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COMISSIÓ CONSULTIVA DE DRETS SOCIALS I CIUTADANIA . 27 JUNY 2017 

 

A la Seu del Districte d'Horta-Guinardó, essent les 18:00  hores del dia 27 de juny 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 Joan Cela, Nicolas 

Ortiz , Raül Barahona i Carlos Torrubiano. S'excusen la consellera Núria Carmona i  el 

conseller Albert Pérez.  

Com a ciutadans assisteixen un representat de l'Associació TERAL (José Mª) i la Sra. Maria 

Teresa Martínez de l'AVV Horta.   

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.  

El representant de l'Associació TERAL demana intervenir en aquest punt de la sessió 

perquè haurà de marxar. Informa que hi ha previst col·locar un quiosc informatiu sobre la 

moderació en el consum d’alcohol durant la FM del Carmel, concretament a la pl. Pastrana,  

el dia 1 de juliol de 10 h a 19 h. Si l'experiència és positiva, l'entitat es plantejarà fer-ho a 

altres barris. Demanen difusió. S'enviarà a la tècnica de barri i es recomana la relació 

directa amb la Comissió organitzadora de FM del Carmel.  

El conseller Carlos Torrubiano comenta l'horari de convocatòria de la Comissió Consultiva. 

S'ha provat en horaris diferents però continua amb poca assistència de les entitats. No hi 

ha acord sobre la conveniència o no de convocar-la més tard. La Comissió Consultiva 

d'Urbanisme es convoca també a les 18:00 h. 

S’inicien els  punts de l’ordre del dia. 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior: 

S'aprova per unanimitat. 

 

2. Matriculació escolar  

De les dades que actualment tenim a Districte s'observa  que ha augmentat la demanda a 

l’escola pública. Es van oferir 650 places de P3 i va haver-hi una demanda de 598 places, a 

1r d’ESO se’n van oferir 510 amb una demanda de 494.  No hi ha problemes d’excés de 

demanda.  El conseller Joan Cela es compromet a enviar als grups municipals  l'ampliació 

d'aquesta informació que arribi des del Consorci d'Educació. 
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3. Campanya vacances d’estiu  

El conseller explica les dades de la campanya d'estiu: l'oferta de les 63 entitats 

organitzadores ha estat de  94 activitats.  El nombre d'inscripcions fins el dia 22 de juny 

eren  8.500 i 2.360 beques atorgades de 2.589 demanades.  

Per complementar l'oferta els patis de les escoles Font d’en Fargas i Pau Casals estaran 

oberts del 26 de juny al 31 de juliol, cada tarda, de dilluns a diumenge, hi haurà jocs i 

activitats.  

El conseller Nico Ortiz diu que caldria oferta durant l'agost. S’estudiarà aquesta possibilitat 

de cara al proper any. Cal tenir present que l'oferta de la Campanya de Vacances la fan les 

entitats que demanen homologació. 

4. Camins escolars 

S’han inaugurat 3 nous camins: Escola Guinardó, Torrent de Can Carabassa (camí conjunt 

amb Escola Heura) i Mas Casanovas. En total ara n’hi ha 7 camins escolars al Districte .  

5. Ja sé llegir 

El conseller informa del projecte  "Ja sé llegir". Es tracta d'un projecte amb participació de 

les escoles de primària, es fa un acte en què l’alumnat de 1r llegeix un conte davant de les 

famílies. 

6. Salut als barris  

La consellera Elena Tarifa informa de la situació actual del programa Salut als barris. Es va 

presentar la diagnosi integral de les condicions de salut del barri del Carmel. Es va fer una 

sessió oberta en què es van explicar les línies de treball. Les principals inquietuds de salut al 

Carmel estan lligades a la situació socioeconòmica.  Actualment  s’estan planificant les 

intervencions concretes a realitzar.  Està creada la Taula de Salut  amb Carmel Amunt,  

l’Agència de Salut Pública i el Districte, i on també participen altres serveis de salut de barri. 

El programa de Salut als Barris també es farà a Sant Genís i Teixonera, vinculat a Pla de 

Barris. S’ha creat la Taula de Salut i s’està fent la diagnosi, i posteriorment es seguirà un 

procés similar al del Carmel.  

7. Entitats de comerç  

La consellera informa que es  continua treballant amb les entitats de comerç del Districte. 

S’està recolzant a entitats de nova creació que estan començant a funcionar, com les 

associacions de comerciants del Baix Guinardó i Sant Genís. Es continuen desenvolupant les 

línies de treball de l’estudi que es va fer de comerç al Guinardó, amb reunions amb  
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l'Associació de Comerciants del Guinardó i  Mercat,  Barcelona Activa, Direcció de Comerç i 

el propi Districte.  

El 19 de juny es va convocar la Taula de Comerç del Districte, en què es van presentar 

projectes als quals els comerciants tenen possibilitat d’acollir-se:  el PIJ Horta va fer una 

proposta de projecte vinculant joves i comerç, Barcelona Activa va presentar el projecte 30 

+, la Direcció de Comerç la situació de la formació Obert al Futur, el catàleg de serveis pel 

comerç 2017 i es va avançar en el projecte "L'autèntic paper del Nadal". També es va oferir 

als comerciants l’opció d’acollir-se a la campanya de neteja de persianes que realitza 

l’Ajuntament.  

8. Pla de Desenvolupament Econòmic  

S'explica els avanços al voltant del PDE.  Full de ruta socioeconòmica que es presentarà el 

novembre del 2017. Les línies estratègiques són: desenvolupament i economia de 

proximitat,  ocupació de qualitat, nou lideratge públic i economia social i solidària.  

Ja està fet les dades estadístiques i l’esquelet de la base del document i s’estan realitzant 

sessions participatives perquè agents implicats facin aportacions. Es va fer una primera 

sessió el dia 9 de maig, en la que es va convidar a tècnics del districte i de les diverses àrees 

i administracions  que treballen a l’àmbit socioeconòmic. Van assistir 28 tècnics i tècniques. 

El 30 de maig es va fer una convocatòria a entitats de comerciants i mercats i van venir 15 

representants de les associacions.  El 22 de juny s’ha fet una convocatòria específica a la 

Xarxa de Foment de l’Ocupació del districte on van assistir 14 representants d'entitats i 

empreses,  i d’on han sortit noves propostes .  Al juliol hi ha prevista  una nova reunió 

entorn l’economia social, solidària i cooperativa. 

Les propostes quedaran recollides al PDE, el qual serà el full de ruta 2017-2021.  Al Districte 

hi ha una tècnica referent  de Barcelona Activa que lidera el projecte.  

Vinculat al PDE i arrel de la detecció d'alts percentatges de locals buits a determinades 

zones de la ciutat, estan previstos per part de Barcelona Activa la realització d'uns estudis 

per a definir activitat econòmica potencialment viable a diverses zones de la ciutat.  Al 

Districte s’inclourà Teixonera (46,8% baixos estan sense ús) , Guinardó (33,5%) i als voltants 

de l’Av. Estatut (en aquest cas la proposta està pensada per detectar activitats 

potencialment viable per instal·lar-se a la zona).  

9. Protocols contra l’assetjament masclista a les Festes Majors 

La consellera Elena Tarifa explica l'aplicació de protocols contra l’assetjament masclista a 

les festes majors i actes lúdics dels barris.  Al barri de la Font d’en Fargas, com a prova pilot, 

es va fer una sessió formativa a la Comissió de Festes sobre prevenció i visualització de les 

agressions i es vam facilitar una pancarta, xapes, etc. Al Carmel hi ha previst també fer la 

prova pilot del protocol amb la Comissió de Festes; hi haurà unes persones de referència 



 

4 
 

durant la festa, es facilitarà material de sensibilització i s’instal·larà una carpa informativa. 

A Horta el tema encara està en procés de treball, perquè un col·lectiu feminista jove va 

presentar un projecte per desenvolupar un protocol i se’ls va concedir una ajuda, caldrà 

posar-lo en marxa a les festes de setembre.  A Montbau, el protocol també es troba en una 

fase inicial, pendent de la convocatòria d’una reunió amb la Comissió de Festes. 

El conseller Raül Barahora demana que el protocol sigui extensiu al col·lectiu LGTBI i altres 

col·lectius vulnerables. L'Elena Tarifa diu que serà un protocol extensió a altres col·lectius 

però que actualment està en una fase inicial. 

10. Inauguració del Casal de Gent Gran de Sant Genís 

El conseller Joan Cela informa que la inauguració del casal de gent gran de Sant Genís es 

farà el 14 de juliol. Està en procés la licitació de la gestió que serà efectiva amb 

programació a partir de setembre. Durant el juliol estarà obert a les tardes per informació.  

El 29 de juny es farà una sessió informativa per a veïns i veïnes majors de 65 anys, s’han 

enviat 2000 cartes. 

11. Segon Certamen Literari Jove 

Joan Cela explica la posada en marxa de la segona edició del concurs literari per a joves 

entre 16 a 25 anys "Lletres Joves".  El certamen constarà de dues categories i quatre 

modalitats. Es poden presentar treballs fins el 15 de setembre.  

12. Repàs del calendari de Festes Majors 

Es repassa el calendari festiu. 

 

13. Precs i preguntes: 

El conseller Raül Barahona fa la proposta d'intentar treballar amb les comissions de festes 

dels barris perquè no coincideixin tantes festes i actes un mateix cap de setmana, com 

passa el primer i segon de juny.  Es comenta la dificultat donat que les dates estan 

arrelades al calendari dels barris.  

També es demana més punts de connexió  elèctrica perquè no s'utilitzin generadors.  Es 

comenta que existeixen caixes als punts on més activitats es fan, del contrari no surt a 

compte econòmicament.  Però és un tema revisable, perquè les ubicacions demanades per 

les entitats també van variant amb el temps. 

Sense més temes a tractar s'aixeca la sessió a les 19:20 h. 

Pilar Causapié Lopesino 

La Secretària de la Comissió 


