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PLA DE CONTINGÈNCIA  

 
A nivell de l’Administració del Districte de l’Eixample  
 
Llevat necessitat excepcional, les seus dels Districtes romandran tancades i les 
persones que hi treballen faran teletreball durant els dies d’aplicació del  Pla de 
Contingència de la Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat. Per poder fer 
teletreball s’ha distribuït portàtils entre el personal que no disposava per poder-se 
connectar des de casa i s’ha ampliat els sistemes informàtics municipals de manera 
que fos possible la connexió en remot del màxim nombre de treballadores i 
treballadors del Districte. 
 
 

RESUM D’ACTUACIONS  

Equipaments de Serveis Socials actius al Districte 
Durant l’estat d’alarma per la Covid-19, disposa d’un  centre de serveis socials de 
guàrdia que atén de manera presencial i directa les urgències socials. Aquest centre 
realitza al voltant de 100 atencions diaries.  
 
CSS Antiga Esquerra de l’Eixample (c. Mallorca, 219). Obert per atendre 
emergències socials de 9 a 14 h de dilluns a divendres. 

Casaments  
Se suspenen els casaments i se’ls informa que quan es normalitzi la situació tindran 
les màximes facilitats. En aquests moments estem ajustant amb els afectats dates 
alternatives durant la resta de l’any. 

Òrgans de govern i espais de participació 
S’ha realitzat dues sessions extraordinàries on s’ha convocat al conjunt de persones 
membres del Consell plenari de l’Eixample per informar de les actuacions fetes. Les 
convocatòries es van realitzar el 2 i el 16 d’abril.  
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El procés de recollida de propostes i projectes pel Pla d’Actuació de Districte i pels 
Pressupostos Participatius, que havia d’acabar el 27 de març, s'allarga fins el 22 de 
maig. 
 

Obres públiques 
Des del 16 de març se suspenen totes les obres públiques de la ciutat, en total 72 
obres. S’envia comunicació centralitzada des d’Ecologia Urbana a totes les 
llicències d’obres en vigor un cop es decreta la seva paralització. A nivell de Districte 
es paralitzen les següents actuacions: 
 

● PMI Enllumenat. Lot 2. Pau Claris (Gran Via Corts Catalanes-Pl.Urquinaona) 
● Espai de salut Viladomat (PAMEM). Espai cures  
● Espai de salut Viladomat (PAMEM). Atenció a la dependència 
● La Model. Edifici Administratiu C. Entença, Enderrocs puntuals 
● Centre gestió servei SIS (Servei Inserció Social)  C.Casp 
● C.Consell de Cent tram Viladomat - Comte Borrell. Reurbanització tàctica 
● Millora vies d’evacuació UT Guardia Urbana. Edifici C/ Nàpols 

 
Les sis primeres actuacions les gestiona BIMSA, la darrera es una contracta 
atorgada directament pel Districte de l’Eixample. 
 

Neteja, recollida de residus a l’espai públic i parcs 
S'ha reduït els serveis de neteja a 1/3 dels serveis habituals en cadascun dels torns 
de treball.  
 
Es prioritzen els següents treballs i accions:  

 
1. Entorns de contenidors  
2. Buidat de papereres  
3. Entorns d'hospitals i centres d'assistència primària (els que estiguin oberts) 
i mercats alimentaris  

 
Evolució servei SETMANA DEL 27 d’abril al 3 de Maig 
 
Setmana amb una alta mobilitat al carrer. Hem continuat la neteja de les  zones 
verdes/parterres oberts, places, rambles i espais peatonals  i s'han prioritzat els 
repassos de papereres i  les recollides de restes abandonades (que van en augment 
en general) en els espais de més ocupació. Durant el cap de setmana, l’elevada 
presència de veïns a dificultat la neteja del pol·len i algunes actuacions puntuals de 
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baldeig i es va prioritzar el buidat de papereres i la recollida de desbordaments. Amb 
l’obertura dels parcs determinats en aquesta primera fase s’han realitzat actuacions 
de neteja en els parcs (més enllà del buidat de papereres demanat) degut a les grans 
acumulacions de fulles, restes de petit residus i arrossegaments de sorra.  Degut a 
les dificultats que ens trobem durant el dia algunes actuacions de neteja es realitzen 
de nit, les actuacions realitzades no han estat integrals per manca de mitjans però si 
que s’ha aconseguit en els lloc a on hem actuat un estat óptim de neteja, retirant 
acumulacions importants. 
  
Serveis de buidat de papereres, entorn d’ubicacions i neteja d’àrees d’esbarjo 
de gossos: 
S’han netejat totes les àrees de gossos i punts sensibles. S’han fet actuacions 
intensives en trams afectats per pol·len. Es detecta  increment dels desbordaments a 
l’entorn de contenidors. Especial atenció a la neteja de les zones de més afluència de 
persones. 
 
S’ha fet un reforç d’escombrada mecànica en els trams més afectats per pol.len 
Consell de Cent, Diputació, Sepúlveda, València, Calabria, Fontanella, Psg. Sant 
Joan, Josep Tarradellas, Diagonal, Enrique Granados, Paral·lel, Compte Borrell, Gran 
Vía, Av. Roma,  Avd. Gaudí i entorn Sagrada Familia, entorn mercat de Sant Antoni i 
carrils bici. 
 
Aquesta setmana s’ha realitzat una actuació conjunta amb Guardia Urbana per 
retirada de restes de persones sense sostre acumulades al Parc de Joan Miró. 
 
Servei de baldeig/desinfecció 
S’ha realitzat un baldeig/desinfecció de tots el punts sensibles; hospitals, hotels, caps 
i residències geriàtriques. 
 
S’ha realitzat el baldeig dels menjadors socials i s’ha reforçat el repàs amb equips 
d’escombrada. 
 
S’ha realitzat baldeig/desinfecció d’un 70-80% de les farmàcies i 50-60% 
supermercats. Hem mogut equips per actuar a l’entorn d’ubicacions i espais de 
concentració de persones (sobretot nens). 
 
S’han realitzant neteges i desinfeccions d'ubicacions i punts d'orins 
 
S’ha realitzat un cicle complert de desinfecció de contenidors en torn de nit al districte 
de Gràcia. 
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Servei de mobles i trastos – residu a l’entorn de les deixalleries 
S’han netejat els entorns de les deixalleries (tot i estar tancats, alguns dies retirem 
petits residus d’aquests equipaments, bidons, roba, etc) 

Parcs 
A partir del diumenge 15  d’Abril els parcs romanen tancats i els espais de jocs 
infantils amb recomanació de no utilitzar o precintats.   
 
En referencia a l’obertura dels parcs s’han realitzat actuacions de neteja, per retirar 
fulles, residus etc. Des del 3 de Maig s’actuarà en dissabtes, diumenges i festius. 
Excepte algun cas puntual greu, la feina que faran els equips de neteja serà 
principalment el buidat de papereres un cop al dia. Les zones de jocs infantils 
segueixen tancades. No s'efectuen les neteges ni les obertures. 

Recollida d'animals morts 
Es manté el servei. S'altera el mecanisme de lliurament dels cadàvers amb els 
particulars de tal manera que no hi hagi contacte entre ciutadania i el personal del 
servei.  

Pintades  
Es suprimeix el servei de neteja de pintades. En cas de pintades ofensives es 
procedeix a la neteja en un termini de 4 hores.  

Punts Verds  
Es tanquen tots els punts verds de qualsevol categoria.  

Equipaments de proximitat 

Centres Cívics  
Els centres cívics, tot i no ser considerats serveis essencials, com a equipaments 
referents de proximitat tenen un paper important i estan  fent teletreball per mantenir 
el contacte amb les diferents comunitats d’usuaris i continuar fent de referents i 
prescriptor, orientant i informant de les coses que els poden preocupar i oferint 
continguts de consum cultural de formació a través de recursos on line (espectacles, 
conferències, activitats, tallers) a través de la pàgina web i les xarxes socials. Els 
Centres Cívics seran equipaments claus en la represa de l’activitat cultural al Districte 
i per això estan treballant en el disseny i definició de les noves programacions 
adaptades als nous escenaris. En coordinació amb  l’ICUB estan treballant per tirar 
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endavant el pla de xoc cultural a la ciutat per quan s’acabin els confinaments, acollint 
tots els espectacles del Barcelona Districte Cultural i d’altres projectes que no s’han 
pogut realitzar en aquest període. Continuen treballant també en la programació del 
Tangent , Festival de les Arts de l’Eixample  
 
Xarxes socials dels centres cívics 
CC La Casa Elizalde 
CC Fort Pienc 
CC Urgell 
CC Golferichs | Espai de Fotografia Català-Roca 
CC Cotxeres Borrell 
CC Sagrada Família 
 

Casals Infantils  
Els casals Infantils per fer front a la situació excepcional que estem vivint en aquests 
moments i amb l’objectiu de seguir acompanyant als infants i famílies usuàries dels 
nostres serveis d’infància per tal de que pateixin el mínim possible el canvi de rutina, 
els equips dels quatre casals infantils del Districte de l’Eixample estan oferint diferents 
propostes a través dels mitjans digitals per estimular el joc i oferir recursos de lleure 
per als infants i les seves famílies. S’envien continguts de jocs i tallers per realitzar a 
casa, reptes, concursos, publicacions, espectacles per franges d’edat, trobades 
virtuals amb els diversos grups per fer jocs plegats i també s’ofereix assessorament 
telefònic a les famílies.  
 

Servei de Suport a famílies amb infants de 0 a 3 anys 
S’ofereixen diàriament propostes d’activitats senzilles per fer a casa, vinculades a 
l’experimentació sensorial, al joc motriu I al desenvolupament cognitiu. Es donaran 
pautes per acompanyar el joc i per crear espais i joguines, s’ofereixen  lectures i altres 
recursos gratuïts que es poden trobar a internet i continguts de caràcter pedagògic i 
idees de com organitzar-se durant els dies de confinament i rutines a establir per 
promoure hàbits saludables. 
Es mantenen les dues trobades virtuals a la setmana amb tot el grup, coincidint amb 
els dies que s’ofereix el servei, en les quals s’aprofita per compartir totes les 
informacions i propostes esmentades. També es fa atenció individualitzada a les 
famílies a través del correu electrònic. 
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Espais de Gent Gran  
La Gent Gran ha esdevingut en aquesta crisi la part més feble, i per tant el sector de 
població amb el que hem de dedicar més recursos de protecció. És per això que des 
dels Espais de Gent Gran del Districte, com a equipaments referents i de confiança 
d’un nombre molt important de persones grans hem dissenyat un seguit d’accions que 
permetin, per una banda mantenir el contacte i donar tant suport com sigui possible a 
nivell individual de les persones usuàries i per altra repensar i avançar en el 
desplegament dels diferents projectes i accions del programa de gent gran del 
districte, adaptant-lo a la nova situació i a la represa de l’activitat dels centres. És per 
això que  ara la prioritat en que estem treballant es la unificació del abordatge per 
mantenir les persones usuàries dels Espais connectades i informades a través de la 
web i dels correus electrònics i els grups de voluntaris connectats i actius.  
 

Casals de Barri 
Els quatre Casals de Barri del districte de l’Eixample continuen amb la seva activitat 
a través del teletreball, mantenint-se en contacte amb les entitats i els projectes que 
impulsen i han prioritzat el treball de suport a les iniciatives i xarxes solidàries, 
comunitàries i veïnals que han sorgit als diferents territoris per fer front a la crisi 
sanitària i els problemes que pot representar el confinament en les persones i 
col·lectius més vulnerables. Ara més que mai, aquests, els  equipaments d’acció 
comunitària per excel·lència, han d’estar al costat dels moviments veïnals i associatius 
reforçant les seves iniciatives. També estan treballant per adaptar les seves accions i 
programes  a les noves demandes que poden sorgir un cop superat l’estat d’alarma.  
 

Transformadors 
Ateneu el Poblet 
Espai 210 
Calàbria 66 

 

Aula d’Educació Ambiental  

L’equip de l’Aula d’Educació ambiental com la resta d’equipaments de proximitat,  
través del  teletreball  estan actius i  duent a terme una important tasca i en aquest 
sentit es segueix prestant el servei d’informació en els àmbits relacionats amb la 
sostenibilitat i el medi ambient, treballant amb especial èmfasi la prevenció i la gestió 
dels residus. S’estan creant nous continguts de tallers i activitats on line i per gaudir a 
través de streaming.  Mantenen el contacte amb les entitats i els equipaments del 
districte per redisseyar  els projectes conjunts i estan treballant també per reprogramar 
totes les activitats presencials que tenen previstes per aquest trimestre (projectes amb 
les escoles, rutes, tallers, etc) per quan es torni a l’activitat presencial. Continuen 
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atenen totes les consultes que els hi arriben com a equipament referent de l’educació 
ambiental al districte. Link: Aula Educació Ambiental 

PIAD (Punt d’Informació i Atenció a les Dones) 

L’emergència sanitària provocada pel coronavirus i la situació de confinament que 
se’n deriva pot produir un augment de casos de violència masclista, tant pel període 
de convivència intensiva de 24 hores diàries que suposa com per la restricció de la 
mobilitat de les dones i l’angoixa per la incertesa econòmica i social de moltes famílies. 
Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament de Barcelona ha reforçat els serveis adreçats 
a les dones i ha editat unes guies amb consells pràctics d’autoprotecció, detecció i 
prevenció. 

Amb motiu de la crisi sanitària de la Covid-19, el Punt d’Informació i Atenció a les 
Dones de l’Eixample (PIAD) està tancat temporalment, com tots els PIAD de la ciutat, 
però manté l'atenció per telèfon i per correu electrònic: 

Telèfon: 936 197 311 i correu electrònic: piad_eixample@bcn.cat (de dilluns a 
divendres de 9.00 a 14.00 hores i de dilluns a dijous de 16.00 a 19.00 hores).  

A més, s'ha posat en marxa un nou servei telefònic d’orientació jurídica per a dones, 
per poder fer consultes sobre accés a ajuts, temes laborals, guarda de menors, 
processos judicials, violència i estrangeria: 

Telèfon:  639 534 814 (de dilluns a divendres, de 10.00 a 18.00 hores) 

En situacions d’emergència de violència domèstica cal adreçar-se al Servei d’Atenció, 
Recuperació i Acollida (SARA), que amb motiu de la crisi sanitària de la Covid-19, 
s'han modificat els horaris del servei: 

● Atenció presencial general: de 9.00 h a 15.00 h de dilluns a divendres (c/ Marie 
Curie, 16) 

● Atenció presencial d’urgència: de 9.00 h a 13.00 h de dilluns a divendres (c/ 
Marie Curie, 16). 

● Atenció telefònica:  de 9.00 ha 15.00 h de dilluns a divendres. Telèfons: 93 291 
59 10 i 93 291 59 20 

Correu electrònic: sara@bcn.cat 

Fora de l’horari d’atenció del SARA, es pot contactar amb el Centre d’Urgències i 
Emergències Socials de Barcelona (CUESB), al 900 703 030, que atén tots els casos 
de risc les 24 hores els 365 dies de l’any. 
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Altres projectes 

Projectes de dinamització  
Els projectes de dinamització QUEIX i Eix Jove, que ha cancel·lat la VII Mostra d’Art 
Jove, continuen amb la seva tasca de suport i dinamització de les seves comunitats 
d’usuaris a través de mitjans tecnològics i preparant la tornada a la activitat presencial. 
 
Per donar veu als nens i nenes de la ciutat es crea Estimat Diari (Notícia 30/03/20) 
L’objectiu és generar un espai on els nens i nenes de la ciutat puguin explicar com 
viuen aquests dies de confinament i compartir desitjos, idees, il·lusions, creativitat...  

Espais cedits a entitats  
Els espais associatius del Districte continuen fent les tasques que els hi són pròpies 
a través del teletreball i mantenint-se connectats amb les seves entitats i persones 
usuàries, col·laborant i participant de les xarxes solidàries i veïnals dels diferents 
barris. 

Xarxes de suport i menjadors socials 
 
Xarxa de Suport Sagrada Família- El Poblet 
 
Xarxa de solidaritat del barri que desde el 2007 compta amb un Pla d’acció comunitari, 
articulant el treball en xarxa.  Ofereixen suport per tenir cura d’infants, fer 
assessorament laboral i abastir població de risc o en situació de vulnerabilitat legal. 
 
Sant Antoni 
Xarxa de Solidaritat del barri creada pel teixit veïnal (Assemblea de joves, Associació 
de veïns, Calàbria 66, De veí a veí, Fem Sant Antoni i Sant Antoni Comerç), amb més 
de 380 persones voluntàries, i també hi participen farmàcies, el mercat, etc. 
Coordinada des de l’inici amb CAP Manso i Serveis Socials, vincles que ja estaven 
establerts per la tasca prèvia duta a terme a la Taula de Salut Comunitària del barri. 
Deriven si és necessari casos d’alta vulnerabilitat a Serveis Socials. Vinculada també 
al Banc d'aliments que proveeix a les entitats que en formen part i distribueixen els 
productes entre les persones sol·licitants. La Xarxa també proveeix de material 
sanitari manufacturat per voluntaris/es a CAPs i altres serveis que els requereixen, 
així com fa coordinació d’iniciatives culturals, escola telemàtica, etc. 
 
Menjadors i DISA a l’Esquerra de l’Eixample 
Menjador Emmaús. al Carrer Comte Borrell, 307. Segueix actiu en el seu 
funcionament i fa repartiment dels menús a les més de 150 famílies que atén. Dilluns 
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i divendres fan repartiment d’aliments a la parròquia i a les persones de tercera edat 
els hi porten a domicili. Donen tant dinars com sopars. 
 
Punt DISA. Ubicat al Carrer Comte Urgell 176. Atenen a 700 famílies que hi van un 
cop al mes. La xarxa de suport de l'esquerra els hi donaran suport a nivell de 
voluntariat (la majoria de voluntaris son gent gran i estan confinats a casa) 
 
Xarxa de Suport de l’Esquerra de l’Eixample 
Xarxa de suport que s’ha convertit en Xarxa d’Aliments i que atén a unes 100 famílies. 
La conformen totes les entitats del barri i tenen com a seu de recollida i distribució la 
Lina Òdena i l’Espai Lola Anglada.  
 
 
Grup de suport Sagrada Família 
 
Vincles amb la Taula de Salut Comunitària que ha unit persones grans i persones 
joves. Des del Pla Comunitari i l’Espai 210 (amb el PIV, Pla d'Informació del 
Voluntariat). Hi ha uns 65 voluntaris i reben informació d’usuaris que venen dels 
serveis socials i dels ambulatoris. Una mitjana de 3 o 4 sortides al dia.   
 
A l'església Sant Ignasi de Loiola i l'Església Evangèlica Ebenezer reparteixen 
aliments.  
 
La gent utilitza el DISA ubicat a Fort Pienc que també fa servei a la població de 
Sagrada Família i Dreta. 
 
 
Fort Pienc 
  
Punt DISA al barri de Fort PIenc. Està gestionat per la Fundació social Filles de la 
Caritat de Sant Vicenç de Paül. Atenen a persones i famílies derivades de serveis 
socials dels barris de Sagrada Família, Dreta Eixample, Fort Pienc, Baix Guinardó i 
Camp d'en Grassot. Està ubicat a C/ Nàpols, 171, baixos. 
 
Pel que fa al Fort Pienc, en principi cap de les entitats amb què tenim contacte han 
comunicat cap iniciativa, encara que és probable que hi hagi alguna col·laboració 
col·lectiva o individual amb xarxes ciutadanes. També és possible que hi hagi algun 
recurs o xarxa que es comparteixi amb Sagrada Família o la Dreta, atès que el mapa 
dels arxiprestats reparteix el Fort Pienc entre SaFa (Roser) i la Concepció (Sant 
Oleguer). 
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La parròquia de Sant Oleguer té una xarxa significativa de voluntaris que col·labora 
amb diferents espais com la taula de salut comunitària, RADARS, el punt DISA, etc. 
Tanmateix la majoria són persones d'una edat i característiques que permeten 
considerar-les de risc en relació a la COVID-19. Per tant, no sabem fins quin punt 
estan desenvolupant activitat a dia d'avui. 
 
Xarxa de suport Fort Pienc 
 
Les joves de la Casa Groga s’han organitzat per fer la xarxa i atendre a les persones 
grans. La comunitat xinesa ha creat una xarxa de suport.  
 
Dreta de l’Eixample 
 
La Merienda 
 
Presten serveis de distribució d’aliments a famílies en domicilis de diferents barris de 
la ciutat. Personas sense feina, també sense documentació. També fan tasques 
d’inserció laboral per persones en risc d’exclusió. 
 
Parròquia de la Concepció 
 
Es manté oberta la basílica per qui vulgui resar o a rebre atenció sacerdotal. Presta 
ajuda econòmica als més necessitats i respecte a les persones que es troben en 
situació d'especial vulnerabilitat, s'actua d'acord amb l'assistència social. 
 
Xarxa Dreta Eixample Cuidem-nos 
 
Un total de 170 voluntàries i voluntaris que s’han autoorganitzat davant el Covid-19. 
Duen a terme tasques com cura d’infants i assistència a col·lectius de risc. 
 

Actuacions extraordinàries  

Programa Pavellons Salut  
 
Els objectius d’aquest programa són els següents: 
 
1. Posar tota la nostra capacitat, més enllà de les competències que tingui cadascú, 
a donar resposta a l’emergència sanitària. 
 
2. Avançar-nos de forma preventiva per evitar un escenari de col·lapse sanitari.  
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Aquest programa el gestiona una Oficina Municipal amb personal directiu i tècnic 
municipal (20 persones) que s’ubica al Parc Sanitari Pere Virgili i coordina tres tipus 
d’actuacions: 

1. L’habilitació de 4 espais propers als hospitals de referència de la ciutat 
(Vall d’Hebron, Hospital del Mar, Hospital de Sant Pau, Hospital Clínic). 
Aquests espais tenen una capacitat conjunta d’atenció sanitària a un total de 
544 pacients. 
 
2. Coordina la disponibilitat d’hotels, Hotels Salut, per atendre dues 
necessitats: en primer lloc, s’han facilitat 1236 llits per atendre pacients amb 
simptomatologia lleu o asimptomàtics, pacients autònoms o aquells que no 
poden fer l’aïllament a casa per dificultats del seu entorn; i en segon lloc, 
s’han posat a disposició municipal 500 habitacions per oferir espais per 
descans de personal sanitari.. 
 
3. Tot el suport logístic vinculat a aquests centres: trasllats, alimentació, 
manteniment, distribució de material, etc. En aquesta tasca s’està comptant 
amb la participació de Bombers de Barcelona i TMB. S’ha desplegat 
infraestructura TIC als pavellons, adaptant les xarxes de comunicació 
electròniques vinculades a aquests centres a la realitat hospitalària per 
permetre la connectivitat tant al personal sanitari com als pacients: possibilitat 
d’accedir a la història clínica, facilitació de connectivitat Wi-Fi garantint la total 
connectivitat dels pavellons i lliurament de terminals mòbils (ordinadors, 
tauletes i mòbils). En col·laboració amb el CTTI. 

Programa Residències de Gent Gran  
 
La situació de crisis sanitària generada arran de la pandèmia causada pel 
coronavirus SARS-CoV-2 (COVID19) ha esdevingut en emergència que està donant 
lloc a necessitats assistencials i materials de gran volum en les residències de gent 
gran, tant de titularitat pública com privada. La pròpia estructura del sistema molt 
atomitzat és en si mateix una dificultat evident de gestió davant el COVID, atès que  
a la ciutat de Barcelona hi ha un total de 269 residències amb capacitat per atendre 
un total de 14.138 usuaris que per les seves característiques de salut i envelliment 
són la població més vulnerable per enfrontar la pandèmia del COVID19. 
 
Aquestes necessitats s’han detectat especialment davant la manca de materials de 
protecció per a les persones treballadores d’aquestes residències, així com per les 
residents a les mateixes. Igualment, s’ha detectat un increment exponencial en les 
necessitats de neteja i desinfecció d’aquestes instal·lacions així com en la necessitat 
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de reacondicionar els espais per tal de poder garantir la deguda separació entre els 
residents afectats pel COVID-19 d’aquells que no ho estan. 
 
Finalment, atesa la situació provocada per la pandèmia i l’alt nombre de treballadors 
i treballadores en situació de baixa laboral s’ha detectat una important manca de 
personal qualificat per tal de poder atendre el dia a dia de les residències.  
 
A la vista de tot això, l’Ajuntament de Barcelona es va posar a disposició del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, que 
ostenta la competència sobre les residències de gent gran, per oferir mitjans 
personals i equipaments municipals per coadjuvar en solucionar la crisi provocada 
pel COVID19.   
 
En data 29 de març de 2020 es va crear el Centre de Coordinació de residències de 
gent gran liderat, fins al 8 d’abril de 2020, pel Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies i amb la participació del  Departament de Salut, el Consorci de Serveis 
Socials de Barcelona i el Consorci Sanitari de Barcelona, sota la coordinació tècnica 
de l’Ajuntament de Barcelona. El 8 d’abril s’anuncia un canvi de competències en les 
residències que s’atribueixen al Departament de Salut.   
 
L’objectiu principal del Centre de Coordinació de residències de gent gran és donar 
suport al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya, en la gestió de l’emergència a les residències de gent gran.  
 
La sistemàtica per conèixer l’estat de  les residències és la següent: diàriament les 
direccions de les residències omplen i envien al CSSB un formulari on queda palesa 
la seva situació, el nombre de residents contagiats confirmats, els que mostren  
símptomes, així com l’estat del personal professional del centre. També expliciten 
els mancances de material. En base a la informació rebuda es prioritzen les 
residències sobre les que actuar.   
  
Pel que fa a les actuacions que es porten a terme són:  
 

a) Desinfecció i neteja de residències. Efectuat per Bombers de 
Barcelona o la UME.    

b) Trasllat de residents a altres espais per oferir majors garanties 
d’aïllament. S’han habilitat diferents espais públics i privats (clíniques 
mutuals, per exemple en una primera fase o hotels en una segona) per 
traslladar-hi residents.   

c) Facilitar personal sociosanitari que supleixi les baixes de personal 
existents als centres residencials. Formació.   
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d) Lliurament de material de protecció (EPI’S) per al personal 
professional.  

 
En detall, actualment al districte de l’Eixample hi ha un total de 87 residències de 
gent gran.  
 
Fins el 6 de Maig, n’hi ha confirmades un total de 53 actuacions de  desinfecció a 44 
residències, 2 més previstes realitzar els propers dies i 2 pendents de confirmar la 
seva realització. 
 
De les residències de l’eixample  fins al 25 d’ abril  consta el trasllat de 67 persones 
de residències a centres sanitaris per millorar la seva atenció. 
 
La propietat de l’Hotel Mate Room ubicat al Carrer  Mallorca, 288 a la Dreta de 
l’Eixample, ha posat a disposició Municipal les seves instal·lacions per ubicar covid 
negatius.Té 80 habitacions adaptades i la propietat ho cedeix de forma gratuïta fins 
que passi l’estat d’alarma. La mateixa propietat ha adaptat les dutxes posant barres i 
les finestres per a què pugui anar gent gran.Està previst que estigui disponible pel 
dia 27 d’Abril aproximadament. 
 

Mesures per atendre l’increment de defuncions  
Davant l’increment de defuncions provocades per la pandèmia del COVID-19 
l’Ajuntament ha treballat amb la Generalitat per establir un nou decret per regular els 
serveis funeraris. 
 
El nou protocol estableix que l’Ajuntament de Barcelona coordinarà tots els serveis 
funeraris a la ciutat durant la crisi sanitària i permet el reforç de tots els serveis per 
garantir un servei universal i bàsic, millorar l’acompanyament del dol, i agilitzar els 
tràmits. 
 
S’estableix un preu unitari del servei bàsic, que serà de 2.500 euros i que inclou el 
trasllat i custòdia del difunt fins a dependències de serveis funeraris i el posterior 
enterrament o incineració. 
 
Les operadores funeràries reforçaran el servei amb l’augment de l’espai per a dipòsit 
de difunts, més vehicles de trasllat i més personal d’atenció a familiars. Mesures per 
reduir l’impacte en persones i famílies en situació de vulnerabilitat 
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Mesures per acompanyar a les persones en situació de 
vulnerabilitat 
Poliesportiu de l’Estació del Nord 
Repartiment de 100 àpats pícnic de dilluns a dissabte de 13 a 15 h. Servei de dutxa i rober 
de dilluns a dissabte de 9 a 13 h. 
 
Espai Dos de Maig 
Alberg obert les 24 h exclusiu per a dones, amb 72 llits i servei de menjador, dutxa i rober. 
 
SAIER  
Des del 3/04 s’ha habilitat la seu del SAIER  del c. Tarragona, 141 com a punt de distribució 
de 200 àpats al dia.  
 

Mesures per garantir l’abastament alimentari a la ciutat  
Els 38 mercats municipals oberts estan oberts així com tots els del Districte.  
Els mercats municipals de la Sagrada Família, La Concepció, El Ninot i Sant Antoni 
disposen de servei de repartiment a domicili. El de Sant Antoni reparteix gratuïtament a 
domicili als majors de 65 anys i té un telèfon centralitzat (93 426 35 21) per gestionar les 
comandes. 
 

Mercat de Sant Antoni 
Mercat del Ninot 
Mercat de la Concepció 
Mercat de la Sagrada Família 
Mercat del Fort Pienc 

 
Es garanteix el funcionament de Mercabarna amb el seu propi pla de contingència 
assegurant alimentació a l’àrea metropolitana. 
Es flexibilitza la càrrega i descàrrega i s’elimina la limitació de vehicles per tonatge a la 
ciutat.  
 

Mesures per garantir el dret a l’habitatge  
S’atura el cobrament del lloguer en habitatges públics municipals a 12.000 famílies 
llogateres: L’IMHAB no cobrarà el lloguer fins al juliol i després es prorratejaran les quotes al 
llarg d’un any i mig i s’adaptaran a les noves condicions econòmiques de cadascú. 
Tots els serveis d’emergència habitacional estan actius, malgrat l’aturada de tots els 
desnonaments.  
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Mesures per reduir l’impacte a l’economia familiar 
S’ha prorrogat la data límit per al pagament de tributs municipals, es donen facilitats per a 
fraccionar pagaments i es fan plans individualitzats amb assessorament municipal. Per 
resoldre dubtes i fer consultes en aquesta matèria hem posat en funcionament l’Oficina 
Tributaria d’atenció i assessorament fiscal per a la ciutadania i les empreses. 
 
No es cobraran les quotes de les escoles bressol (8.000 usuaris), escoles de música 
i conservatori (2.000 usuaris). 
 
No es cobren quotes als centres esportius municipals (200.000 usuaris) durant l’estat 
d’alarma. 

Mesures per reduir l'impacte sobre el treball  
Es reforcen els Punts de Defensa de Drets Laborals. Els Punts s’ofereixen en col·laboració 
amb els sindicats per atendre dubtes sobre riscos laborals o la pèrdua de feina. 
Es crea el portal web barcelonactiva.cat/covid19 que inclou eines i recursos de totes les 
administracions per donar suport a empreses, pimes, entitats, autònoms i treballadors. 
També s’ha activat el telèfon 900 533 175, una línia d’atenció telefònica gratuïta per orientar 
a la ciutadania i resoldre qüestions sobre la seva situació laboral. 
 
Es mantenen vigents tots els contractes a les empreses proveïdores de l’Ajuntament, 
ajustant el servei a la situació actual i garantint la liquiditat, sempre que es mantingui 
l’ocupació i no hi hagi regulacions no acordades. Se’ls ha demanat un pla de contingència, 
en cas dels serveis essencials, per garantir la seguretat del personal assignat a les tasques 
de l’Ajuntament.  

Mesures per reduir l’impacte econòmic 
S’anuncia a 16 d’abril la creació d’un primer fons de 25 milions d’euros per donar suport als 
agents econòmics de la ciutat i fer front a la fiscalitat post-coronavirus. Es crea el Centre de 
Coordinació de la Resposta Econòmica (CECORE) per desenvolupar les accions de 
resposta per a l’activació econòmica així com coordinar les accions municipals amb la resta 
d’agents econòmics i socials 
 
S’han allargat els terminis per pagar l’Impost sobre béns immobles i l’Impost de vehicles de 
tracció mecànica fins al juliol, i s’ha ajornat el pagament de les taxes de terrasses fins al 
mes d’octubre, on es descomptarà  el període on no se’n pugui fer ús per la situació 
d’alarma. Tampoc no es cobrarà el preu públic de recollida de residus comercials i 
industrials als comerços, els establiments de restauració, els autònoms i les empreses en la 
part corresponent al temps que no poden obrir al públic durant l’estat d’alarma. 
 
Taxa de terrasses: Es retornarà a tots els establiments afectats pels dies que no hagin 
pogut exercir l’activitat mentre duri l’estat alarma. Si encara no s’ha pagat, es procedirà a la 
reducció de la taxa per la part proporcional. Es plantegen canvis en les llicències. S’ajorna 
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l’aplicació del recàrrec municipal a l’Impost d’Estades en Establiments Turístics (IEET) fins 
passada la campanya d'estiu. En una segona fase s’estudiarà la possibilitat que els negocis 
de la restauració puguin ajustar la demanda d’espai públic a les necessitats reals, atesa la 
caiguda del consum. Impost d’estades en establiments turístics (IEET). Se n’ajorna el 
cobrament fins al mes de setembre.   

Mesures per reduir l’impacte en el sector cultural  
L’Ajuntament ha definit un paquet de 10 mesures per donar suport directe al sector de la 
cultura i per aclarir dubtes l’ICUB ha activat un canal específic on dirigir-se. Les 10 mesures 
són:  
- Convocatòria d’una subvenció extraordinària d’1 Milió d’euros especialment destinada a 
iniciatives culturals de base.  
- Festival Grec 2020. En l’edició d’enguany el festival incorporarà el màxim nombre de 
produccions de companyies del territori que s’hagin cancel·lat des del 15 de març i fins que 
duri la situació d’alarma.  
- Quinzena de la Dansa Metropolitana. Els espectacles de dansa al carrer que estaven 
previstos es tornaran a programar al mes de juliol i s’inclouran en altres programes 
municipals com el Festival Grec o el Barcelona Districte Cultural.  
- Avançament d’una part dels imports de les programacions posposades. Les companyies i 
artistes que tenen espectacles programats que s’han ajornat a causa de la crisi percebran 
una part dels imports contractats.  
- Es destinarà una inversió extraordinària d’un milió d’euros per incrementar els fons de les 
biblioteques de la ciutat.  
- Sant Jordi i Món Llibre. Es facilitaran a la Cambra del Llibre tots els permisos, inclosos els 
de pacificació de carrers i avingudes de la ciutat, en la data en què finalment se celebri el 
Sant Jordi d’enguany. El festival literari Món Llibre, que té lloc al CCCB i al Macba, serà els 
dies 20 i 21 de juny.  
- Es reorganitzarà, si cal, el calendari de grans esdeveniments culturals i festivals de música 
que es duen a terme a Barcelona per tal d’evitar cancel•lacions.  
- La convocatòria del programa Barcelona Districte Cultural serà més àmplia perquè pugui 
incloure el màxim nombre de produccions cancel·lades durant l’estat d’alarma.  
- Exempció de taxes per a rodatges audiovisuals a la ciutat fins al 31 del 12 de 2020.  
- Priorització de les vies ordinàries de suport al teixit cultural, com ara subvencions, 
programacions i comunicacions públiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
INFORME DE SEGUIMENT  

de la situació del Districte de l’Eixample pel Covid-19 
7 de maig de 2020 

 
 
 

19 

 

DIRECTORI RECURSOS EIXAMPLE 
Situació d’emergència COVID-19 

 
 
► https://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca/noticia/directori-de-recursos-de-leixample_943443 
 

HABITATGE 

HABITATGE PÚBLIC 
Emergències i incidències urgents (que requereixen reparacions urgents) 

Informació referent a les mesures relatives al pagament del lloguer i a les reduccions de les 
quotes del lloguer públic 

Telèfon(s) Horari d’atenció Web Mail 

932 915 404 / 932 915 424  
932 918 533 / 932 915 406 

De 9 a 13 h http://habitatge.barcelona/ca/q
ui-som/institut-municipal-

habitatge-rehabilitacio  
imhab@imhab.cat  

OFICINA D’HABITATGE DE L’EIXAMPLE 

Telèfon(s) Horari d’atenció Mail Eixample 

010 de 7 a 23 h oheix@bcn.cat  

 
 

PERSONES MIGRADES 

SOAPI  
Servei d'Orientació i Acompanyament per a Persones Immigrades 

Telèfon(s) Mail Eixample 

663 074 852 acollida2@bcn.cat  

 
 

TALL DE SUBMINISTRAMENTS 

PUNTS D'ASSESSORAMENT ENERGÈTIC (PAE) 

Telèfon(s) Horari d’atenció Web 

010 de 7h a 23h https://w10.bcn.cat/StpQueixesWEB/serveisIris.do?cbDetall=4634&c
onsulta=1&directo=0&tescolta=1   
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SALUT: CENTRES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP) 

CAP Telèfon Adreça Mail 

CAP Casanova 93 227 98 00/05 Rosselló, 161 capcasanova@clinic.cat  

Cap Comte Borrell  
(dl a dv) 

93 227 18 00 
Comte Borrell, 305 

(Cap de setmana anar 
a Rosselló, 161) 

capborrell@clinic.cat  
  

CUAP Manso 
(obert 24h, dl-dg) 93 554 31 61 Manso, 16 ciutadaniabcn.ics@gencat.cat   

CAP Pg de St. Joan  93 265 01 17 Pg. St. Joan, 20 ciutadaniabcn.ics@gencat.cat  

CAP Dr. Lluis Saye 93 301 25 32 Torres i Amat, 8 ciutadaniabcn.ics@gencat.cat  

CAP Carles I 
(TANCAT) 

93 265 01 17  
(atenció telefònica) 

Anar a  
CAP Pg. St. Joan ciutadaniabcn.ics@gencat.cat  

CAP Roger de Flor 93 507 03 90 Roger de Flor, 194-
196 

info@eapdretaeixample.cat  
  

  

Dubtes o consells de salut no urgents trucar al 061 CatSalutRespon 
De dl a dv de 8h a 20h i de ds i dg de 9h a 17h 

Per a més informació, consultar https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/   

 
 

RECURSOS SALUT PSICOLÒGICA I EMOCIONAL GENERAL 

Malestar psicològic per la situació actual 
COL·LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA DE CATALUNYA 

Telèfon(s) Horari d’atenció Web 

659 584 988 de 9h a 20h inclosos 
caps de setmana 

https://www.copc.cat/ct/noticias/1050/El-COPC-posa-a-l-
abast-de-la-ciutadania-un-tel-fon-d-assessorament-psicol-gic  

SUPORT PSICO-EMOCIONAL PERSONES AUTÒNOMES, LES SEVES FAMÍLIES I ELS SEUS 
TREBALLADORES/ES 

Fundació pimec, mitjançant fundació salut i en col·laboració amb l'Ajuntament 

Telèfon(s) Horari d’atenció Web 

900 505 805 
[Clau d’accés: 

AUTÒNOMS 2020] 

de 6h a 00h 
 365 dies 

Trucada gratuïta i 
anònima 

https://ajuntament.barcelona.cat/sanitatisalut/ca  
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ATENCIÓ ADOLESCENTS I JOVES 

Servei d’acompanyament a joves (general): “AQUÍ T'ESCOLTEM” 

Telèfon(s) Horari d’atenció Web 

619019109 
Atenció individual i 

confidencial via 
whatsap, trucada o 

videotrucada 

de dilluns a dijous de 9 a 13h i 
de 15 a 17h 

https://ajuntament.barcelona.cat/joves/ca/canal/aq
ui-tescoltem 

Correu electrònic: 
consulta_aquitescoltem@bcn.cat / saif@bcn.cat   

Servei Info Jove 

Telèfon(s) Horari d’atenció Web i mail 

662 333 350 / 
697 436 097 

(Whatsapp) 

de dilluns a divendres de 10h 
a 14h i de 16h a 19h 

https://ajuntament.barcelona.cat/joves/ca/noticia/el
s-serveis-juvenils-tinformen-assessoren-i-escolten-

des-de-casa_930863 
infojove@bcn.cat  

601 640 795 
(assessoria 
acadèmica) 

de dilluns a divendres de 10h 
a 14h i de 16h a 19h 

educaciojove@bcn.cat  

601 640 794 
(assessoria laboral) 

de dilluns a divendres de 10h 
a 14h i de 16h a 19h 

laboraljove@bcn.cat  
  

Eix Jove Eixample 

Telèfon(s) Instagram Web i mail 

607 537 621 https://www.instagram.com/eixjove/  www.eixjove.cat  
eixjove@eixjove.cat   

Casal Joves Xiroc 

Tallers online 

https://www.facebook.com/cjxiroc 
https://twitter.com/CJXiroc 

Casal de Joves Queix- Espai associatiu Lola Anglada 

Xarxes Socials Web i mail 

https://www.facebook.com/CJQueix / https://twitter.com/cjqueix 
 https://www.instagram.com/cjqueix 

  

www.queix.org 
queix@queix.org 

 

Casal de Joves La Dreixa 

https://www.facebook.com/FMJoveDE / https://www.instagram.com/cjovesladreixa 
https://twitter.com/cjovesladreixa 
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ATENCIÓ A DONES EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA MASCLISTA 

TELÈFON GENERAL 

Telèfon(s) Horari d’atenció Web 

900 900 120 
[Confidencial] 

24h / 365 dies https://violenciagenero.org/recurso/publicacion/guia-actuacion-
mujeres-que-esten-sufriendo-violencia-genero-durante-estado  

PUNTS D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES 
Servei d’atenció jurídica per a Dones  

Telèfon(s) Horari d’atenció Web 

639 534 814 10 a 18 h https://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/informacio-i-
atencio/punts-dinformacio-i-atencio-les-dones-piad    

SARA (Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida) 

Telèfon(s) Horari d’atenció Web Mail 

93 291 59 10 
93 291 59 20 

de 9 a 15 h  
de dilluns a 
divendres 

https://ajuntament.barcel
ona.cat/dones/ca  sara@bcn.cat  

900 703 030 
CUESB 

Fora de l’horari 
anterior  C/ Llacuna, 25 

 
 

PREVENCIÓ DE L’ABÚS SEXUAL INFANTIL 
PrevenSi (plataforma d’informació i consultes) 

Telèfon(s) Horari d’atenció Web Mail 

900 440 443 
de 9 a 20 h 

de dilluns a divendres 
https://prevensi.es/ info@prevensi.es 

 
 

GENT GRAN 

Programa RADARS 

Telèfon(s) Web 

936197311 radarsgentgran@bcn.cat  

ESPAIS DE GENT GRAN (estan oberts online) 

https://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca/noticia/els-espais-de-gent-gran-oberts-a-traves-del-web_937010 
Propostes com visitar museus, entrenar la ment, programa d’exercicis físics, manualitats, cuina, cançons, etc. 
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LABORAL 

SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC) 

Telèfon(s) Web 

93.619.09.98 https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=
sv00A  

AJUTS PER AUTÒNOMS I PER ACOMIADAMENTS DEGUTS AL COVID 19 

Guia d’ajuts del Ministeri 

Telèfon(s) Web 

900 505 805 
[Clau d’accés: AUTÒNOMS 2020] 

Informació sobre prestacions per ERTE i per treballadors/es autònoms:  
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/salamultimedia/documento_enlaces/

guias_ayuda.pdf  

BARCELONA ACTIVA per autònoms i pimes (Ajuntament) 

Telèfon(s) Horari d’atenció Web 

900 533 175 de 9h a 18h de dll a dv https://barcelonactiva.barcelona/covid19/ca/  

BORSES DE TREBALL D’EMERGÈNCIA 

Plataforma Web / Mail 

Plataformes públiques  
de feines 

https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home 

https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/ofertesfeina/ofert
es-feina_v2.jsp  

Afers Socials de Catalunya: enviar un correu electrònic a: 
rrhh.covid.tsf@gencat.cat  

Feina activa: https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home  

Altres plataformes  
privades i d’entitats 

Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC): 
http://www.consorci.org/professionals/ofertes-de-treball/  

Unió de Petites i Mitjanes Residències de Catalunya (UPIMIR): 
https://upimir.com/ofertes-de-treball  

Associació de Centres d’Atenció a la Dependència de Catalunya 
(ACAD): https://associacioacad.cat/Bossa-de-treball/  

DINCAT (federació d’entitats de persones amb discapacitat 
intel·lectual): https://www.dincat.cat/contacte/  
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 ACOLLIMENTS D’INFANTS PER INGRÉS HOSPITALARI DE LA/ES PERSONA/ES A CÀRREC 

Institut Català d'Acolliment i Adopcions de la Generalitat 

Telèfon(s) Web 

93 483 10 00 
i el 012 

https://www.ccma.cat/324/els-menors-amb-els-pares-aillats-pel-covid-19-
aniran-a-albergs-i-amb-families-dacollida/noticia/2999924/  

 

DISPOSITIUS EXTRAORDINARIS SENSELLARISME I DUTXES 

FIRA PAVELLÓ 7A per homes sense llar sense problemes de mobilitat reduïda 

Contacte Horari Adreça 

Accés directe de 10h a 12.30h i de 16h a 19.30h Av. de la Reina Maria 
Cristina, s/n. Pavelló 7 

DISPOSITIU HIGIENE ESTACIÓ DEL NORD (dutxa+rober) 

Contacte Horari Adreça 

Accés directe de 9h a 13h servei de dutxes (entre 
60-70 usuaris) de dilluns a dissabte  

Estació del Nord 

ESPAI DOS DE MAIG (dormir, menjar, dutxa i canvi de roba) Servei per a dones 

Telèfon(s) Horari Adreça 

900 703 030 (telèfon CUESB) 24h Ptge. Dos de Maig, 17-25 

 

DISPOSITIU LLIURAMENT ÀPATS PREPARATS 

(Xef José Andrés) 

Contacte Horari Adreça 

Accés directe Cada dia  
(de dll a dg) 

Al costat del SAIER  
(c/Tarragona, 141) 

MENJADORS SOCIALS ESTACIÓ DEL NORD 

Contacte Horari Adreça 

Accés directe 
De 9h a 15h repartiment de menjar (màx 

100 usuaris) de dilluns a dissabte (oferint el 
dissabte un pícnic pel diumenge) 

Estació del Nord 
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SERVEIS SOCIALS EIXAMPLE 

Telèfon(s) Horari Adreça 

936197311 De 9 a 14h  
si és presencial 

Centre Serveis Socials Antiga Esquerra 
Eixample: c/ Mallorca 219, planta 2 

900 703 030 (telèfon CUESB) Fora horari anterior c/ Llacuna, 25 

 
MERCATS DE L’EIXAMPLE 

Mercat Web Repartiment a domicili 

Mercat de Sant Antoni https://www.mercatdesantantoni.com/ 93 426 35 21 

Mercat del Ninot https://mercatdelninot.com/ 93 453 03 60 / 697 428 159 

Mercat de la 
Concepció 

https://www.laconcepcio.cat/es/inicio 93 476 48 70 

Mercat de la  
Sagrada Família 

http://www.mercatsagradafamilia.com/ 93 456 29 53 

Mercat del Fort Pienc http://www.mercatfortpienc.cat/ 93 265 53 21 

 
 

SUPORT PER A LES TREBALLADORES DE LES LLARS  
I LES CURES I LES FAMÍLIES CUIDADORES 

Servei Telèfon Horari  

Consultes i dubtes 
sanitaris protecció 934 132 555 De dilluns a divendres de 8h a 15h 

Suport emocional i 
atenció psicològica 

900 505 805 
(gratuït) 

De dilluns a diumenge de 6h a 24 h 
Clau d’accés: “Domicilio 2020” 

Assessorament jurídic 932 346 120 / 21 / 22 De dilluns a divendres de 10h a 13 h 

 
 

AULA AMBIENTAL ONLINE 

Mail i Web Xarxes Socials Propostes 

https://aulambiental.org/ 
info@aulambiental.org  

Twitter: @Aulambiental  
Instagram: @aula_ambiental_safa 

Facebook: facebook.com/AulaAmbiental 

Vídeos, Cuina saludable, 
Contacontes i tallers infantils, 
Jocs per a infants i famílies, 
Taller de neteja i desinfecció 
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ELS CENTRES CÍVICS DE L’EIXAMPLE DES DE CASA 
Xarxa Centres Cívics de Barcelona https://ajuntament.barcelona.cat/centrescivics/ 

Centre Cívic Web Propostes 

Centre Cívic Urgell ccurgell.cat/  

❏ Formació 
❏ Cultura 
❏ Dibuix 
❏ Jocs per a infants i famílies 
❏ Iniciatives i projectes dels equipaments, 

serveis, entitats i col.lectius de l’Esquerra de 
l’Eixample 

Centre Cívic 
Sagrada Família 

ccsagradafamilia.net/  

❏ Pel.lícules 
❏ Cultura 
❏ Tallers 
❏ Contes 
❏ Classes de zumba i TaiTxi 
❏ Xarxes de suport 
❏ Jocs per a infants i famílies 
❏ Iniciatives i projectes 

Casa Golferichs golferichs.org/ 

❏ Fotografia 
❏ Música per fer exercici 
❏ Volta al món a través dels museus 
❏ Cuina 

Centre Civic  
Ateneu Fort Pienc 

fortpienc.org/ 

❏ Formació 
❏ Propostes culturals 
❏ Rodar un curtmetratge! 
❏ Aquí trobaràs totes les iniciatives, recursos i 

informació dels equipaments del barri i de la 
Dreta 

Centre Cívic 
Cotxeres Borrell 

cotxeresborrell.net/ Ofereix la programació de la xarxa 

Centre Cultural 
Casa Elizalde 

casaelizalde.com/ 
❏ Formació i recursos 
❏ Propostes culturals 
❏ Elizalde Greatest Hits 
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ONLINE DES DE CASA ALTRES RECURSOS  

Plataforma Web Propostes 

Decidim Barcelona 
“Barcelona des de 

casa” 

https://www.decidi
m.barcelona/  

❏ Recursos digitals en obert 
❏ Iniciatives veïnals 

Barcelona Cultura 
“La cultura 

t’acompanya” 

https://www.barcelo
na.cat/barcelonacul

tura/ca 

❏ Portes virtuals obertes a museus i centres d’art 
municipals  

❏ Continguts culturals: conferències i xerrades 

 

XARXES DE SUPORT COMUNITÀRIES 

 

Xarxa Telèfon / Whatsapp Mail / Altres Contactes 

Xarxa Comunitària 
Sagrada Família El Poblet 

(Programa Cuidem-nos - 
Portar la compra a gent gran i 
a persones amb símptomes i 

tenir cura dels infants) 

616 454 770 

Col.laboracions whatsapp: 
https://chat.whatsapp.com/CakCRZl

2Boc6fdJE5yZBwp 

xarxasuportsafa@gmail.com  

Xarxa solidària Sant Antoni 

Entitats: Assemblea de joves, 
Associació de veïns, Calàbria 

66, De veí a veí, Fem Sant 
Antoni i Sant Antoni Comerç. 

També hi participen 
farmàcies, el mercat, etc.   
Confecció de mascaretes, 

repartiment menjar, 
coordinació iniciatives 

culturals, coordinació  CAP 
Manso i Serveis Socials, 
escola telemàtica, etc.   

640 310 738 

   

 

 

xarxasuportsantantoni@calabria66.
net  

 
Fòrum (telegram): 

https://t.me/santantonicovid19  
 

Per aliments:  
De veí a veí: 683 265 818 / 

dveiavei@gmail.com  
 

Per intercanvis:  
Banc del temps Sant Antoni: 

bdtsantantoni@calabria66.net /  
https://www.facebook.com/bdtsanta

ntoni/ 
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Xarxa de suport mutu de 
l’Eixample Esquerra  

(els joves ajuden a tenir cura 
d’infants i ajudar amb 

l’abastiment) 

Telegram: 

https://t.me/eenscuidem 

@EEnscuidem 

whatsapp.com/CwGY2OX7Wi10dR
xgmLer1E   

https://twitter.com/EEnscuidem 

eenscuidem@gmail.com  

Xarxa de Suport Nova 
Esquerra de l’Eixample 

  

 

Telegram: 

https://t.me/joinchat/AJPe1xhxkBwo
oC_wcDT0uQ    

@EEnscuidem  

 

Xarxa de Suport del Fort 
Pienc 

Casa Groga: programa 
Cuidem-nos (porta la compra 
a la gent gran, fer cangurs, 
assessorament laboral...) 

678 984 327 (Roger) 
618 030 262 (Mariona)  

Per voluntariat:  

https://forms.gle/8vW3wX6HmXBC
37Rc6 

https://twitter.com/CasaGroga_FP  

https://www.instagram.com/lacasag
roga_fp/ 

casagroga.fortpienc@gmail.com 

Xarxa Dreta Eixample 

Programa Cuidem-nos (tenir 
cura infants, proveïment, 

necessitat d’ajuda) 

 655 609 057  

Si ets jove i vols col·laborar:  

https://chat.whatsapp. 
com/J36A3MsqxgB1NHqgQ61I19 

#DretaEixampleCuidemnos  

https://twitter.com/AVVDreta  

http://www.avvdretaeixample.cat/cuid
em-nos-xarxacol%C2%B7laboracio-

davant-covid-19/ 

cjovesdretaeixaple@gmail.com  
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Amics de la Gent Gran 

(acompanyar i prevenir 
persones grans davant la 

Covid-19) 

608 979 857 info@amicsdelagentgran.org  

Projecte RADARS 

Gent Gran i Xarxa 
Comunitària 

936 197 311 radarsgentgran@bcn.cat  

 
 

ALTRES RECURSOS NO MUNICIPALS 

 

Entitat Telèfon / Adreça Web / Email 

La Merienda.  
-Distribució d’aliments a 

Domicili 
 

-Inserció laboral de persones 
en risc d’exclusió 

 653796162 
 

Martina Puga.  
 

Responsable La Merienda. 
 

http://www.la-merienda.org/ 
 
 

https://www.instagram.com/la_meri
enda_/ 

Parròquia de la Concepció. 
 

-Ajuda econòmica 

93 457 65 52 
 

C/Aragó, 299, Carrer de Roger 
de Llúria, 70, 08009 Barcelona 

https://www.parroquiaconcepciobc
n.org 

 

DISA Fort Pienc 
 

Fundació social Filles de la 
Caritat de Sant Vicenç de Paül 

 
-Distribució d’aliments 

93 231 39 98 
 

C/ Nàpols, 171, baixos. 08013 
Barcelona. 

disa.safa@fillescaritatfundacio.org 

Parròquia de Sant Oleguer 
 

-Xarxa de voluntaris 

93 231 36 04 
 

C/ Nàpols,133, 08013 
Barcelona 

https://parroquiasantoleguer.wordp
ress.com/ 

Menjador Social  Emmaús. 
 

-Distribució de Dinars i Sopars 
diaris 

93 321 44 32 
 

C/ Comte Borrell,307, 08029 
Barcelona 

http://www.emmaus.cat/ 

DISA Esquerra Eixample 
 

Parròquia Sant Isidor 
 

-Distribució d’aliments 

93 453 62 90  
 

C/ Comte Urgell, 176, 08039 
Barcelona 

parroquiasantisidor@gmail.com 
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Sant Ignasi de Loiola- Sagrada 
familia 

 
-Distribució d’aliments 

93 450 38 71 
 

C/ Provença,544 08025 
Barcelona 

https://www.casasagradafamila.org
/ 

Esglèsia Evangélica Ebenezer 
 

-Distribució d’aliments 

93 458 73 05 
 

Passatge de Gaiolà, 8, 12, 
08013 Barcelona 

https://www.iglesiabiblicaebenezer.
org/ 

 


