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Districte d’Horta-Guinardó 
Ronda Guinardó, 49 
08024 Barcelona 
www.bcn.cat/horta-guinardo 

 
Comissió consultiva de drets socials i ciutadania. 26 setembre 2017 

 
A la Seu del Districte d'Horta-Guinardó, essent les 18:00  hores del dia 26 de setembre de 
2017,  es reuneix la Comissió  Consultiva de  Drets Socials i Ciutadania amb l'assistència de 
les conselleres Elena Tarifa, Núria Galàn, Lina Huélamo  i dels consellers  Nicolas Ortiz , Raül 
Barahona,  Carlos Torrubiano i Albert Pérez. S'excusa la consellera Núria Carmona i el 
conseller Joan Cela. 
 
Com a ciutadans assisteix la Sra. Alícia Palau, en representació de l'Associació veïns i veïnes 
Joan Maragall del Guinardó.  Per part de l’Ajuntament  assisteix la Sra. Pilar Causapié, 
Directora de Serveis a les Persones i Territori,  que actua com a secretària. 
 
La consellera Elena Tarifa obre la sessió i  dóna la benvinguda als assistents.  
 
Abans de començar la sessió es planteja la poca assistència de les entitats a la sessió i es 
qüestiona l'horari de la convocatòria. S'acorda que la propera sessió es convoqui a les 
19:00 h. 
 
S’inicien els  punts de l’ordre del dia: 
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.   
2.- Informació temes:   
- Posada en marxa del casal de gent gran de Sant Genís, 
- Diagnosi del pla d'acció per a les persones grans (Sant Genís, Teixonera i Montbau) 
- Horta-Guinardó amb les persones refugiades,  
- Comerç: "comerços de Montbau oberts a l'agost", 
- Celebració Dia Internacional de la Pau als Jardins d'Hiroshima, 
- Actes al Districte del Dia sense cotxes.   
3.- Precs i preguntes. 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior:  
S'aprova per unanimitat. 
 
2. Informació de temes: 
2.1. Posada en marxa del casal de gent gran de Sant Genís: 
Després de la inauguració al juliol i la resolució del concurs públic (contracte de 
serveis) adjudicat a Iniciatives i Programes SL, aquest mes de setembre s’ha iniciat 
activitat al casal. S’està fent el programa per començar amb tallers al mes d’octubre. Es 
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farà una cessió de la zona de cuina a l’espai Cuina’m (mercat Vall d'Hebron) durant les 
obres.  Les activitats de l'equipament es treballarà de manera conjunta amb el centre 
cívic, els altres equipaments i les entitats del barri.   
 
2.2. Diagnosi del pla d'acció per a les persones grans (Sant Genís, Teixonera i Montbau) 

 
El 19 de setembre es va presentar l'estudi diagnosi de les  persones grans de Sant Genís i 
Teixonera a la comissió de gent gran del Pla de Barris, punt de partida perquè la comissió 
analitzi i prioritzi actuacions futures.  La diagnosi ha estat realitzada per la Fundació Salut i 
Envelliment, motivada pel Pla de Barris i amb acompanyament i seguiment de les tècniques 
del Districte.  A partir d'ara els membres de la comissió han de prioritzar quines seran les 
actuacions que es portin a terme als dos barris dins les actuacions del Pla de Barris. Es 
tracta de posar-ho a debat i prioritzar. 

S’ha iniciat  també la diagnosi de les persones grans  del barri de Montbau. Aquesta té 
la finalització prevista a finals d’octubre. És una diagnosi que de manera acurada 
explicarà la situació i necessitats de les persones grans de Montbau. 
 
2.3. Horta-Guinardó amb les persones refugiades 

El Districte (a través de la tècnica d'Interculturalitat i el Servei de Convivència HG) 
estem treballant en el projecte "HG amb les persones refugiades 2017", projecte que  
empeny a seguir treballant cap a un model de ciutat intercultural.  A través del 
projecte s’ha de crear un escenari on poder traslladar al veïnat del districte la realitat 
del refugi, i fer incidència en la convivència i en la diversitat, abastant diferents àmbits 
que englobin des de la primera infància fins la gent gran. 
S'ha organitzar una programació de manera col·laborativa donant veu a la ciutadania, 
incorporant accions de sensibilització en la programació ja establerta de les 
associacions i equipaments del districte. A partir de les demandes expressades pels 
equipaments  i entitats o col·lectius que mostrin interès en treballar des d'una doble 
vessant: 
- Coneixement de temes relacionats amb el refugi i les persones que han de fer 
aquest tipus de desplaçaments forçosos. 
- I realitzar un treball de sensibilització per la convivència en la diversitat. 
 
D’aquesta manera, cada equipament, associació, col•lectiu interessat/da, disposa 
d’una base de dades amb els recursos que s’ofereixen: exposicions, xerrades, activitats 
de teatre, circ, cinema, dansa, etc..  
 
El Servei de Convivència HG fa una primera resposta,  adequada a les motivacions i 
necessitats de cada cas i reorienta la proposta en funció d’aquestes.  
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L'Alicia Palau de l'Associació VV Joan Maragall del Guinardó, informa que des de UCFR -
Unitat contra el Feixisme i el Racisme,  hi ha previst el dia 11 d'octubre a la seu de 
Rocaguinarda,  la presentació del llibre "Combatir la Islamofòbia. Una guia antiracista". 
S'està treballant també la sensibilització i estan en contacte amb L'equip de 
convivència del districte.  

La consellera proposa que s'enviï la informació a Comunicació del Districte per fer difusió.  
 
2.4. Comerç: comerços de Montbau oberts a l'agost. 
 
L' Elena Tarifa explica el projecte realitzat durant els mesos d'estiu Montbau-comerç. 
Projecte que va néixer amb l'objectiu d'analitzar el teixit comercial al barri de Montbau i 
valorar la possibilitat que comerciants de Montbau pugui constituir-se en associació. S'ha 
treballat per: 
- Detectar quins dels establiments d’alimentació ofereixen servei d’entrega a domicili.  
- Visites individualitzades de suport al comerç i divulgació del catàleg de formació i serveis 
de Barcelona Activa. A la vegada es va oferir la possibilitat d'acollir-se al programa de 
neteja de persianes. 
- Informar el veïnat (adreçat especialment a les persones grans) dels establiments que 
estaran oberts durant el mes d’agost i quins ofereixen el servei d’entrega a domicili. 
 
La consellera explica que fruit d’aquestes visites, es va elaborar un díptic i un cartell en el 
que hi figuraven de forma voluntària tots aquells establiments d’alimentació que estaven 
oberts durant el mes d’agost i quins oferien servei a domicili. Passat el mes d’agost, es va 
visitar tots els establiments que van voler aparèixer en el díptic/cartell per tal de conèixer 
quin ha estat l’efecte de la iniciativa. Com a conclusió d’aquestes visites, podem dir que 
l’opinió dels comerciants en quant a la iniciativa és molt positiva; tant en el moment de la 
distribució dels díptics/cartells com a l’hora de valorar-ne l’efecte.  En quant a la 
repercussió sobre les vendes, no es poden fer valoracions perquè es desconeix l’efecte que 
puguin haver tingut sobre les mateixes. No obstant, alguns comerciants indiquen que a 
través dels cartells la gent del barri sabia que estaven oberts.  
 
La consellera informa que el projecte de comerç a Montbau va sorgir a partir d'una 
demanda veïnal que va ésser portada a Plenari de Districte.  Projectes d'aquest tipus tenen 
impacte  en la qualitat de vida de les persones grans del barri. Es planteja que el projecte es 
pugui repetir a altres barris del Districte.  
 
2.5. Celebració Dia Internacional de la Pau als jardins d'Hiroshima 

El 21 de setembre, dia internacional de la Pau, es va fer un acte commemoratiu als 
jardins d'Hiroshima.  "Memorial per la Pau" va ser una  activitat cultural en defensa de 
la pau i rebuig a totes les formes de violència.  Es va inaugurar un mural que vol 
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reivindicar i visibilitzar el nom dels jardins. Durant l'acte vam comptar amb la 
participació del Cònsol Adjunt de Japó i representats de la Casa Àsia Barcelona. Van 
ajudar a organitzar l'acte entitats (Cooperativa Rocaguinarda-Cultura de Pau) i els 
equipaments del Districte (Biblioteca Mercè Rodoreda, escoles, casals gent gran i 
d'infància). 

L'Elena Tarifa diu que és una iniciativa que es pot continuar altres anys amb el doble 
objectiu de celebrar el Dia Internacional de la Pau però també de que l'espai tingui  
altres usos que no sigui exclusivament per esbarjo dels gossos.  

Raül Barahona demana que s'adapti la  zona d’esbarjo dels gossos, per a què aquests 
puguin estar en condicions adequades i no els obliguem a estar fora del seu espai. 
Demana que es treballi per crear un espai compartit. També es queixa del tipus de 
vegetació que s'ha col·locat a la zona, que perjudica als gossos. Demana que l'espai 
dels jardins d'Hiroshima es valorin globalment i es miri tota la problemàtica de la zona.  

El conseller Nicolàs Ortiz valora en positiu l'acte i fa referència a les dificultats 
d'accessibilitat en la zona.  

L'Elena Tarifa  explica les millores que s'han fet  a la zona durant els últims mesos i els 
diversos usos que li hem donat.  
 
2.6. Actes al Districte del Dia sense cotxes 

La consellera diu que a la jornada del  Dia sense Cotxes (22 de setembre) vam 
participar diversos equipaments del districte,  desenvolupant activitats adreçades a 
sensibilitzar la ciutadania en la necessitat d'agafar menys  els vehicles a motor, per tal 
de reduir la contaminació ambiental, tant de l'aire com del soroll, millorar de la 
qualitat de vida i recuperar els carrers com a espais de gaudi per a tothom. 

 Al Districte d’Horta-Guinardó  Escoles i AMPAs, Mercat Guinardó i altres equipaments 
han organitzat, durant tot el dia, diferents activitats en els barris de: 
-  Can Baró:  Escola i AMPA ACIS Artur Martorell. 
- Font d’en Fargues: Escola i AMPA Àngels Garriga, Escola i AMPA Font d'en Fargues, 
Escola Bressol Tres Turos, AV plaça Font d'en Fargues i la col·laboració de l'escola de 
música Pausa.  
- Guinardó:  Escola Guinardó amb la col·laboració del Mercat del Guinardó i ACEM. 
-  Horta: CC Matas i Ramis i la col·laboració d'entitats del barri.  
 
Raül Barahona demana dades sobre l'avaluació del dia sense cotxes.  
La consellera diu que enviarem quan tinguem la valoració de ciutat, ja que és un projecte 
d'Ecologia Urbana 
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El conseller Carlos Torrubiano diu que el projecte hauria d'estar més vinculat al transport 
públic amb propostes com fer descomptes al metre, per exemple.  
 
3. Precs i preguntes: 
El conseller Albert Pérez pregunta per la valoració que fem del protocol contra  
l’assetjament masclista a les festes.  Vol saber com ha anat a les festes on s'ha aplicat.   
 
L'Elena Tarifa diu que es farà una avaluació del que s’ha fet a les diferents festes del 
Districte. Aquest any  ha estat prova pilot per valorar conjuntament amb les comissions de 
festes.  Es farà protocol d’actuació adaptat a cada barri i es donarà suport segons les 
demandes del barri. El tema de la formació ha estat positiu i es proposarà a totes les 
comissions de festes.  
 
L'Alicia Palau, diu que la pista del carrer Gènova ha estat tancada durant l'agost i que 
l'Associació de veïns i veïnes demana que obri durant l'agost.  Es fan diverses propostes en 
relació a aquest espai, com que s'encarregui a Parcs i Jardins o que es contempli als plecs 
de l'equipament esportiu municipal del Guinardó.  
 
L'Alicia demana informació sobre la Renda Garantida de ciutadania. El Raül Baharona diu 
que és una competència de la Generalitat i mostra una informació que ell porta.  Adrecem 
a l'Alicia a Serveis Socials del Guinardó.   
 
Els consellers i consellera representants del Grup M Demòcrata i Esquerra Republicana 
volen fer constar en acta que han demanat suspendre aquests espais de participació per la 
situació actual de Catalunya. Diuen que hi ha altres districte que han suspès,  però a Horta-
Guinardó s'ha decidit mantenir i volen mostrar el seu desacord. 
 
Sense més temes a tractar s'aixeca la sessió a les 19:40 h. 
 
 
 
Pilar Causapié Lopesino 
La Secretària de la Comissió 


