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Informació sobre l’estat dels serveis al districte de les Corts per la 
situació de la Covid-19 sota l’estat d’alarma 
Darrera actualització: 20/5/2020 

 
 
D’acord amb el Decret d’Alcaldia del 14 de març de 2020, d'establiment de mesures 
preventives, de protecció i organitzatives amb motiu del virus Covid-19, derivat de la 
declaració d’Estat d’Alarma per part del Govern Central, i seguint les indicacions del Pla de 
Contingència de la Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat es van adoptar un seguit 
de mesures que consten en els informes anteriors (bàsicament el tancament de la seu i 
l’establiment del treball telemàtic del conjunt de la plantilla dels Districtes). 
 
Arran de l’entrada en vigor del Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2020, sobre mesures 
addicionals de prevenció, de protecció i organitzatives en la prestació de serveis municipals 
durant el perllongament de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, cada 
Gerència ha lliurat a la Gerència de Recursos de l’Ajuntament de Barcelona els 
corresponents plans de restabliment del serveis. En data 19 de maig el Pla ha estat validat 
pel Comitè de Coordinació i Seguiment de l’evolució de la Covid-19, creat per Decret de 
l’Alcaldia de 14 de març de 2020.  
 
L’objecte del Pla de Restabliment de Serveis del Districte, en una primera fase, és el 
d’iniciar la normalització dels serveis municipals no essencials, d’acord amb les mesures 
dictades per les autoritats sanitàries i la normativa del Govern de l’Estat i de la Generalitat 
de Catalunya. No és objecte del Pla el restabliment de serveis de l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana del Districte, PIAD i Arxiu Històric. Tampoc és d’aplicació el restabliment dels 
serveis dels equipaments municipals del districte, la gestió dels quals està subjecte a alguna 
de les modalitats contractuals previstes a la Llei de Contractes del Sector Públic, ni altres 
serveis dependents d’àrees com els centres de serveis socials, l’oficina d’habitatge, les 
biblioteques, els centres cívics, les instal·lacions esportives municipals, els casals de gent 
gran, les ludoteques i els casals de joves. 
 
A continuació es detallen les mesures preses pel Districte de les Corts i pel conjunt de les 
àrees de l’Ajuntament de Barcelona amb afectació al territori. 
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1.- Equipaments tancats amb serveis funcionant 
 
Els equipaments estan tancats al públic però operatius fent teletreball, centrats en 
l’atenció telefònica, telemàtica i de reprogramació.  
 

• Centres cívics: Can Deu, Joan Oliver ‘Pere Quart’, Josep M. Trias i Peitx i 
Tomasa Cuevas-Les Corts 

El present pla d’activitats s’articula d’acord amb: 

1. La continuïtat en els eixos d’intervenció propis dels centres cívics acordats 
amb el Districte de les Corts en la programació habitual del centre. 

2. Mantenir la comunicació i relació amb les persones participants i la 
ciutadania. 

3. Disseny i generació de continguts i propostes en línia. 

4. Reprogramació i disseny d’activitats per quan es retorni a la dinàmica 
habitual.  

5. Altres tasques i funcions: redacció de documentació i plans de treball, 
elaboració d’indicadors. 

La continuïtat en els eixos d’intervenció propis dels centres cívics i el disseny i 
generació de continguts en línia acordats amb el Districte de les Corts han donat 
com a resultat 1.008 activitats, resumides en els següents apartats: 
 

Activitats participatives públic en general  180 

Arts escèniques (música, dansa, teatre, cinema… 220 

Arts plàstiques/formació (dibuix, pintura…) 126 

Cultura popular  53 

Exposicions/visites culturals 47 

Medi ambient, ciència i tecnologia 184 

Propostes preventives, salut i benestar 198 

 
 
Aquestes propostes i accions s’han pogut seguir a les diferents pàgines web dels 
quatre centres cívics del Districte de les Corts i a les diferents xarxes socials 
(Facebook, Instagram, Twitter, Youtube). Totes les xarxes socials esmentades 
han augmentat el nombre de persones seguidores. Val a dir, com a exemple, 
que l’acollida ha estat força positiva a Facebook pel que fa a activitats 
participatives, preventives, de salut i benestar (entre 150 i 200 persones), i a 



 
  
 
Districte de les Corts 
 

3 
 

Youtube (entre 399 i 1.627 visualitzacions en alguns casos). Facebook també ha 
estat la xarxa favorita en activitats com arts escèniques i plàstiques (mitjana de 
200 visites per activitat) i en activitats de medi ambient (100 visites 
aproximadament per cada activitat). També cal destacar que hi ha hagut força 
producció pròpia de vídeos per Youtube per part dels centres cívics.  
 

• Ludoteques: Guitard i La Tardor 

De l’atenció directa a l’atenció virtual: amb aquesta atenció virtual complim els 
següents objectius:  

1. Que l’equipament es converteixi en un recurs de suport i companyia al llarg 
del període de confinament.  

2. Poder oferir a les famílies i als seus infants recursos formatius, lúdics, de 
manteniment de les activitats i de socialització, tot i la situació de confinament.  

3. Traslladar a les famílies aquella informació fiable, contrastada, com les 
recomanacions de salut, les recomanacions a l’hora de fer la compra, etc.  

Gestió de la campanya de vacances d’estiu de l’Ajuntament de Barcelona.  
Tota la campanya es farà de manera virtual:  

o Pre-inscripció  

o Inscripció  

o Sol·licitud de beques (ampliació del termini de sol·licituds d’ajuts fins al 31 
de maig) 

o Sol·licitud monitors de suport (NEE) 

 

Ludoteca Guitard:  

El seguiment de les famílies a les activitats proposades ha estat força elevat.  

Acompanyament des de la perspectiva de lleure, a més a més de proporcionar 
consells i recomanacions contrastades sobre la situació actual. Des de l’inici del 
confinament s’han realitzat 29 publicacions a través de les xarxes socials amb un 
total d’11 activitats, les quals compten amb 134 seguidors, i amb un abast de 186 
perfils d’Instagram, en els darrers set dies. També, s’ha elaborat un butlletí 
electrònic que ha arribat a 153 famílies, que corresponen als 170 inscrits en 
l’equipament. 
 
Pel que fa a les preinscripcions per al Casal d’estiu, ja s’han omplert les 35 places 
per torn oferides (140 en total) i hi ha una llista d’espera de 20 infants per torn. 
Fins ara, s’han rebut un total de 7 sol.licituts de beques. 
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Ludoteca La Tardor: 

S’han facilitat recursos a les famílies i s’han organitzat 4 activitats (exposició en 
xarxa, vídeo tutorial i tallers en línia). Aquestes activitats han estat difoses a 
través de les xarxes socials (Facebook, Instagram i Twitter), comptant amb un 
seguiment també força important (110 interaccions).  
S’ha donat informació i assessorament amb relació a la preinscripció de la 
campanya d’estiu i la tramitació d’ajuts amb la creació d’un manual d’inscripció 
en línia exclusiu per a les famílies de la ludoteca La Tardor, no obstant per ara 
només s’han preinscrit 6 infants. 

 
• Espais de Joves de les Corts/Espai d’adolescents Jovecardí/PIJ 

Des del programa de joves s’han treballat diferents temàtiques d’interès juvenil 
que han comptat amb una participació molt alta i amb un seguiment molt ampli.  

Aquestes temàtiques han estat: 

Lleure: activitats amb intenció pedagògica, amb la finalitat d’adquirir 
competències i habilitats socials amb un total de 25.086 usos per part dels 
adolescents. 
Vídeo: 10 vídeos a la setmana. Les temàtiques són variades amb un seguiment 
per part de 17.219 usos. 

Música: propostes musicals vinculades a la producció del bucs musicals. Les 
entitats musicals a destacar són: AMEBA i la PLAGA, música en concerts des dels 
balcons de casa amb 3.680 visites per setmana, i 11.793 usos als diferents vídeos. 

Exposicions: apropant la cultura barcelonina a la joventut cortsenca a través dels 
museus i les exposicions virtuals amb 15.328 usos. 

Concursos: competint en tot, en jocs de taula, en concursos de relats, en room 
scape virtuals, diferents esports, concursos de ball, de riure i de monòlegs, i fins i 
tot, concurs confinat. Amb un total de 1.460  usos/participants. 

Entrevistes: entrevistes setmanals amb joves i adolescents referents que aporten 
visions i valors positius sobre el confinament i la solidaritat ciutadana amb un 
seguiment de 4.583 usos.  

Bricocardí: l’equip de dinamització de JoveCardí possibilita competències 
d’autonomia als i a les adolescents, amb un seguiment de 2.636 usos. 

Entitats i Equipaments: apropar-nos a la totalitat o el màxim nombre d’entitats, 
col·lectius, associacions juvenils del districte de les Corts i equipaments de 
referència contactant amb 23 vinculades al Casal de Joves i 45 col·lectius no 
associats. 

Talleristes: tallers de continuïtat a les activitats dels 3 serveis amb 1.480 usos. 
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Salut: consultes, dubtes i preguntes dels adolescents i dels joves respecte la 
Covid-19, temes d’ansietat i desmotivació, trastorn del son; amb 643 usos. 

Sexualitat: parlem de sexualitat amb joves de les Corts sobre diferents aspectes, 
amb un seguiment de 643 usos. 

Gènere: els equipaments juvenils per la NO Discriminació. Activitats, propostes, 
fanzine feminista sobre salut, gènere, amor romàntic, etc. amb un total de 612 
usos. 

Punt JIP: manteniment del contacte amb la Xarxa d’Ensenyament del territori, 
amb un total de 3.866  usos de les diferents accions desenvolupades. 

Konsulta’m: difusió i derivació dels adolescents. 187 entrades a Xarxes Socials 
sobre Gestió emocional i consells per dormir millor. 

 
• Banc Solidari: projecte reforç escolar al districte 

El reforç escolar que duu a terme virtualment el Banc Solidari es realitza, 
sobretot, pels alumnes de 2n de batxillerat (7 alumnes), que són els que aviat 
s’hauran d’examinar de les PAU. Es tracta, més aviat, d’un suport 
complementari a les classes que ja reben amb els professors/es sobre els seus 
estudis. En aquest cas, les i els voluntaris tenen línia oberta amb aquests 
alumnes per tal de resoldre dubtes i donar-los suport amb el temari del qual 
s’examinaran. Per tant, es tracta d’un acompanyament en paral·lel. 

En el cas de l’alumnat de primària, a dia d’avui no es considera convenient fer 
sessions de reforç telemàtiques, ja que per part de l’escola, a més de deures, 
se'ls demanen reptes. 

Pel què fa a l’alumnat d’ESO i 1r de batxillerat, la coordinadora del reforç s’ha 
posat en contacte per oferir-los suport, per si el necessiten. Així doncs, els 
estudiants es connecten quan requereixen ajuda en tasques concretes, tot i que 
a dia d’avui, no ho fan gaire sovint. D’aquests estudiants, sobretot es va fent el 
seguiment de forma continuada per evitar que perdin el fil de les tasques que 
els demana l’institut.  
 

• Educació 

El termini del procés de preinscripció escolar és del 13 al 22 de maig. Per raons 
de prevenció sanitària i de mobilitat, aquest procés es fa prioritàriament de 
manera telemàtica. De forma excepcional, està previst que del 19 al 22 de maig, 
les famílies que no hagin pogut fer la preinscripció de forma telemàtica, la 
puguin fer en el centre presencialment. 

A Barcelona, s’han posat en marxa una sèrie de mesures addicionals per donar 
suport a les famílies perquè puguin realitzar correctament la preinscripció, com 
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ara oficines de suport a la preinscripció (s’han habilitat 8 punts d’atenció 
ciutadana) i, a banda, del 13 al 19 s’han atès preferiblement a les famílies en 
situació de vulnerabilitat,  les que formen part del Pla de xoc contra la 
segregació escolar i la igualtat d’oportunitats, i també les que tenen alumnat 
amb Necessitats Educatives Específiques. Així mateix, les famílies de P3 han 
rebut una comunicació personalitzada via SMS, o un correu electrònic si estan 
en escoles bressols municipals, en el que se’ls explicarà els serveis de suport que 
se’ls ofereix. Del 19 al 22 de maig s’atendrà a totes les famílies que s’hi adrecin. 
 

• Casals de Gent Gran: Can Novell, Sant Ramon i Pere Quart 

A principis de març, amb motiu de la pandèmia de la Covid-19, es van tancar els 
casals de gent gran, per la qual cosa l’equip dels casals  va  reconvertir la feina 
dels tècnics dels casals per ajudar i donar suport a la gent gran. Com que no es  
podia realitzar atenció directa, aquesta s’ha fet per telèfon i a través de xarxes 
socials i mailings,  intentant sempre arribar a tota la població gran que  assitia 
als casals i, per extensió, a la gent gran del barri. Durant aquest període (març-
maig) s’han fet les següents accions: 

- Trucades telefòniques de suport: 800  
- Trucades per resoldre dubtes sobre noves tecnologies: 196 
- Entrades al Facebook: 40 
- Mailings: 550 

 

Amb la realització de les trucades, s’han detectat persones més fràgils a les 
quals se’ls ha fet un seguiment més periòdic, i en aquells casos que s’han 
valorat,  s’ha fet una derivació a serveis socials. S’han detectat quatre casos de 
persones que patien la malaltia Covid-19: dues s’han recuperat, però 
malauradament hi ha hagut els èxitus de dues senyores usuàries del casal de 
Can Novell. 

Els sentiments de les persones grans ha anat fluctuant durant aquest període, 
des de la por a la malaltia, la por pels éssers estimats, desconeixença i inquietud 
per la nova situació econòmica de familiars, resignació per haver d’estar-se a 
casa i, d’ençà que poden sortir, por a patir un nou rebrot de la població, però 
amb ànims de què tot anirà bé. 
 

• La Caldera, centre de creació de dansa i arts escèniques 

- Acompanyament de processos creatius dels artistes residents: reunions en 
línia personalitzades amb els artistes que tenien previstes residències a La 
Caldera en aquest període, per tal de conèixer la seva situació personal i 
professional, així com possibles formes d’acompanyar els seus processos de 
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recerca (visionat i lectura de material que ens fan arribar, establiment de 
relacions que puguin ser del seu interès...), detectar situacions d’emergència 
i recalendarització de les seves estades a La Caldera.  

- Artistes residents socis de La Caldera: reunió setmanal en línia per tal de fer 
seguiment de la seva situació i acompanyament, contrast d’informació, 
d’interès i revisió del plantejament del programa previst. Acompanyament 
en alguns dels projectes artístics personals desenvolupats. Creació d’un 
vídeodansa conjunt. 

- Contacte amb els usuaris del coworking per avaluar necessitats i revisar 
condicions d’ús i contractes. 

- Reunions setmanals amb responsables de diferents centres de creació de 
dansa i arts escèniques per tal de compartir informació, reflexions i possibles 
vies de suport per als creadors. 

- Reunions periòdiques amb responsables de l’ICUB i de les diferents 
fàbriques de creació de la ciutat per elaborar mesures i protocols, detectar 
situacions especialment crítiques, revisar criteris de subvencions, i buscar 
vies per mantenir el suport als processos de creació. 

- Reunions amb responsables dels centres adherits a Xarxaprod per tal 
d’intercanviar informació, detectar necessitats urgents i plantejar possibles 
mesures. 

- Contacte permanent amb el Districte de les Corts per tal de fer seguiment 
del possible desenvolupament de les activitats establertes en col·laboració. 

- GREC i Quinzena de la Dansa: manteniment continu del contacte amb l’ICUB 
i les creadores per a la modificació de calendaris i contractes, d’acord amb 
les mesures establertes en cada moment des de Sanitat i l’ICUB. 

- 25 anys de La Caldera: organització de reunions grupals amb els 
aproximadament 30 artistes que havien estat convidats a ser còmplices de 
les activitats previstes al mes de maig al voltant del concepte del temps. 
Avaluació de possibles accions a plantejar des del moment present, invitació 
a sostenir el vincle per desenvolupar algunes de les seves propostes, i 
acompanyament d’algunes ja en procés. 

- En Residència: manteniment de les sessions setmanals en línia amb els 
alumnes de l’IES Pedralbes. Reunions amb els equips de mediadors dels 
diferents processos, ICUB i Consorci d’Educació. Elaboració de materials per 
a la publicació conjunta dels 10 anys d’En Residència.  
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- Dia de la Dansa amb el Centre d’Higiene Mental Les Corts: acompanyament 
en la creació i difusió del vídeo amb la coreografia preparada pel CHM per al 
Dia de la Dansa.  

- Complicitats en Dansa: plantejament en línia a càrrec de Mònica Muntaner. 

- S’han habilitat sessions de ioga en línia, dos dies per setmana, per donar 
continuïtat a les que es realitzen habitualment al Centre, obertes als co-
workers i artistes residents.  

 
 
2. Equipaments esportius  
 
Equipaments tancats: 

• Pavelló l’Illa. 
• Complex esportiu Arístides Maillol. 
• CEM Les Corts – Pistes poliesportives les Corts. 

 
• Pistes de petanca 

Atès que és un esport individual i sempre que es mantinguin les distàncies de 
seguretat entre els diferents jugadors, es podrà fer ús de les pistes de petanca dins 
l'horari establert per a realitzar activitats esportives. 

Els esportistes hauran de fer ús del seu propi material de joc. Si comparteixen algun 
element, serà necessari desinfectar-ho després de l'ús que faci cada jugador/a. 

 
 
3. Equipaments culturals  
 
Els equipaments estan tancats al públic però operatius fent teletreball, centrats en 
l’atenció telefònica, telemàtica i de reprogramació.  
 

• Biblioteca Montserrat Abelló 

- Comunicació amb usuaris: realització de carnet de biblioteques i el nou 
“Carnet”, renovació de documents, informació sobre activitats i serveis, 
desiderates i suggeriments de compres, queixes de veïns respecte a la llum 
oberta de les instal·lacions. 

- Activitats: s’han reprogramat activitats infantils i una d’adults pròpia de la 
biblioteca (15 de maig platafoma Jitsi). La resta s’han reprogramat totes pel 
darrer trimestre de l’any (cap eliminada). 
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Totes les iniciatives es troben a: la web www.barcelona.cat/bibmontserratabello, 
Facebook i Instagram @bibmontserratabello. 
 

- Xarxes socials i canals digitals: hem passat de publicar al Facebook de la 
biblioteca 47 posts al març, a 85 al mes d’abril, amb un total de 689 seguidors. 
A l’Instagram hem arribat als 800 seguidors, amb 30 publicacions aquest mes 
d’abril. Al Web de la biblioteca s’han publicat notícies referents a les activitats 
i serveis virtuals i digitals que s’estan duent a terme a les diferents biblioteques 
de la ciutat. 

- S’han creat articles pel bloc de Bibarnabloc de Biblioteques de Barcelona: la 
campana de Vidre, Anna Frank, Jo robot, entrevista a l’escriptor Jordi Balcells, 
entrevista a la Suana Rizo. Total: 15. 

- Fons: s’han elaborat totes les  guies de lectura temàtiques de l’any del nostre 
fons per tipologies documentals (3 de cadascuna): CL, especialització, CI’s, fons 
general, CF, novel·la, NPT, cinema, música. S’han efectuat recomanacions de 
lectura pel Bibarnabloc de BB (15). 

- També, amb recomanació del nostre fons sobre temes que poden ser 
d’actualitat, interès general i efemèrides: any Josep Carner, any Giani Rodari, 
mort Udurzu, any Asimov, Nick Cave. Total: 10. 
 

• Biblioteca Les Corts - Miquel Llongueras. 

L’equip al complet de la Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras ha mirat de donar 
resposta a allò que demanen els veïns i veïnes. S’han dut a terme a algunes 
iniciatives virtuals i s’han creat diversos materials de valor afegit (guies de lectura 
o articles)- 

Títol activitat Descripció 
Per Sant Jordi 
“Cobertes maker: fes 
la teva” 

Redissenya i crea la teva pròpia versió de la coberta d’un llibre amb els 
mitjans que tinguis al teu abast. 

Entrevista amb 
Susana Rizo, autora 
del llibre Las vidas 
que te prometí 

Entrevista sobre el seu llibre premi Feelgood (tracta de la relació 
intergeneracional i dels sentiments de les persones grans que viuen en 
residències). 

Bibliorecomanacions Recomanacions de lectures setmanals, la major part d’elles del servei 
eBiblio. 

#Quan tot això acabi Volem conèixer que voldreu fer quan puguem tornar a sortir al carrer. 
Recull dels desitjos dels nostres usuaris. 

#MakerChallenge Propostes de projectes, manualitats, llibres sobre cultura Maker, 
tecnologia creativa... per fer a casa. 

El Griu pregunta als 
nens 

Proposta perquè els nens i les nenes ens enviïn un dibuix amb la 
mascota de la biblioteca, sobre el que voldran fer quan surtin de casa. 
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Comunicació: s’han contestat nombrosos correus referents a la realització del 
carnet de biblioteques, renovació de documents o informació relacionada amb les 
nostres activitats i serveis.  

Activitats: s’han realitzat dues iniciatives virtuals a través de la web de la biblioteca 
i el seu Facebook. En el Facebook s’han fet tres activitats de “Bebeteca”, pensant 
en la generació més nova, novíssima, d’usuaris i usuàries (des del seu primer mes 
de vida), sota el títol "Crea joguines per al teu bebè".  

El dimecres, dijous i divendres, a partir de les 10 h del matí, ens hem connectat al 
nostre Facebook per a convidar a la ciutadania a crear, amb material senzill i 
proper, unes joguines sensorials boniques i ideals per a despertar la curiositat i 
estimular el desenvolupament dels infants de manera dolça, tant per a les 
criatures com per a les famílies que les acompanyen a l’hora del joc. 

- Presentació (2 posts). Abast: 212, 
- 1a activitat: dimecres 13 de maig. Taller virtual “Anelles de vent”, seguint la 

filosofia Waldorf (4 posts). Abast: 179. 
- 2a activitat: dijous 14 de maig. Taller virtual “Panera dels tresors”, seguint la 

filosofia Montessori (2 posts). Abast: 162. 
- 3a activitat: divendres 15 de maig. Taller virtual “Ampolles sensorials”, també 

seguint la filosofia Montessori (2 posts). Abast: 118. 

Xarxes socials i canals digitals: * Estadístiques Facebook usuaris/àries:  

- M’agrada el Facebook (fins al 18 de maig): 886 persones. 
- Seguidors del Facebook (fins al 18 de maig): 1.039 seguidors/es. 
- Posts creats per la biblioteca: 11. 
- Posts compartits d’altres Facebooks: 5. 
- Abast total de les publicacions de la setmana: 511 visualitzacions. 

Fons: la ciutadania ens han enviat set suggeriments de compra de fons. S’han 
elaborat diverses guies de lectura amb recomanació del nostre fons sobre temes 
que poden ser d’actualitat, interès general i efemèrides: còmics distòpics, novetats 
de novel·les en idiomes estrangers, guia interseccional sobre el tema de la 
lentitud, guies temàtiques de cinema, compositors clàssics arreu d’Espanya al llarg 
de la història, i guies específiques com la de col·lecció local de la biblioteca. 
Algunes es poden trobar a l’Instagram de la biblioteca. 

També s’han creat articles pel bloc de Bibarnabloc de Biblioteques de Barcelona: 
(Re-) llegir La Pesta en temps de coronavirus, recorreguts virtuals pels principals 
museus, parcs naturals... 
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Equipaments tancats: 

• Cristalleries Planell: Escola d’adults, Consorci de Normalització Lingüística, 
Barcelona Activa i Espai d’entitats. 

 
 
4. Parcs  

A partir del dia 20 de maig, tots els parcs i jardins de la ciutat restaran oberts i, a més, el 
Roserar del parc de  Cervantes s'obrirà a les 8 h (en comptes de les 10 h) per tal de facilitar 
la pràctica de l'esport. 
 
Els jocs infantils resten tots tancats encara. 
 
• Reobertura horts comunitaris 

El divendres 8 de maig es reobren els horts comunitaris del passatge Felipe de Paz i de 
la Colònia Castells. L'Ajuntament de Barcelona ha acordat la seva reobertura amb les 
següents condicions: 

- Només hi poden haver dues persones com a màxim que pertanyin a les entitats 
gestores dels horts, i cal evitar que hi vagin els col·lectius de risc, fins que 
oficialment se’ls autoritzi a fer-ho. Distribució per torns i en dies determinats per 
no coincidir. 

- No s’ha d’anar a l’hort en cas de presentar febre, malestar, tos o altres símptomes. 
- Cal prioritzar l’accés de les persones que hi visquin a prop i no hagin d’utilitzar el 

transport públic. 
- Només s’hi pot accedir per a fer-hi un control de l’estat general i possibles 

incidències, alimentació dels compostadors, regar en cas que sigui necessari, 
neteja general d’herbes i brossa, fer la collita i iniciar la plantació d’hortalisses 
d’estiu que no es pugui ajornar. 

- Si l’hort té una tanca perimetral amb accés restringit, cal mantenir-lo tancat per 
dins mentre s’hi treballa. 

- Mesures de protecció: ús de mascaretes en espais comuns on no es pugui 
mantenir la distància de 2 metres; ús generalitzat de guants, sobretot per obrir i 
tancar els accessos, als magatzems, quan es toquen les portes d’armaris, eines 
d’ús compartit, claus de reg o aixetes i compostadors. Cal rentar-se les mans abans 
i després de posar-se els guants, i en entrar i sortir del recinte. 

 
 
5. Serveis oberts durant tot l’estat d’alarma  

• Serveis d’àpats: es realitza mitjançant el servei de pícnic (Àpats a domicili). 
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La demanda del servei d’aquests “Àpats” s’ha multiplicat per 10 durant el període 
de confinament, passant de 26 a 268 usos (dinar i sopar).  

• Àpats en companyia: actualment se serveix en modalitat pícnic (els usuaris recullen 
el menjar) i se serveix un total de 150 àpats diaris. Abans de la Covid se servien 40 
àpats. 

• Menjador d’accés obert: és un menjador obert al c/Equador, 51 a persones 
derivades per Serveis Socials. Durant la crisis de la Covid-19 l’ús és obert a tota 
ciutadania, i s’ha passat de 100 a 150 kits d’alimentació. Compta amb la 
col·laboració de voluntariat municipal per al repartiment d’aliments. 

• Ateneu de Fabricació Digital. Contracte d’emergència per donar suport a serveis 
essencials. Fabricació de material protector destinat a centres hospitalaris i altres 
serveis que estan treballant en el tractament i atenció a la Covid 19. La distribució 
del material es fa de forma centralitzada des del Parc Tecnològic de Nou Barris.  

Al districte de les Corts, des del dia 27 d’abril fins el dia 4 de maig, en una setmana, 
el total del material produït ha estat de 685 peces:  

- Viseres 3D: 117 
- Manetes per obrir portes: 124 
- Suports per mascaretes de plakene (tall làser): 204 
- Viseres senzilles de planeke (tall làser): 240 

Les entitats de les Corts que han demanat elements de protecció a la Xarxa 
d’Ateneus i que ja han estat lliurats són l’Eix Comercial Sants-Les Corts, els 
Habitatges amb serveis per a gent gran Montnegre (C/ Montnegre, 39), l’Hotel Salut 
Melià Barcelona Sarrià o a la Fundació Comtal (C/ Joan Güell, 131), entre d’altres.  

Durant la setmana de l’11 al 15 de març la producció ha estat de 460 peces: 
- Viseres 3D: 108 
- Manetes per obrir portes 3D: 174 
- Suports per mascaretes de plakene (tall làser): 120 
- Viseres senzilles de planeke (tall làser): 55 
- Mampares protectores (primers prototips de prova): 3 

Aquesta setmana hem fet les primeres proves de mampares de baix cost per a 
petits comerços i autònoms que no poden assolir la despesa econòmica que suposa 
la compra d'aquest material de protecció al mercat estandarditzat. 
 

• Comerç 
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En l’actual fase 0,5, entre un 60 i 80% del comerç associat del districte està obert, 
atesa la normativa que regeix els establiments comercials. Pel que fa al sector 
serveis-restauració, sector important en el Districte, han obert una minoria 
d’establiments, ja que només poden obrir aquells que ofereixen menjar per a 
emportar. Està previst que quan entrem en la fase 1, els condicionants d’apertura 
es modificaran substancialment, fent que la majoria d’aquest sector pugui aixecar la 
persiana i obrir la terrassa, sempre segons la nova normativa Covid. 
 

Mercat de les Corts:  

S’han establert diferents vies de contacte per tal d’assegurar que la informació 
arriba al màxim nombre de comerciants possible. Les vies utilitzades són xats 
visuals, whatsapp i correus electrònics. Dia a dia s’informa les entitats de les 
normatives i recursos generats amb motiu de la Covid-19.  

S’està oferint el servei de repartiment a domicili a través de l’entitat ALCIL (Centre 
Especial de Treball del Centre d’Higiene Mental de les Corts). El total de les 
demandes de persones grans o en situació de vulnerabilitat del Districte s'està 
cobrint al 100% amb persones amb discapacitat contractades per ALCIL. A l’inici del 
confinament, eren tres persones treballant en el servei, i en l’actualitat són vuit. Es 
dona també la possibilitat de fer les comandes per correu electrònic, i es pot fer el 
pagament amb targeta de crèdit per tal de donar més facilitats als clients. S’han 
habilitat tres línies telefòniques per fer l’atenció als clients. S’havia arribat a un 
increment del 355% del servei i, en l’actualitat, aquest se situa al voltant del 300%. 
La totalitat dels clients i clientes del servei són del Districte de les Corts 

S’ha prioritzat el servei en persones grans de més de 70 anys i en situació de 
vulnerabilitat (persones amb discapacitat, famílies monoparentals, persones 
malaltes de Covid, o altres patologies, etc.) 
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Acompanyament a les entitats de comerç  

En aquesta nova etapa de reobertura de nous establiments, està previst que se’ls 
faci un acompanyament més proper mitjançant les estructures de cadascuna de les 
entitats de comerç. 

Al Districte hi ha quatre entitats que compten amb més de 300 establiments 
adherits. En el barri de les Corts hi ha dues entitats, en el barri de Pedralbes una 
entitat, i en el barri de la Maternitat i de Sant Ramon, una entitat. La concentració 
d’establiments varia segons el barri i l’afectació i repercussió causada per la 
pandèmia, i afecta de manera diferent segons el sector. 

Aquestes entitats rebran acompanyament i assessorament durant tres mesos, el 
qual consistirà a treballar estretament amb els membres de la junta de cada entitat, 
analitzant quina és la situació de cadascuna d’elles, per poder dissenyar estratègies 
i accions de promoció, d’adaptació al nou consumidor, de millora de la 
competitivitat i de la innovació comercial, tot això per aconseguir recuperar el 
mercat local incentivant la demanda i la venda, amb l’objectiu de revitalitzar el 
sector comercial del districte. 
 

Campanya de comunicació per a la promoció del comerç de proximitat 

Per tal de mantenir i incentivar les vendes a les botigues del territori, s’ha dissenyat 
una campanya de comunicació en coordinació amb les cinc entitats de comerç del 
districte i adreçada al veïnat dels tres barris. Han participat el Mercat de les Corts, 
l’Associació de comerciants El Mirall de Pedralbes, l’Eix comercial Sants-Les Corts, 
l’associació de comerciants i empresaris El Cor de les Corts i l’Associació de 
comerciants 08028. 

 
• Centre de Serveis Socials de guàrdia:  

Es preveu que el dia 25 de maig de 2020 continui obert el Centre de Serveis Socials 
de les Corts, tot i que a partir d’aquesta data només s’atendran casos del Districte 
de les Corts. Comptarà amb professionals dels dos Centres de Serveis Socials: 

- CSS Les Corts  
- CSS La Maternitat 

La idea és poder fer atenció presencial dels casos en seguiment i tractament, i de les 
situacions preferents-urgents. Així mateix, des del dia 18 de maig, l’EAIA de les Corts 
està treballant de manera presencial, per torns, els casos prioritaris. Treballen els 
dimarts, dimecres i dijous, de manera presencial, a l’espai de l’EAIA de Sants. 
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• Ajut a domicili/Teleassistència  SAD (Servei d’Atenció Domiciliària):  
Obertura de la Seu del Districte de 9 a 11 h, de dilluns a divendres, per la recollida 
de material per les persones treballadores en el servei de SAD. 
 

• Projecte Radars:  
Des del projecte Radars es realitzen un seguit de recomanacions per tal de tenir 
cura de les persones grans per part del seu veïnat. S’inclou telèfon i correu de 
contacte per si es detecten situacions d’elevada vulnerabilitat. Aquest projecte ja 
estava implementat en els tres barris amb el suport de comerciants, farmàcies i 
entitats (iniciant-se a Pedralbes). 
 

 
 

• Alberg Pere Tarrés:   
Des del 3 d'abril, a l'alberg Pere Tarrés, al carrer Numancia 151, s'acull el Servei de 
Reducció de Danys per a persones sense llar que han de fer confinament. Està 
gestionat per l’entitat ABD. Dirigit a consumidors d'estupefaents (heroïna i cocaïna) 
i també per a persones alcohòliques. 

Té una capacitat de 70 places i, actualment, n'hi ha 64 ocupades (20 dones, 42 
homes i 2 no binaris). Són derivats des del centre Baluard i des dels serveis de carrer 
SIS. 

Els professionals que atenen aquest servei són de l’àmbit mèdic i social.  

Estan coordinats amb l'EAP Montnegre.  

L’ambient és bo, molt més tranquil que les primeres tres setmanes. Fan activitats 
cada dia. Els residents participen en el menjador i en les tasques de neteja. 
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• Punt d’Atenció a les Dones  

Tots els PIADs de la ciutat fan teletreball: amb un total de 30 professionals. A les 
Corts hi ha tres professionals:  

- 1 psicòloga 
- 1 advocadessa 
- 1 tècnic social 

 

Aquests realitzen atenció telefònica i tallers virtuals. L’horari és de dilluns a 
divendres de 9 a 14 h, i a les tardes, de dilluns a dijous de 16 a 19 h. El telèfon 
d’atenció és el 936 197 311. 

 
•  Centres d’Assistència Primària (CAP):  

o Oberts entre setmana: només per urgències. Atenció telefònica. 
o CAP Les Corts. 
o CAP Montnegre. 
o CUAP. No hi ha al districte. El de referència és el del carrer Manso. 

 
• Hotel Melià- Salut:  

El nombre de persones ingressades en aquests moments és de 24, una xifra molt 
allunyada ja dels 280 que varen estar allotjats en el punt màxim de la crisi. Els 
darrers dos dies no ha ingressat cap pacient, i la situació i estat d’ànim dels actuals, 
ha millorat amb relació als primers que van estar allotjats. 

L’hospital seguirà en funcionament fins a final del mes de juny, per prevenir 
possibles noves situacions. Aleshores ja es veurà com s’ha de procedir. 

 
 
6. Obres suspeses  

Pel que fa a les obres municipals, s’estan reactivant tant a la via pública com a l’interior 
d’edificis.  
 

• Obres pròpies i/o coordinades amb altres entitats:  
o Adequació de l’Espai Jove de les Corts (activada). 
o Urbanització de l’espai Europa-Anglesola (activada). 

 
• Altres obres: 

o Estació L5 Ernest Lluch al carrer de Collblanc: arquitectura, instal·lacions i 
pou de ventilació (activada). 

o Urbanitzacions lligades a l’Espai Barça: av. Joan XXIII (aturades). 
o Escola Anglesola (activada). 
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Pel que fa a les Brigades de manteniment del Districte de via pública i edificis: estan 
treballant amb normalitat. 

En aquests moments, la d’edificis està efectuant totes les tasques corresponents al 
restabliment de serveis i l’obertura d’equipaments, les quals consisteixen en: 

• Temes de renovació d’aire, climatització i extraccions forçades. 

• Legionel·losi a les instal·lacions. 

• Instal·lació de mampares als centres. 

• Disposició de les cartelleries d’avisos preventius sobre la Covid-19. 

La de via pública, ja actua amb normalitat fent reparació de voreres, resolució de totes les 
incidències d’IRIS i realitzant actuacions puntuals motivades per la Covid-19. 
 
Accions realitzades previament: 

• Tancament i obertura de solars del carrer de Benavent i de la Colònia Castells. 

• Arbre amb risc de caiguda al solar municipal del carrer de Buxó. 

• Obertura de la llum i del clima a l’Ateneu de Fabricació. 

• Tancament de llums a la Biblioteca Montserrat Abelló. 

• Trasllats d’EPI’s al magatzem municipal del carrer de Perú. 

• Actuació de manteniment a la caserna de la Guàrdia Urbana. 

• Instal·lació de zona de prohibició d’estacionament a l’hotel Melià per garantir la 
desencotxada dels serveis d’ambulàncies, ja que s’ha configurat com a centre 
hospitalari provisional, així com les seves pròrrogues de termini. 

• Actuacions de col·laboració amb el menjador social del carrer d’Equador. 

• Reparació urgent del Centre Cívic Tomasa Cuevas per inundació de pluges. 

• Tancament de parterre a Conxita Supervia, núm. 9, per salubritat i escales de 
l’església del Remei per acumulació de gent sense mesures de seguretat. 

 
Pel que fa a la resta d’obres, l’Ordre SND/385/2020, de 2 de maig, modifica l’especificat al 
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i l’Ordre SND/340/2020, de 12 d’abril, envers tot el 
que fa a la suspensió de determinades activitats relacionades amb obres d’intervenció en 
edificis existents en les que hi ha risc de contagi per la Covid-19 per a persones no 
relacionades amb l’activitat: 

“La Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden las actividades relacionadas con 
obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 
para personas no relacionadas con dicha actividad, se modifica en los siguientes términos: 
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Uno.      El apartado 2 del artículo único queda redactado de la siguiente forma: 
 

«2. Se exceptúan de esta suspensión las obras referidas en el apartado anterior en las que, 
por el tipo de intervención, por las circunstancias de sectorización del inmueble o de 
delimitación de espacios y recorridos de circulación, no se produzca interferencia alguna con 
las personas no relacionadas con la actividad de la obra. 
También quedan exceptuadas aquellas obras que se realicen en locales, viviendas u otras 
zonas delimitadas del edificio no habitadas, o a las que no tengan acceso los residentes 
mientras duren las obras, siempre que se cumplan todas las siguientes condiciones: 
a) Se limite la circulación de trabajadores y materiales por zonas comunes no 
sectorizadas, y se adopten todas las medidas oportunas para evitar, durante el desarrollo 
de la jornada, el contacto con los vecinos del inmueble. 
b) El acceso y salida de esos locales, viviendas o zonas se produzca al inicio y a la 
finalización de la jornada laboral. 
c) Los trabajadores adopten las medidas de prevención e higiene frente al COVID-19 
indicadas por las autoridades sanitarias.» 
 

Dos.       Se añade un nuevo apartado 4 al artículo único, que queda redactado de la siguiente 
forma: 
 

«4. En todos los casos exceptuados anteriormente, se permite el acceso a zonas no 
sectorizadas del edificio, para la realización de las operaciones puntuales de conexión con 
las redes de servicios del edificio que sean necesarias para acometer las obras.» 
 

Aquesta modificació amplia els supòsits d’execució d’obres, en el sentit que permet 
autoritzar obres anteriorment suspeses sota uns condicionants (a, b i c), i afegeix un nou 
apartat (4) sobre obres puntuals de connexió de xarxes de serveis. 
 
Cal mencionar que el dimarts 19 de maig de 2020, mitjançant Decret d’alcaldia, s’ha 
disposat la rehabilitació dels terminis per a la tramitació dels procediments administratius 
d’autorització o altra forma d’intervenció per a l’execució de les obres i l’inici de les 
activitats a la ciutat de Barcelona, i s’adopten criteris per prioritzar la tramitació dels 
expedients d’obres i activitats. 

 
 

7. Guàrdia Urbana  

Pel que fa a la GU de les Corts, a banda de donar resposta a la demanda que entra a través 
del 112, s’està posant especial interès en la vigilància i suport dels espais sensibles com ara: 

 
• Menjador social del carrer Equador. 
• Repartiment de les targetes menjador. 
• Centre assistencial Pere Tarrés. 
• Hotel Salut Melià. 
• Farmàcies, supermercats, bancs i altres comerços. 
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En l´àmbit de ciutat, el districte de les Corts és el districte amb menys incidents per 
demanda i, entre aquestes demandes, destaquen les relacionades amb el Reial Decret de 
l´estat d´alarma i els problemes de convivència veïnal, a conseqüència del confinament.  
El barri del districte amb més demanda és les Corts i el que menys, Pedralbes. 
 
Dins de la denominada desescalada, des del diumenge 26 d’abril, estem reforçant el 
control del compliment de les mesures de prevenció envers la sortida permesa de menors 
acompanyats d´un adult. Aquest control s´està realitzant, prioritàriament, en les places del 
districte. 
 
 
8. Neteja  

D’acord amb la primera fase objecte del Pla de restabliment de serveis, i en data 18 de 
maig, s’ha procedit a la reobertura de la seu del Districte parcialment en horari de dilluns a 
divendres de 8.30 a 17.30 hores).  

D’acord amb l’annex del Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2020, sobre mesures addicionals 
de prevenció, de protecció i organitzatives en la prestació de serveis municipals durant el 
perllongament de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, al marge del 
servei de neteja ordinària dels diferents espais s’efectua un servei de reforç durant la 
jornada d’11 a 13 hores per tal d’intensificar la neteja i desinfecció del elements punts que 
s’indiquen en el Decret. 

Pel que fa a la neteja dels equipaments del districte:  
• Unitat Territorial de la Guàrdia Urbana. El servei  es realitza de dilluns a 

divendres en els següents horaris: 
1 operari/a de 6 a 10 h 
1 operari/a de 9,30 a 12 h 
1 operari/a de 12 a 15 h 
1 operari/a de 15 a 19 h 
 
Dissabtes: 
1 operari/a de  7 a 15 h 
1 operari/a  de 18 a 20 h 
 
Diumenges i festius: 
1 operari/a de 9 a 15 h 
1 operari/a de 18 a 20 h 
 
Seu del districte: 
1 operari/a  de  11 a 13 h 
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1 operari/a de 11 a 13 h 
2 operaris/es de 15.30 a 19.30 h 
2 operaris/es de  16 a 20 h 
1 operari/a de 16 a 19 h 
1 operari/a de 17 a 19,15 h 
 

• Casal de Gent Gran Can Novell/Annex (Àpats en Companyia). El servei és de  
dilluns a divendres per part d’1 operari/a de 6 a 8.30 h. 
 

• Ateneu de Fabricació. El servei és de dilluns a divendres per part d’un operari/a 
de 6 a 8.30 h. 

 
• Cristalleries Planell. El servei de neteja és de dilluns a divendres. 

1 operari/a de  6 a 10 h 
1 operari/a de 6.15 a 8.15 h 

 
• Ludoteca Guitard i Magatzem Guitard. El servei de neteja és de dilluns a 

divendres. 
1 operari/a de 6 a 10 h 
 

• Centre Cívic Trias i Peitx. El servei de neteja és de dilluns a divendres. 
1 operari/a de 6 a 9.30 h 
 

• Centre Cívic Tomasa Cuevas. El servei de neteja és de dilluns a divendres. 
1 operari/a de 6 a 13 h 
 

• Centre Cívic Can Deu. El servei de neteja és de dilluns a divendres. 
2  operaris/es de 6 a 10 h 
 

• Biblioteca Montserrat Abelló. El servei de neteja és de dilluns a divendres. 
1 operari/a de 6 a 10 h 
1 operari/a de 6 a 7.30h 
1 operari/a de 8.30 a 10 h 
 

• Espai Adolescents Bacardí. El servei de neteja és : 
1 operari/a  de  9.30 a 12 h dilluns i dijous 
1 operari/a de  9.30 a 11.30 h  dimarts i dimecres 
1 operari/a de 9.30  a 13.30 h divendres 
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Pel que fa als serveis realitzats per Ecologia Urbana des de la Direcció de Serveis de Neteja i 
Gestió de Residus s’especifica què és servei essencial i què no ho és. 
 

• Consideració de serveis essencials, de prestació imprescindible, tot i que es pot 
veure alterat per la seva freqüència o intensitat per raó de les circumstàncies:  

o La recollida de residus.  
o La neteja viària. Actualment al 66 % del servei. 
o La recollida d’animals morts.  

 
• Consideració de serveis no essencials. Només s’han realitzat en supòsits de 

manteniment de la higiene pública, la seguretat o altres casos a valorar. També són 
susceptibles a modificar el seu enfocament per alguns dels motius anteriors:  

o La neteja de pintades. Es reactiva al 50% del servei. 
o El servei de Punts Verds. A partir de dilluns dia 18 s’obren els punts verds 

només en el torn de matí. 
o El control dels serveis. 
o El control dels sacs de runa. Es reactiva el servei d’inspecció. 
o El servei d’informadors ambientals.  
o La retirada de cartells i adhesius.  
o El rentat i el manteniment preventiu de contenidors.  
o El servei de recollida de mobles i trastos vells. S'activa la recollida de mobles 

de dia fix a partir del dia 18 de maig. 
 
 
9. Servei cicle de l’aigua  

Clavegueram: servei activat al 50%. 

Fonts per beure: 100% del servei. 

Fonts ornamentals: 80% del servei. S’estan fent tasques de buidat i desinfecció de fonts i es 
van posant en marxa els sortidors.  

 
 

10. Direcció de Serveis d’energia 

El Servei d’Enllumenat ha entrat ja en el Pla de Restabliment del Servei. 

Actualment hem entrat a la fase 2 del programa de restabliment. S’ha  incorporat més 
personal operari actiu per a petites adequacions normatives,  així com per reprendre les 
tasques de manteniment modificatiu: reposició de suport en mal estat, resolució 
d’incidències i inspeccions, i alguna obra de manteniment correctiu. 
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Concretament tenim incorporat aproximadament el 70% de la plantilla: el personal 
d’oficina està teletreballant el 50%. I en l’àmbit operari tenim activats 6 equips en el torn 
de matí, 1 equip en el torn de tarda i 2 equips en el torn de nit. 
 
 
11. Institut de Parcs i Jardins  
 
Quant al personal de l’Institut de Parcs i Jardins, a partir del dia 20 de maig estaran 
treballant el 100% del personal disponible (que és el 70% del total).  
 
 
12. Mobilitat i infraestructures  
 
Mobilitat al districte: 

• El canvi de costat d’estacionament del dia 1 d’abril segueix anul·lat, de forma que 
els ciutadans poden mantenir estacionat el vehicle sense canviar-lo de plaça, 
evitant així aquest motiu per sortir del domicili. 

  
Centre de gestió de la mobilitat: 

• Es manté la gestió de les incidències en l'equipament de regulació de la mobilitat, 
així com l'atenció al sistema de control d'accés a zones per vianants i la gestió de les 
possibles incidències a la mobilitat. 
 

Central d’operacions: 

• S’atendran urgències i emergències. 
 

Direcció de serveis a la mobilitat: 

• Des del 23 d'abril s'ha tornat a posar en marxa el servei de Bicing, en els 
desplaçaments que siguin imprescindibles i autoritzats. És indispensable que els 
usuaris segueixen les recomanacions següents: 

o No utilitzis el Bicing si fa menys de 14 dies que t'han diagnosticat la malaltia, 
si encara pateixes algun símptoma, o si has mantingut contacte amb alguna 
persona diagnosticada. 

o Porta mascareta. 

o Posa't guants i llença'ls després de deixar la bicicleta. 

o Renta't bé les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic de seguida que 
puguis, abans i després de cada trajecte. 
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o Utilitza l'app del Bicing des del mòbil per retirar i ancorar bicicletes. És més 
còmode, segur i sostenible. 

o Mantingues 2 metres de distància amb els altres ciclistes. 

o Evita tocar-te la cara durant el trajecte. 

o Si has d'esternudar o tossir, tapa't la boca amb l'avantbraç. 

o Procura evitar l'ús de carrils bidireccionals i les zones de vianants. 
 
• Es reactiva la posada en marxa de les noves estacions de Bicing. 

 
Direcció d’infraestructures: 

• Es minimitzen les accions de manteniment a aquelles, que a l’espai urbà, 
garanteixin el normal funcionament. 

 

Pla d'acció de l'ÀREA de BSM: 

Per tal de contribuir a adaptar la ciutat a l’increment de la mobilitat davant el proper 
inici de la recuperació de l’activitat ciutadana, entre les mesures incloses en el pla 
d’acció de l’ÀREA s’inclouen: 

•  Acabar la renovació de parquímetres, que aporten una millor tecnologia, i que 
permet el pagament sense contacte, així com l’aplicació de les tarifes ambientals 
que beneficien els vehicles no contaminants. 

• Aplicació de les tarifes d’estacionament en superfície del 2020 segons la classificació 
mediambiental del vehicle, coincidint amb la finalització de l’Estat d’Alarma, i que 
contribuiran a reduir els nivells de contaminació atmosfèrica de la ciutat. 

• Aplicació de l’horari continuat i ininterromput de l’àrea Blava de 9 a 20 h amb 
l’objectiu de seguir reduint els desplaçaments de mobilitat en vehicles privats 
contaminants. 

• Manteniment de l’actual tarifa Resident sense canvis durant el 2020. 
• Fomentar l’ús d’apps mòbils per pagar els tiquets de les places d’àrea Verda i àrea 

Blava (app SMOU) i de residents (app ONaparcar Residents), i per gestionar els 
tiquets de l’àrea DUM (app areaDUM). 

• Reforçar la desinfecció dels més de 2.000 parquímetres de la ciutat  fent especial 
èmfasi en les pantalles digitals. 

• Posada en marxa de quatre vehicles de control d’ÀREA 100% elèctrics per 
minimitzar els controls presencials a peu de carrer i facilitar la regulació de l’ÀREA 
incrementant l’eficàcia i eficiència. 

• Extensió de les zones d’estacionament regulat en superfície de Barcelona. 
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• Extensió per l’àrea metropolitana de la Distribució Urbana de Mercaderies per 
facilitar i millorar la distribució de mercaderies a diversos municipis de l’àrea 
metropolitana. 

• Intensificació del control de la indisciplina de motos en vorera per part dels vigilants 
d’ÀREA amb l’objectiu d’alliberar voreres i facilitar els desplaçaments a peu de la 
ciutadania. 

• Intensificació del control de la indisciplina de les zones d’estacionament regulat en 
la via pública per part dels vigilants d’ÀREA per fomentar un ús més responsable, 
respectuós i cívic. 

 
 
13. Estat residències gent gran  
 
El 29 de març es constitueix el Centre de coordinació interinstitucional per les residències 
de gent gran. El seguiment es fa des d’aquest centre de coordinació on hi ha tècnics de 
l’Ajuntament, de la Generalitat i dels dos Consorcis (sanitari i de serveis socials), la qual 
cosa permet millorar la coordinació i entomar millor la situació. 
 
Objectius principals del Pla de xoc operatiu 

∙ Drenatge de residències (sobretot tipus C) sense capacitat de confinament i trasllat 
de persones residents a hospitals o altres centres. 

∙ Recerca d’altres espais que permetin drenar residents Covid + i altres Covid – de 
residències sense capacitat de confinament. 

∙ Elaboració de plans de contingència a totes les residències amb l’assessorament de 
l’ASPB i els bombers de Barcelona que permetin conèixer les capacitats de 
confinament i donen eines per aplicar-lo. 

∙ Anàlisi de les dades per detectar places buides a residències A i B. 

∙ Neteja i desinfecció de les residències, segons el que determini la comissió clínica-
social de valoració d’acord amb els resultats dels PCR. 

∙ Seguiment diari del funcionament i demandes de les residències. 

∙ Recollida d‘informació i tractament de dades.  

∙ Mobilització de recursos humans, així com formació i protecció dels professionals 
que participen en aquestes operacions.  

∙ Millorar la disposició de material de forma regular a les residències. 

∙ Elaboració de protocols per a les defuncions i gestió del dol de familiars. 
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A la ciutat de Barcelona hi ha 296 residències –públiques i privades- amb una oferta de més 
de 13.000 places. Segons dades facilitades fins a 29 d’abril, s’ha realitzat trasllat de 624 
persones residents a hospitals o centres en millors condicions, la qual cosa ha suposat un 
increment del 31% amb relació a la setmana anterior. D’aquests trasllats, 4 han estat de 
persones de residències del Districte de les Corts. 
 
Peticions de desinfecció i neteja demanades i realitzades: 
Residència pública:  

• Residència i Centre de dia de Les Corts. C/ Montnegre, 33-35. Desinfecció feta a 
data 10 d’abril pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 

Residències privades:  
• Siervas de Jesús de la Caridad. C/ dels Moneders, 12. 
• Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol. C/ Joan Güell, 198. Desinfecció feta a data 

13 d’abril pels Bombers. 
 
Residències concertades i col·laboradores:  

• Sanitas residencial Les Corts. C/ Caballero, 9. Segona desinfecció feta a data 7 de 
maig pels Bombers. 

• Jardí Residència Pedralbes. C/ del Bisbe Català, 14. 

 
S’han efectuat tests PCR tant als residents com als professionals que treballen en les 
residències. Segons dades del 9 al 29 d’abril, els resultats han estat:  

- Persones residents: 30 persones han donat positiu (un 10,8 %) davant 248 
que han donat negatiu (89,2%) 

- Personal professional: de 235 tests realitzats, cap persona ha donat positiu.  
 
La situació sanitària que hi ha a les residències del districte, a data 24 d’abril, és la següent:  

- Dels 274 residents que hi ha: 
o 14 aïllats 
o 12 amb simptomatologia 
o 22 infectats 
o 10 hospitalitzats 
o 1 retornat a casa 
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La gestió de residus:  
La recollida de residus en les residencies de gent gran, geriàtrics, centres d'atenció primària 
i clíniques hospitalàries s’ha modificat per tal de garantir la correcta gestió dels residus i 
donar compliment a l’Ordre Ministerial SND/271/2020 de 19 de març i les indicacions de 
l'Agència de Residus de Catalunya. Aquesta recollida assegura més la traçabilitat dels 
residus, la total seguretat en la gestió d’aquests, i garanteix, que encara que sigui per oblit 
o error, cap residu susceptible d’estar contaminat amb virus vagi a una planta de selecció 
de residus. Tot va per un circuit segregat, a la incineradora. 
 
De les 5 residències que hi ha al districte, quatre compten amb servei municipal 
(Residència Assistida Les Corts, Llar Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol, Residència 
Geriàtrica Maria Reina - Siervas de Jesús i Jardí Residència Pedralbes) i una amb servei 
privat (Sanitas Residencial Les Corts). 
 
 
14. Estat de Serveis Socials  
 
L’atenció per part dels professionals del Centre de Serveis Socials de la Maternitat-Sant 
Ramon i el CSS Les Corts , fins al dia 25 de maig, es realitza de dues maneres: 

- Presencial al Centre de les Corts (Can Bruixa). Atenció per 2 professionals per cada 
centre de treball dels dos Districtes (en total 8), més una administrativa, una 
direcció, un guàrdia de seguretat.   

- De forma telemàtica. Han teletreballat una mitjana de 45 professionals de tots els 
perfils (administratius, treballadors/es socials, educadors/es socials, psicòlegs i 
advocada). El teletreball ha estat efectiu, amb seguiment per part de l’IMSS. Els 
professionals han tingut accés als aplicatius informàtics, permetent la gestió dels 
recursos existents.  

 
A banda de les demandes que provenen directament del ciutadà/ana, es manté 
coordinació amb els diferents serveis del territori (àmbit de salut, educatiu i Districte). 
Principalment, s’ha treballat amb l’àmbit de salut i salut mental per poder actuar 
preventivament en els casos més complexes que requerien de seguiment conjunt, cercant 
les respostes adients a cada situació. 
 
Les principals demandes estan relacionades amb l’àmbit de les persones grans, així com 
amb l’abastiment de les necessitats bàsiques. Des de l’inici del període de confinament, el 
nombre de casos nous, o que portaven més de 6 mesos sense una atenció oberta al CSS, 
s’ha incrementat entre un 15-20%. Alguns casos atesos pel CSS Maternitat venen de 
famílies que resideixen en el terme municipal de l’Hospitalet, els quals són derivats a 
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Serveis Socials del seu municipi. La gran majoria de casos entren via DATC (Dispositiu 
d’atenció telefònica).  
 
A continuació es mostren les dades de l’atenció presencial de les persones del CSS Les 
Corts (no es té en compte les persones que realitzen teletreball).  Aquestes dades no estan 
segregades pel districte on resideix el/la ciutadà/ana (indistintament les Corts i Sarrià-Sant 
Gervasi).  
 

 Dades atenció presencial Dades atenció telefònica TOTAL 
16-31 març 198 1006 1204 
1-24 abril 260 1004 1264 
25 abril-8 maig 226 850 1076 

Dades adaptades de informe IMSS atencions realitzades, a data 8 de maig 

 
Les principals temàtiques són: 

• Persones grans. En les primeres setmanes, junt amb el departament de Gent Gran 
de l’Àrea de Drets Socials, es va treballar coordinadament per optimitzar recursos 
davant el tancament de recursos de Benestar Social, com els Centres de Dia. També 
es va valorar conjuntament la necessitat d’activar els serveis d’Àpats a domicili i el 
servei de treballadora familiar (optimitzant serveis, a banda de les renúncies fetes 
per les famílies).  
 
També s’ha regulat el servei d’Àpats en companyia oferint picnics i, en els casos que 
no era possible, s’ha activat també el servei d’Àpats a domicili. 
S’ha detectat un gran nombre de persones grans que presenten símptomes ansiós-
depressius, també atesos pels professionals del centre.  
Respecte a la LAPAD, actualment no es pot fer cap PIA de casos nous ja que els 
registres de la Generalitat estan tancats. Des d’IMSS es treballa per veure com 
haurem de treballar aquests casos quan s’acabi el desconfinament. 
 
Recursos: 
Servei de SAD (Servei d’Atenció Domiciliària):  
Fase de confinament: en el primer període es van produir moltes baixes de serveis a 
petició dels usuaris i es van prioritzar àpats a domicili per a aquelles persones que 
tenien servei de preparació d’aliments. Es va treballar conjuntament amb Serveis 
Socials per la priorització de serveis i mesures de seguretat, es van reduir el número 
de serveis de neteja, es va realitzar seguiment telefònic tant per part de l’empresa 
adjudicatària com dels professionals de CSS. També, es van donar d’alta casos nous 
d’alta complexitat. 
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Fase de desconfinament: ja s’ha iniciat aquesta fase, que va des de l’ampliació de 
casos que s’havien vist reduits per la situació, així com la represa d’aquelles 
persones que havien volgut deixar el servei, i el restabliment del servei de neteja.  
Es relaxa la limitació d’altes noves a casos excepcionals d’urgència i extrema 
fragilitat.  
També s’estan valorant l’inici de serveis que estaven pendents de posar en marxa 
abans del confinament i que no eren urgents.  
 
Servei de SAT (Servei de Teleassistència):  
Fase de confinament: es va fer seguiment telefònic de tots/es els/les usuaris/àries 
del servei. Les altes estaven limitades a casos excepcionals i d’elevada fragilitat. 
Traspàs de 4 situacions de fragilitat a Serveis Socials. 
 
Fase de desconfinament: s’incrementa l’activitat del personal d’intervenció 
domiciliària (tècnics instal·ladors). 
 
Àpats a domicili: 
Fase de confinament: en la primera fase s’havia de diferenciar entre altes de serveis 
derivats pel Departament de Salut i Benestar (altes hospitalàries i Centres de Dia) i 
les altes generades tant pel servei del SAD com les de CSS.  
 

Àpats a domicili Districte Corts  
Àpats a domicili persones COVID-Salut 162 
Àpats a domicili gestionats per Serveis Socials 116 
Total 278 

 
Fase de desconfinament: es revisaran les altes donades pel servei de SAD substituint 
la presència de la treballadora familiar per la preparació d’àpats. 
 
Projecte Radars: 
Fase de confinament: seguiment dels casos mitjançant el dispositiu de ciutat i 
voluntaris/àries de les plataformes i treballadors/es socials. S’han detectat 5 casos 
on es generava alguna problemàtica, i han estat assumits per Serveis Socials. S’han 
imprès passatemps, repartits per l’empresa adjudicatària del SAD, per tal que les 
persones grans poguessin distreure’s i exercitar capacitats cognitives. 
 
Projecte Vincles 
Fase de confinament: s’ha realitzat seguiment per part dels professionals de ciutat 
de totes les persones usuàries. Han derivat 4 casos a Serveis Socials. 
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IRIS, Districte, altres: 
Realitzades sis derivacions de casos mitjançant altres canals com IRIS i Districte. Es 
manté la coordinació amb els serveis. 
 

• Infància en risc i situacions de violència de gènere. S’ha fet especialment rellevant el 
seguiment d’infància en risc, molts d’ells relacionats amb violència de gènere o 
intrafamiliar, fent esforços per fer seguiment de tipus telefònic, sense posar en 
perill, sobretot en casos de violència, la integritat de les dones i les seves famílies. 
Els psicòlegs fan el seguiment i els donen suport psicològic. S’ha treballat amb l’EAIA 
(Equip Atenció Infància i Adolescència) els casos compartits, realitzant 
coordinacions telemàtiques pels casos més complexes.  
Des del dia 18 de maig, s’han incorporat al treball presencial l’EAIA, prioritzant els 
casos de seguiment. Es comencen a rebre peticions d’estudi de la DGAIA i Fiscalia.  
 

• Treball amb famílies. Les demandes principals són econòmiques, relacionades amb 
l’alimentació i habitatge. Recursos activats: 
 
Alimentació 
- Ajuts econòmics via transferència bancària, bestreta i talons. S’ha activat una 

nova targeta moneder per tal de poder fer recàrregues de diners. 
- S’ha generat un barem de ciutat per a aquesta situació d’excepcionalitat. 
- S’ha continuat treballant amb els serveis de bancs d’aliments i parròquies del 

territori, incrementant fins i tot algunes entregues. 
- S’han generat, a nivell de ciutat, diferents recursos per a persones sense sostre 

i/o soles per tal que puguin gaudir d’alimentació saludable.  
 
 
Període 16 març-3 

d’abril 
6 d’abril a 24 d’abril 27 abril a 8 maig Total 

Despeses 
s/pensions 

17.005,60 € 14.900,20 € 15.355,87 € 47.261,67 € 

Despeses de 
pensions * 

8.321,80 € 11.489,70 € No introduides 19.811,50 € 

TOTAL 25.327,40 € 26.839,90 € 15.355,87 € 67.073,17 € 

*Actualment a pensions tenim allotjades un total de 12 persones 
Districte de les Corts. Adaptació informe IMSS a 8 de maig de 2020. 
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Districte de les Corts. Adaptació dades extretes d’aplicatiu d’ajuts a 15 de maig de 2020 

 
- En relació a la mesura del Departament d’Educació quant a les beques de 

menjador, en el primer repartiment, el districte de les Corts va ser un dels més 
baixos en la recollida de targetes. En aquest sentit, des de l’EAP de Les Corts i 
Serveis Socials, s’ha fet seguiment que, afegit a les línies del Consorci 
d’Educació, ha permès un increment de les targetes lliurades. També s’està 
treballant amb el Districte la detecció de la necessitat dels menors escolaritzats 
per aconseguir material didàctic i electrònic pel seguiment del curs. 

 
Habitatge 

Ens trobem amb dues realitats diferents: 
- Famílies que poden acollir-se a la situació dels Decrets generats pel Govern 

Central (aquestes demandes són vehiculades mitjançant l’advocada dels 
Centres de Serveis Socials i l’Oficina d’Habitatge).  

- Volum important de persones en situació irregular a l’Estat i que comparteixen 
pis o tenen rellogades habitacions (és el que més repercuteix en els centres). Es 
valora la situació i s’intenta donar resposta de tipus econòmic (amb la dificultat 
afegida que actualment els talons/xecs no poden cobrar-se a les entitats 
bancàries). 
 

• Salut mental i discapacitat. S’està treballant molt intensament amb els recursos de 
salut mental amb relació a aquells casos que presenten trastorns mentals i/o altres 
discapacitats i que la situació de confinament provoca un major nombre de 
descompensacions. S’està fent treball important de contenció, valorant les 
necessitats que presenten cadascuna de les persones. 

 
 

Quanties econòmiques dels principals conceptes dels ajuts comparats per mesos i anys 
 Març’19 Març’20 Abril’19 Abril’20 Maig’19 Fins 15 maig’ 
Alimentació 
adults 

20 € 1.850 € 0 1.205 € 480 € 470 € 

Alimentació 
adults amb 
menors 

2.545 € 7.695 € 2.510 € 12.130 € 2.410 € 7.380 € 

Pagament 
lloguers 
compartits 

2.050 € 1.795 €  1.400 € 1.535 € 1.250 € 2.150 € 

Pagament 
lloguers 

350 € 3.865 € 1.300 € 1.630 € 1.650 € 1.500 € 
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15. Situació de l’Oficina d’Habitatge  

Les Oficines d'Habitatge romanen tancades des del dia 16 de març, però es mantenen 
actius els serveis d’atenció en situacions d’emergència habitacional de forma telemàtica.  
  
Mitjans de contacte telemàtics facilitats als i les ciutadanes:  

A la part exterior de la mateixa Oficina d'Habitatge de les Corts així com al web 
habitatge.barcelona, i com al 010 s'informa de: 
 

- Mail genèric (ohlc@bcn.cat). Es realitzen totes les gestions possibles com: respondre 
consultes informatives, justificació de rebuts, presentació d’ajuts (gent gran i 
mediació), analitzem les situacions de vulnerabilitat de Borsa per saber si hem 
d’activar ajuts Borsa, etc. 

- Telèfon de contacte i adreça mail (imhab@imhab.cat i diferents telèfons habilitats 
dins l'horari de 9 a 13 h) per tal de contactar amb l'IMHAB per situacions derivades 
d'emergències de manteniment d'habitatges i/o edificis del parc públic així com per 
sol·licitar una revisió de les quotes de lloguer en cas de ser una unitat familiar usuària 
del parc públic i haver patit reduccions significatives arran de la Covid-19. 

   
Gestions telemàtiques durant la Covid-19: 

Ajuts al lloguer:  L’Oficina s’ha posat en contacte, sempre que ha estat 
possible, amb els beneficiaris d’ajuts al lloguer, via telèfon i/o 
via e-mail per tal d’informar-los del correu genèric i oferir la 
possibilitat de justificar els rebuts de lloguer via telemàtica així 
com d’accedir a nous ajuts. 

 
Resposta a dubtes:  La tipologia de consultes se centren en dubtes per gestionar 

ajuts vigents, renovar ajuts antics, justificació de pagament de 
rebuts de lloguer i problemàtiques derivades de la Covid-19. 

 
Assessorament jurídic:  S’ha contactat amb totes les persones usuàries que tenien 

cites prèvies jurídiques concertades per tal de poder resoldre 
telefònicament els dubtes. Així mateix, les consultes 
jurídiques rebudes al correu genèric són gestionades pel 
servei jurídic de l’Oficina. 

 
Es manté contacte amb els Centres de Serveis Socials del territori per oferir resposta als 
dubtes derivats, així mateix es manté actiu el servei SIPHO. 
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El dia 25 de maig el Servei d'Oficines d'Habitatge té la previsió d’obrir tres oficines. 
Aquestes oficines són les que estan preparades d’acord amb les instruccions tècniques 
(desinfecció, mampares, EPIs, serveis de neteja, senyalització...). Les Corts, Sant Martí i 
Ciutat Vella són les Oficines que disposen també d’uns espais més amplis.  

Val a dir que l’obertura serà amb cita prèvia obligatòria (petició únicament a través del 
010) per a tots els tràmits, canvi substancial respecte al que s'ha aplicat a les OH fins al 
moment. Progressivament, conforme s'instal·lin les mampares i es realitzin els 
procediments sanitaris, s'obriran la majoria d’oficines. Cal tenir present que l'obertura de la 
resta d'oficines restarà condicionada al nombre de persones disponibles per treballar 
presencialment. En funció dels professionals que es puguin considerar personal de risc (en 
tràmit amb serveis sanitaris) pot limitar les possibilitats d’obertura de la totalitat de les 
Oficines de la ciutat. 
 
 
16. Comunicació  
• Pàgina web: 

1.Notícies 
Des de l’inici de l’estat d’alarma, el dissabte 14 de març, s’han publicat al web del 
Districte 187 notícies, totes elles relacionades amb l’impacte de la Covid-19 a la ciutat i 
al districte.  

Les visites a la pàgina web en aquest període han estat les següents: 

• Mes de març: 18.756 visites i 27.913 pàgines vistes. 
• Mes d’abril: 12.769 visites i 19.227 pàgines vistes. 
• Mes de maig: indicadors no disponibles fins a l’1 de juny. 

Les temàtiques de les notícies són: 

• Serveis municipals: informació sobre el funcionament dels serveis 
municipals durant el temps de l’estat d’alarma.  

• Salut: consells generals de salut per fer front al virus, equipaments habilitats 
com a hospital (pavellons i hotels), donació de mascaretes, mesures 
municipals per fer front a la Covid-19, telèfons de suport i dubtes, etc. 

• Drets socials: telèfons i consells de suport emocional, informació sobre els 
centres de serveis socials, serveis funeraris, protecció de l’accés als serveis 
essencials, informació sobre els serveis contra la violència masclista, aturada 
de cobrament de lloguers del parc públic, etc.  

• Economia: tasca dels Ateneus de Fabricació, iniciatives de Barcelona Activa, 
canvi de dates dels pagaments d’impostos, nova oficina tributària virtual, 



 
  
 
Districte de les Corts 
 

33 
 

recaptació fiscal, informació per a autònoms, treballadors/es i empreses, 
etc. 

• Comerç i mercats: iniciatives de suport al comerç local, informació dels 
comerços i mercats oberts, serveis que ofereixen, etc.  

• Ecologia Urbana: serveis de neteja urbana, suspensió d’obres, anul·lat canvi 
d’estacionament, informació de parcs i jardins, ajornament de la zona de 
baixes emissions, mobilitat, etc. 

• Cultura i educació: activitats d’equipaments municipals en línia, mesures 
sobre cultura a la ciutat, no cobrament de les escoles bressol, procés de 
preinscripció escolar, beques menjador, tràmit de subvencions, propostes en 
línia dels centres cívics i biblioteques, estimat diari, Sant Jordi des de casa, 
etc. 

• #desdecasa Decidim: el web per proposar activitats, iniciatives veïnals 
sorgides del confinament, etc. 

• Desconfinament progressiu: sortida dels nens i les nenes, obertura 
botigues, carrers per a vianants, obertura de parcs, etc. 

2.Slidder 
Actualització setmanal de l’slidder de la pàgina inicial amb notícies destacades sobre la 
Covid-19. 

• Xarxes socials  
Actualització diària i constant de dilluns a diumenge de les diferents xarxes socials del 
Districte, amb diferents continguts relacionats amb la Covid-19. 

1.Twitter (22.981 seguidors/es) 
Del 14 de març al 20 de maig s’han publicat 537 tuits i 520 retuits de publicacions 
d’interès de diferents comptes, amb les següents temàtiques: 

• Serveis municipals (70) 
• Salut (146) 
• Drets socials (128) 
• Economia (77) 
• Comerç i mercats (92) 
• Ecologia urbana (116) 
• Cultura i educació (334) 
• #desdecasaDecidim (54) 
• Desconfinament progressiu (40) 
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2.Instagram (9.257 seguidors/es) 
Publicació de posts i stories i republicació de post i stories d’altres comptes de 
l’Ajuntament o de diferents equipaments del districte. 

3.Facebook (3.590 seguidors/es) 
Publicació de posts diaris i compartició de post d’altres equipaments del districte. 

• Butlletins electrònics (2.333 subscripcions actives) 
Durant el confinament, s’han enviat vuit butlletins especials d’informació de la Covid-
19: 

S’han enviat en les següents dates: 

• 30 de març 
• 6 d’abril 
• 14 d’abril 
• 21 d’abril 
• 25 d’abril 
• 30 d’abril 
• 8 de maig 
• 15 de maig 

• IRIS 
Durant aquest període s'ha continuat donant resposta a les peticions que han fet els 
ciutadans a través de l'aplicatiu IRIS de queixes i suggeriments. 

• Al mes de març, del 14 al 31, es va donar resposta a 112 fitxes. 

• Al mes d'abril, de l'1 al 30, s'han contestat 26 fitxes. 

• Al mes de maig, de l'1 al 20, s'han respost 76 fitxes i queden obertes 17 fitxes 
(totes entrades al mes de maig). 

La quantitat de fitxes entrades a la plataforma va disminuir considerablement els mesos 
de març i abril donat el confinament, marcat per l'estat d'alerta. Durant el mes de maig, 
s'ha notat un increment a conseqüència de l'inici de les fases de desescalada des del 4 
de maig. 

 

• Campanya de comerç "Ara més que mai, amb el comerç del barri guanya les Corts" 

Des de principis de maig, el Districte de les Corts, juntament amb les cinc associacions i 
eixos comercials del territori, van endegar una campanya per tal de reincentivar la 
compra al petit comerç de proximitat. Amb aquesta campanya es vol, d’una banda, 
agrair i reconèixer l’esforç de tots els establiments que han obert durant aquest període 
per tal d’oferir al veïnat els productes alimentaris, sanitaris i de neteja de primera 
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necessitat. De l’altra, es vol promoure la compra a les botigues del barri que van haver 
de tancar temporalment. 

La campanya inclou diferents accions, com per exemple l’edició d’un mapa amb l’oferta 
comercial del districte, elaboració de les diferents rutes comercials, entrevistes amb els 
presidents i presidentes dels eixos i associacions comercials, i audiovisuals per donar a 
conèixer els diferents establiments de les Corts i producció de bosses de paper amb la 
imatge de la campanya, així com altres iniciatives per donar visibilitat al comerç del 
barri, com ara promocions, ofertes, sortejos, venda anticipada, etc. 

Fins aquest moment, les accions han estat les següents: 

o Llançament de la campanya en línia dilluns 4 de maig, amb la publicació de la 
notícia al web i inici de difusió per xarxes socials. 

o Difusió al Web: Notícia, destacat a l'slidder. 
o Xarxes socials: difusió periòdica a Instagram, Twitter i Facebook (amb GIfs 

animats). 
o Línia les Corts: redaccional el dimecres 13 de maig d’una pàgina. 
o Llançament audiovisual d'entrevistes als presidents/es de les associacions: 

Publicat a la plataforma Youtube el 12 de maig i inici de difusió a les xarxes 
socials. 

o Producció de cartells i distribució a les botigues: divendres 15 de maig 

 

 

17. Campanya de subvencions  

El passat 27 d’abril es va celebrar la Comissió de subvencions 2020 del Districte: 

- La convocatòria ascendeix a un total de 204.324,99€¸ i s’han presentat un total de 
118 projectes. 

- D’aquests, 13 han estat denegats: 8 per requisits administratius, 1 per requisits 
tècnics, i 4 per nota de tall.  

- 3 han estat derivats a altres departaments de l’Ajuntament.  

- 2 són renuncies. 

Així doncs, 100 són els projectes amb atorgament econòmic provisional. 

A causa de l’estat d’alarma, hi ha activitats proposades per les entitats que no es podran 
dur a terme, bé per coincidir en el temps amb l’estat d’alarma, o bé per no complir els 
requisits necessaris per a un bon desenvolupament i amb seguretat. 

Un cop es publiqui aquest atorgament provisional al BOP, les entitats podran reformular el 
seu projecte; no podran modificar l’objectiu ni la finalitat del projecte aprovat a la 
convocatòria de subvencions 2020. 
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18. Plans Ocupacionals 

Per tal de promoure el foment de l’ocupació en col·lectius que es troben en situació d’atur 
s’impulsarà, a partir del mes de juliol, la contractació, des de la Direcció de Serveis a les 
Persones i Territori, d’un total de 13 plans d’ocupació que donaran suport als diferents 
programes de la direcció. Aquests plans d’ocupació, que tindran una durada de sis mesos 
cadascun, estaran compresos en els períodes que aniran de juliol a desembre (11 plans 
d’ocupació) i de l’octubre a març (2 plans d’ocupació). 

 
De juliol a desembre 
 
Suport espai públic 2 sol·licituds 
Suport desconfinament equipaments  5 sol·licituds 
Suport desconfinament àmbit educatiu 2 sol·licituds 
Suport programa educació 1 sol·licitud 
Suport programa inclusió 1 sol·licitud 
 11 sol·licituds 
D’octubre a març 
 
Suport programa comerç i turisme 2 sol·licituds 
 2 sol·licituds 
 
 
19. Recull d’iniciatives veïnals  
 
En data 20 de març de 2020, per facilitar el suport mutu a la comunitat, es crea Barcelona 
des de casa, un espai a la plataforma digital www.decidim.barcelona on es recullen les 
iniciatives comunitàries en l’àmbit de la cultura, l’educació, els esports i les cures, a més 
d’un fòrum per compartir propostes i el diari de Barcelona dels infants. És un espai per 
compartir experiències, recursos, iniciatives i eines en línia en l’àmbit de ciutat.  
 
També hi ha un espai per a cada districte on hi ha recollides les diferents iniciatives de 
suport mutu de proximitat. Així, en l’espai Les Corts des de casa podem trobar 35 iniciatives 
diverses com ara les que comparteixen en obert diferents equipaments públics i també 
recursos o iniciatives proposades per la ciutadania amb l’objectiu que cap veí o veïna de les 
Corts se senti sola. En aquest sentit, per tal d’oferir suport a tots els veïns i veïnes que ho 
necessitin, destaca la Xarxa de suport mutu les Corts, una xarxa de solidaritat veïnal davant 
la Covid-19. 
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20. Recull des de l’administració 
 
Des del Districte, durant la situació d’excepcionalitat per la Covid-19, s’han adreçat 
comunicacions periòdiques al teixit associatiu, equipaments i grups municipals amb la 
informació de les mesures desplegades per l’Ajuntament de Barcelona i el Districte per 
atendre la ciutadania, especialment als col.lectius vulnerables, així com el funcionament 
dels serveis municipals i el funcionament dels serveis essencials a la ciutat i a les Corts. 
 
També, i amb l’objectiu de recollir les demandes i necessitats dels veïns i veïnes de les 
Corts més vulnerables i treballar per donar el suport necessari per part dels serveis 
competents, es va posar a disposició de la xarxa associativa un canal de comunicació 
directa amb l’equip de govern del Districte, mitjançant el correu 
regidoria.lescorts@bcn.cat. 
 
D’acord amb això es van enviar comunicacions per correu electrònic els dies 24 de març, el 
3, 16 i 21 d’abril i el 8 de maig per tal de mantenir la relació amb totes les entitats, 
associacions i equipaments de les Corts. 
 
En aquesta línia, i per mantenir obert durant aquest temps de confinament els canals de 
comunicació amb la ciutadania, el proppassat 18 de maig es va celebrar la trobada El 
regidor respon. En substitució de les audiències públiques i els consells de barri que s’han 
hagut d’aturar a causa de la Covid-19. Així doncs, amb aquesta trobada digital no es perd el 
contacte amb el veïnat del districte i amb les seves preocupacions. Xavier Marcé va 
comparèixer durant una hora i mitja en directe per respondre a la gairebé trentena de 
preguntes que van formular els veïns i veïnes de les Corts a través de la plataforma 
Decidim.Barcelona. 
 
 
 


