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� R. B. 
Els ajuts econòmics per a 
l’alimentació que es donen a 
la ciutat a les persones més 
vulnerables i sense recursos 
per part dels serveis socials 
municipals es vehiculen 
mitjançant la Targeta Bar-
celona Solidària. Aquest és 
un projecte concebut pel 
consistori per tal que tingui 
un valor mone-
tari definit per 
la xarxa de ser-
veis socials evi-
tant d’aquesta 
manera l’estig-
matització del 
beneficiari de 
la targeta.  

L’usuari pot 
escollir ali-
ments  a esta-
bliments normalitzats sense 
haver d’acudir a centres 
benèfics de repartiment de 
menjar. Gràcies als acords 
als que s’arriba amb empre-
ses de distribució ali-
mentària i amb comerços i 
establiments de venda d’ali-
ments es pot incrementar 
l’import econòmic de l’apor-
tació a la targeta. També es 
poden aplicar descomptes 
en productes bàsics. S’incre-
menta, doncs, la capacitat 

de compra i d’elecció del be-
neficiari, que té assegurat al 
mateix temps el seu anoni-
mat. Tant l’Ajuntament com 
les entitats col·laboradores 
poden millorar el control i la 
gestió d’aquests ajuts amb la 
targeta. Els establiments co-
mercials milloren la seva 
imatge pública i reforcen la 
seva imatge corporativa, 

mentre que fide-
litzen a clients 
que poden perdre 
més endavant.  

Els ajuts eco-
nòmics d’alimen-
tació atorgats pel 
consistori l’any 
2012 van ser d’un 
import de 300.000 
euros, als quals 
cal sumar diver-

sos convenis amb entitats 
socials de la ciutat, com el 
Banc dels Aliments, la Creu 
Roja i altres organismes de 
barri i de districte.  

El projecte espera poder 
fomentar la solidaritat ciuta-
dana amb aquesta causa 
amb la donació d’un percen-
tatge de les seves compres a 
determinats establiments. 
Es dotarà, així, d’un fons 
econòmic solidari extra per 
augmentar els recursos dis-

ponibles per atendre als més 
desfavorits. Amb diversos 
models en fase d’estudi es 
permetria que els ciutadans 
que hi participin de la idea 
puguin conèixer el destí de 
les seves aportacions. 

Un cop el treballador so-
cial ha prescrit l’ajut, l’usua-
ri disposa d’una targeta mo-
neder activada amb saldo 0  
que en tres dies passa a ser 
operativa amb l’import de-
cidit. S’avisa al ciutadà amb 
un SMS al seu telèfon mòbil. 
Amb la targeta s’adjunta un 
fulletó informatiu de com 
funciona i un llistat d’ofer-
tes i descomptes que li fa-

ran els establiments adhe-
rits. La targeta només és 
operativa a les botigues amb 
CNAE d’alimentació.  

Es poden fer consultes de 
saldo a qualsevol caixer au-
tomàtic de la xarxa de Caixa-
banc, tot i que no es poden 
treure diners en efectiu. Ni 
s’està subjecte a la disponi-
bilitat d’un estoc limitat ni 
s’ha d’anar a un centre con-
cret a consumir.  

Posteriorment s’ha de do-
nar compte de l’ús dels di-
ners atorgats per l’Ajunta-
ment d’acord amb el pla de 
treball del professional social 
que l’hagi atès.  

La primera web de paper. El diari ciutadà interactiu de Barcelona que es mou i canvia cada dia

20bcn/  i molt més, a www.20minutos.es/barcelona

13/12 Jornada a #Barcelona: mecanismes de protecció 
del dret a l’#habitatge en el dret internacional 
@AmnistiaCAT 

#Barcelona apuesta por fomentar su patrimonio judío 
como atractivo #turístico @BarcelonaTurism 
@EP_Turismo 

Compartiu la cultura de #Barcelona amb nosaltres fent 
ús de l’etiqueta #barcelonacultura! @bcncultura 

Casa Asia - Curso de japonés anual 1 JFS  
@barcelona_blog

#TopTuit 
Segueix a @20m 
i expressa la 
teva Barcelona

#BCNmp7  
vol subratllar 
l’especificitat 
musical de 
#Barcelona.  
5DES, última 
sessió de l’any

@cececebe

Coneixes la metodologia pedagògica Freinet? Jaume 
Carbonell ens en parla, a propòsit del passi del 
documental ‘El retratista’ i el posterior cinefòrum que 
organitzem. Recorda que aquest acte servirà també per 
presentar El Diari de l’Educació. Dimecres 4 de desembre 
als Cinemes Girona (Barcelona). El mecenes de la 
Fundació Periodisme Plural tenen descompte en 
l’entrada. facebook.com/diarieducacio 

Sónar presenta ‘Skrillex Takeovers 2014 Barcelona’, 
cuatro noches de maratón electrónica. 
facebook.com/SonarFestivalOfficialPage

#BCN, by 
the face 
Segueix a 
@20m i 
expressa  
com és la teva 
Barcelona

Navidad  
en Barcelona 
@Mihaela Dorobat

BCN, DES DE  
LA MEVA FINESTRA

BARCELONA

#SMS 
(Sabràs Més Segur)

Les botigues 
incloses han 
de complir  
el document 
d’adhesió  
al protocol 
municipal

Envia el teu SMS amb 
les teves opinions a 
zona20barcelona@20minutos.es

La Targeta 
Solidària de 
Barcelona dóna 
crèdit al menjar

Hi col·laboren 
entitats socials, 
mercats 
municipals, així 
com comerços  
i cadenes 
d’alimentació

L’Ajuntament facilita l’accés als aliments als ciutadans necessitats mitjançant una targeta. ACN / ARXIU

L’Institut Municipal d’Educa-
ció de Barcelona va posar en 
marxa el cap de setmana del 23 
i el 24 de novembre les quatre 
primeres Biblioteques Escolars 
Obertes al Barri. Aquest nou ser-
vei municipal ofereix als alum-
nes la possibilitat d’estudiar o de 
fer els deures en espais que 

obren les seves portes en hora-
ri extraescolar.  

Les biblioteques estan a Hor-
ta-Guinardó (Escola Coves d’en 
Cimany del carrer Coves d’en Ci-
many número 42; obre els diven-
dres de 17.00 a 20.00 hores); al 
districte de Nou Barris (Institut 
Barcelona Congrés del carrer 

Baró d’Esponella, 1 que obre els 
diumenges de les 11.00 a les 
14.00 hores); al districte de Sant 
Andreu (Escola Pompeu Fabra 
del carrer Olesa, 19, que obre els 
dissabtes de les 11.00 a les 14.00 
hores, i l’Escola Baró de Viver, 
a Tucumán, 1, oberta els dissab-
tes de les 10.00 a 13.00 hores). 

Aquests centres educatius 
també tenen el servei municipal 
de Pati Escolar Obert al Bar-ri, 
amb un monitor responsable del 
funcionament de l’espai i volun-
taris educatius que ajuden als 
nois i noies a fer els deures.  

Quatre biblioteques escolars 
obren els caps de setmana  
per estudiar i fer els deures

#EN CONNEXIÓ 
El regidor d’Educació i Universitats, Gerard Ardanuy, ha 
explicat que el nou servei de biblioteques escolars obertes 
al barri «és una de les diferents accions que impulsem des 
del govern de la ciutat per ajudar a l’èxit escolar de 
l’alumnat i, en aquest cas, el que volem és posar a disposició 
dels nois i noies de la ciutat nous espais on poden estudiar o 
fer els deures».  
Obertura de més biblioteques. Ardanuy també ha 
anunciat que des de l’àrea d’Educació estan treballant «per 
obrir de manera esglaonada més biblioteques escolars i, 
durant els propers mesos, dins d’aquest curs escolar, 
posarem al servei de l’alumnat de la ciutat tres noves 
biblioteques d’aquest tipus». 

#TRIA’L TU. 
Quin reportatge vols llegir? 
Entra a la nostra pàgina web 
(www.20minutos.es/barcelona) 
i vota entre aquests tres temes. 
Divendres publicarem la pro-
posta més votada pels lectors

1 OOci per a la gent 
gran. Ajuts per a la 
tercera edat,  des 
dels viatges de 
proximitat 
subvencionats al 
termalisme social. 

2 La Fàbrica del Sol.  
Com és l’equipa-
ment cultural 
d’educació ambien-
tal de la ciutat.  

3 L’oficina virtual.  
Us presentem la 
Mercè, que guia els 
internautes a bcn.cat. 


