenvolupament sostenible de l’Agenda Barcelona 2030.

-

Donada la situació d’excepcionalitat originada per la pandèmia, aquest 2021,
mentre la situació sanitària no ho permeti, es prioritzarà l’atenció social i la cura
d’aquests col·lectius, les entitats i les famílies, a través de projectes que
afavoreixin la millora emocional, així com el suport a les diferents entitats en el
seu dia a dia.

3. Primeres actuacions
-

Durant el període de confinament, concretament el 21 d’abril, es va realitzar de
forma telemàtica una reunió amb el grup de treball d’entitats de persones amb
discapacitat per fer un intercanvi d’impressions per la situació. A la reunió hi
van assistir un total de deu entitats.

-

Al llarg del mateix període, es van mantenir també diverses trucades
telefòniques i reunions telemàtiques individuals amb les diferents entitats per
donar resposta a les diferents qüestions que van plantejar i fer el seguiment de
la situació en confinament.

-

El 23 d’octubre es va realitzar una reunió interna del Districte per veure l’abast
de l’afectació de la covid-19 en la mesura i com reorientar el pla d’acció en els
propers mesos. Es prioritza, donada la situació generada en aquests mesos i les
perspectives pel present curs, potenciar els projectes que afavoreixen el lleure i
el benestar de les persones amb discapacitat i el respir de les famílies
cuidadores, treballant en paral·lel en els altres projectes estratègics que ja
estaven iniciats abans del confinament.
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En l’àmbit educatiu, i coincidint amb l’inici de curs, cal destacar dues accions
importants:
o El 13 d’octubre el regidor va mantenir una reunió amb les direccions de
les tres escoles d’educació especial (EEE) del districte per conèixer la
situació dels centres i les necessitats i els problemes principals a atendre
davant la situació generada per la covid-19. Aquesta trobada va fer que
des de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) s’obrís
una línia de subvenció extraordinària per a les EEE de tota la ciutat, per
fer front a les despeses sobrevingudes als centres a causa de
l’emergència sanitària. Els conceptes als que s’han destinat els ajuts són,
entre d’altres: neteja, contractació de personal, material sanitari i
tecnològic i lloguer i adequació d’instal·lacions educatives. Les tres
escoles del districte s’hi han acollit.
o L’11 de novembre es va celebrar també una reunió amb el Consorci
d’Educació de Barcelona per tractar el tema del suport a l’escola
ordinària en els casos d’infants amb discapacitat i l’abordatge d’aquests
casos, i es va disposar també del suport de les escoles d’educació
especial del districte.
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4. Accions desenvolupades en relació amb els eixos de treball
Eix 1: Promoure i prioritzar les accions que han d’afavorir i facilitar el pas a una vida
independent amb qualitat dels col·lectius més vulnerables:
-

Inserció laboral i emprenedoria social
Habitatge i fórmules de vida independent

Accions desenvolupades i/o en procés:
HABITATGE
-

Tancament del projecte de vida independent de la Casa Bloc el 31 de
desembre de 2020 (2 pisos de vida independent).
Per decisió de les dues entitats gestores del projecte, el projecte de pisos de
transició es va acabar el 31 de desembre, després d’haver estat en
funcionament des del setembre del 2018. Pels dos pisos hi han passat set
persones, una de les quals ja està desenvolupant el seu propi projecte de vida
independent. Tant la Coordinadora Propersones amb Discapacitat de les Corts
com la Federació Plataforma de Persones amb Discapacitat de les Corts han
optat per continuar el projecte per separat posant en marxa dos pisos, que
tindran un caràcter definitiu i no de transició.

-

Inici dels dos projectes de vida independent amb caràcter definitiu amb la
Fundació Paideia i el Taller Ocupacional Ariadna, per posar-se en marxa
durant el primer trimestre del 2021.
Ambdues entitats han presentat els projectes respectius de vida independent
amb caràcter definitiu. El pis de la Fundació Paideia, amb sis places, es posa en
marxa a principis de març, i el del Taller Ocupacional Ariadna, amb capacitat
per a tres persones, cap a mitjan març. El Taller Ocupacional Ariadna està
treballant per aconseguir posar en funcionament un segon pis a finals d’any
en el mateix edifici, també amb tres places.
L’IMPD i el Districte han realitzat diverses reunions per concretar els projectes
respectius i donar-los suport. Pel que fa a la subvenció, el suport municipal en
aquests dos projectes serà el mateix que s’havia fet en el projecte dels pisos
de la Casa Bloc. El seguiment també es mantindrà de la mateixa manera, a
través de la Comissió de Seguiment del projecte.
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Aprovació en el pressupost municipal de l’expropiació de l’espai de Can Reig per
a la ubicació de la futura llar residència del districte.

INSERCIÓ LABORAL
-

Servei de repartiment a domicili del Centre d’Higiene Mental: creixement i
ampliació del servei, a més del Mercat de les Corts, al centre comercial l’Illa
Diagonal, el Mercat de la Concepció, el Mercat de Sant Gervasi i els eixos
comercials de proximitat de les Corts: el Cor de les Corts, Eix Comercial Sants les Corts i Mirall de Pedralbes. Alguns indicadors d’aquest projecte que en
mostren el creixement són:
o En l’actualitat el projecte disposa de 15 treballadors/es.
o El nombre de clients a la base de dades de les Corts és de 1.500.
o En el cas del Mercat de les Corts, el creixement del darrer any va ser del
484%.
o El volum de facturació al Mercat de les Corts en el darrer any es va
triplicar en relació amb anys anteriors.

-

Represa del grup de treball (grup motor) del projecte de comerç i turisme
accessible i responsable. Malgrat la situació difícil per la qual passa el sector
comercial i turístic del districte, s’han realitzat dues reunions del grup motor per
replantejar l’estratègia del projecte.

-

Posada en marxa de la guingueta de Pedralbes (projecte d’inclusió). D’acord
amb el calendari amb què treballa l’Institut Municipal de Parcs i Jardins, el mes
d’abril es posarà en marxa la guingueta de la Creu de Pedralbes, on una part del
personal que hi treballarà seran persones amb risc d’exclusió social. Des del
Districte es va participar en el disseny del plec i les condicions del projecte.

-

Inici del procés per a la incorporació d’una persona amb discapacitat
intel·lectual al Districte. Convocatòria en l’àmbit de l’Ajuntament de Barcelona
de 57 places. Es treballa amb la previsió que pugui incorporar-se al Districte
abans de l’estiu d’aquest any.
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Eix 2 - Pensar els equipaments, serveis i espais públics en clau d’accessibilitat
universal, garantint que tothom pugui gaudir-ne i fent èmfasi en tots els
aspectes: espais, activitats i projectes, professionals, comunicació, etc.
I vetllar per sensibilitzar els agents privats del territori perquè incorporin també
aquesta mirada inclusiva en les seves accions.
-

Incorporació als contractes de la ludoteca Guitard i dels equipaments i
promoció de joves clàusules que afavoreixin la inclusió plena en aquests
equipaments de les persones amb discapacitat i reforç dels criteris de valoració
d’aquestes licitacions:
o L’increment d’hores de formació dels professionals que hi treballen,
posant l’èmfasi en la formació específica d’atenció a la diversitat.
o Una bossa, amb un mínim de 200 hores de monitor/a de suport, per
garantir l’atenció als infants, adolescents i joves amb discapacitat que
vulguin participar en les activitats i/o serveis.

-

El dia 3 de desembre, per commemorar el Dia Internacional de les Persones
amb Discapacitat, es va realitzar la Maphaton per fer el diagnòstic
d’accessibilitat dels jardins de Magalí i els seus entorns. Aquesta activitat va ser
realitzada amb entitats de persones amb discapacitat del territori, tècnics
municipals i el suport tècnic de la UPC.

Eix 3 - Ampliar la xarxa d’agents que formen part de l’Espai d’Inclusió,
prioritzant-hi la incorporació d’empreses, tant del territori com de la resta de la
ciutat.
-

D’aquest eix no s’ha pogut dur a terme cap acció específica amb motiu de la
crisi generada per la covid-19. S’han mantingut contactes amb algunes de les
empreses, entitats i associacions del districte per alguns dels projectes que
estan en marxa, però la conjuntura global no ha propiciat el treball de
presentació i difusió de la nova mesura, ni sessions de treball per planificar
accions i col·laboracions futures.
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Eix 4 - Generar accions de proximitat, amb la xarxa d’agents del territori, per
contribuir a la lluita contra el canvi climàtic: reciclar, reduir, reutilitzar,
promoure la mobilitat sostenible, el consum responsable, etc.
- Als contractes nous d’equipaments juvenils i promoció de joves i el de la
ludoteca Guitard, s’hi han incorporat les mesures de contractació pública
sostenible, així com mesures de gestió ambiental dels equipaments i serveis
corresponents.
En l’àmbit de promoció social, tal com hem assenyalat anteriorment, s’ha posat
l’èmfasi en les accions que contribueixen al lleure i l’atenció social de les persones
amb discapacitat, i també en els programes de respir cap a les seves famílies i
cuidadors/es. En aquest sentit, cal destacar:
-

Realització del projecte “Temps d’oci” per a persones adultes amb discapacitat
intel·lectual durant el període de vacances de Nadal. Projecte de lleure per a les
persones i de respir per a les famílies. Malgrat que hi estan inscrites 18
persones, finalment només hi van participar, per motius de prevenció i
problemes d’organització familiar, un total de 13 persones i 4 educadors/es.

-

Redacció de l’autorització d’ús per al desenvolupament del projecte “Temps per
tu” per a infants a la ludoteca Guitard. Aquest projecte, impulsat des de l’IMPD,
es duu a terme un dissabte al mes i s’adreça a infants amb discapacitat
intel·lectual.

-

Sessió de teatre infantil accessible al Centre Cívic Tomasa Cuevas el 12 de
desembre.

-

Elaboració del conveni del projecte “Temps d’oci” per a l’any 2021 per cobrir
tots els períodes de vacances (setmana santa, estiu i Nadal) i donar servei a
persones adultes amb discapacitat intel·lectual i a les seves famílies. Malgrat les
restriccions, està previst que el projecte pugui desenvolupar-se per donar servei
i respir a les famílies, i també espais d’oci i lleure a les persones amb
discapacitat.
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Eix 5 - Potenciar la participació dels diferents agents a través dels espais
corresponents, fent-los partícips del disseny i desenvolupament de la mesura:
línies estratègiques, prioritats a atendre, accions a realitzar, mètodes de treball,
etc.
Donades les restriccions i també la impossibilitat de dur a terme reunions
presencials, no s’ha pogut presentar la mesura ni l’informe posterior als diferents
consells, comissions i grups de treball que hi ha constituïts al districte, tot i que sí
que s’ha realitzat un seguiment amb les entitats de manera telemàtica.
A mesura que la situació es vagi normalitzant, està prevista la presentació de la
mesura als diferents òrgans de participació:
–
–
–
–
–
–
–
–

Grup Intern de Millora per la Inclusió (àmbit districte)
Grup de Treball per la Inclusió
Consell Escolar de Districte
Consell de Salut
Taula de Salut Mental
Grup de Treball de Gent Gran
Taula Jove
Etcètera

A més de la presentació de la mesura, es tractarà de treballar conjuntament amb
aquests àmbits per promoure projectes i accions que contribueixin a fer de les
Corts un territori socialment responsable, i a participar de forma activa en les
diferents iniciatives que s’impulsin, fent-t’ho d’una manera molt transversal.
Com a conseqüència de la crisi generada per la covid-19, no s’han pogut abordar
les accions següents:
-

Ampliar el treball amb altres col·lectius vulnerables, tal com ho recollia la
mesura de govern.
L’Espai d’Inclusió no ha pogut celebrar la trobada anual donades les restriccions
i la naturalesa d’aquest acte.
La situació també ha fet que no hagi estat possible contactar amb nous
possibles agents de la xarxa d’inclusió i treballar amb els existents: empreses,
entitats, universitats i associacions.
El desenvolupament de projectes i accions que implicaven contacte social i
interacció de col·lectius.
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5. Prioritats a treballar durant el 2021
En el context actual es fa difícil preveure quina serà l’evolució del virus i com
afectarà el funcionament dels equipaments, serveis i projectes que s’impulsen des
del Districte. Aquesta incertesa afecta també el pla de treball previst per a la
mesura d’inclusió i, per tant, el seu desenvolupament normal. Però, en tot cas, es
fa la proposta de programar aquest any 2021 a partir dels objectius següents:
•

Prioritzar accions i projectes que afavoreixin el benestar emocional de les
persones amb discapacitat, així com dels professionals i de les famílies.

•

Impulsar i donar suport als projectes dels pisos de vida independent de les
entitats del territori que es posaran en marxa durant el primer trimestre
d’aquest any.

•

Donar suport a les entitats en tot allò que requereixin per fer possible el seu dia
a dia amb els seus usuaris i usuàries.

•

Augmentar els contactes amb els agents de l’Espai d’Inclusió per recuperar les
relacions anteriors a la covid-19.

•

Planificar els propers mesos amb la idea de:
o
o
o
o

Reunir l’Espai d’Inclusió 20+20+20.
Iniciar el curs 2021-2022 amb les màximes garanties.
Poder organitzar la campanya de Nadal inclusiu.
Reprendre els projectes que van quedar endarrerits a l’inici de 2020,
coincidint amb l’aprovació de la mesura.
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Glossari de termes
-

IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

-

TSR: territori socialment responsable

-

EEE: escola d’educació especial

-

CC: centre cívic

-

CHM: Centre d’Higiene Mental
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