
 

 

 

 

COMISSIÓ CONSULTIVA DE DRETS SOCIALS I CIUTADANIA . 28 FEBRER 2017 

A la Seu del Districte d'Horta-Guinardó, essent les 18:30  hores del dia 28 de febrer de 2017,  

es reuneix la Comissió  Consultiva de  Drets Socials i Ciutadania amb la presencia de les 

Conselleres Carolina Porta,  Elena Tarifa, Núria Galàn, Lina Huélamo  i dels Consellers Joan 

Cela, Albert Pérez, Nicolas Ortiz , Raül Barahona i Carlos Torrubiano. 

Com a ciutadans assisteixen el Sr. Joan Termes representant de la vocalia de persones amb 

discapacitat de l'AVV d'Horta i del Consell de persones amb discapacitats, el Sr.  Joaquim Cama 

de l'AVV Vall d'Hebron, el Sr. Enric Climent i el Sr. Josep M. Acedo de l'Associació TERAL. Per 

part de l’Ajuntament assisteix la Sra. Pilar Causapié, Directora de Serveis a les Persones i 

Territori,  que actua com a secretària. 

La Sra. Elena Tarifa obre la sessió i  dóna la benvinguda als assistents. Donada l'assistència de 

noves persones a la Comissió s'acorda un torn de presentacions.  Es presenta l'Associació 

TERAL, entitat vinculada al Centre d'Atenció i Seguiment (CAS) d'Horta-Guinardó.   

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

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

El conseller Carlos Torrubiano fa una esmena a l'acta anterior de data 22 de novembre de 

2016, ja que ell va assistir a la reunió però no consta a l'acta. 

Esmenat aquest punt,  l'acta s'aprova per unanimitat.  

2.- Temes d'abast general: 

- Pla de Barris: 

El Pla extraordinari que pretén disminuir les desigualtats entre els barris de Barcelona. Al 

Districte d'Horta-Guinardó afecta a Sant Genís dels Agudells i la Teixonera.  El conseller Joan 

Cela destaca la participació ciutadana en el procés de definició del Pla. S'han constituït  grups 

impulsors amb entitats  dels dos barris, amb alta participació.  Destaca les millores en inversió 

que suposarà pels dos barris, així com els àmbits d'actuació i les taules de treball previstes per 

treballar temes concrets.  

El conseller Raül Barahona demana que si es fa una taula de treball per tractar el camp de 

futbol de Sant Genís es convoqui a representants del c. Tir, 5. 

El Sr. Joaquim Cama de l'AVV Vall d'Hebron diu que hi ha una inversió prevista per la Campa 

que és barri de la Vall d'Hebron.  

El Sr. Albert Pérez pregunta per la inversió del Pla de Barris. El conseller Joan Cela informa que 

són 15 milions d'euros pels dos barris. 

 



 

 

- Programació 8 de març: 

La consellera Elena Tarifa informa de la programació del 8 de març al Districte, amb el lema 

"Dones creadores". Explica els actes més destacats de la programació.  

L'Associació TERAL explica que el dia 8  es projecta  una pel·lícula de cine fòrum amb temàtica 

de dones ex alcohòliques. 

La consellera Elena Tarifa explica que es començarà a treballar des de Districte conjuntament 

amb les coordinadores de festes majors dels barris un protocol antimasclista. Experiència 

impulsada des del Departament de Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament. Des de la Direcció de 

Serveis a les Persones i al Territori del Districte s'ha començat a definir una proposta que 

començarà a la festa major del barri del Carmel. Es pretén definir conjuntament amb les 

entitats organitzadores de festes majors, mesures i formes de fer que fomentin la igualtat i 

sensibilitzin envers qualsevol mena d'agressió masclista. 

- Campanya estiu 2017: 

S'informa en relació a la Campanya de Vacances Estiu 2017 que han estat homologades 60 

entitats de districte, perquè puguin realitzar activitats. Durant aquest procés no ha estat 

denegada cap de les sol·licituds. 

- Taula de convivència a la pl. Pastrana: 

La consellera Elena Tarifa diu que a la pl. Pastrana es continua treballant de forma comunitària 

amb diferents entitats i serveis. Destaca les activitats a la plaça: joc de pilota d'escuma, pintada 

de persianes, projecte d'històries de vida.... 

El conseller Carlos Torrubiano pregunta pels incentius que hi ha de GU, no només a la plaça 

Pastrana. El conseller Cela explica que s'està treballant a nivell de dinamització i GU actua com 

a altres espais. 

- Punt d'Assessorament Energètic (PAE): 

Servei  d'assessorament en temes d'energia i millora de l'eficiència energètica.  És un servei 

que depèn del IMSS, en funcionament a Horta-Guinardó des del 10 de gener 2017. S'informa 

que s'ha ubicat el PAE al c. Llobregòs 107, proper a l'Oficina d'Habitatge.  

El conseller Raül Barahona pregunta pel Punt d'Assessorament Laboral. S'informa que 

actualment està en procés de canvi de l'OAC al Centre Cívic Matas i Ramis, a la vegada que 

continua també el servei que es dona des del Centre Cívic de la Teixonera. De moment no es 

contempla la possibilitat d'ampliar a altres barris. 

- Comerç i Mercats: 

La consellera Núria Galàn explica l'inici de les obres al Mercat Vall d'Hebron-Teixonera.  Explica 

que suposen una inversió de 10,4 milions d'€. Les obres es fan a través de l’Institut Municipal 

de Mercats. La remodelació del mercat contempla l’ampliació de l’edifici per la part posterior 

del mateix i una remodelació de les plantes baixa, soterrani 1 i de la coberta, amb la 



 

 

incorporació d’un autoservei i la remodelació de les façanes; a més de la utilització de la 

coberta com a hort urbà. La previsió és que les actuacions tinguin una durada d’uns 18 mesos. 

- Esports: 

La consellera Núria Galàn destaca la transformació de la pista de la Clota (futbol) en pista 

també de hoquei. El Districte ha fet una actuació perquè puguin practicar-se en ella diferents 

esports: futbol sala, hoquei patins i patinatge artístic. En aquest espai s'ubicaran  també els 

clubs de patins que entrenen al CEM Horta, que per les obres de millora es quedaven sense 

espai on poder entrenar. Serà també l'espai que acull al Roda Barcelona, en condicions més 

òptimes que les que va tenir l'edició anterior.  

- Persones amb Discapacitat: 

La consellera Núria Galàn explica els actes del Dia Internacional de les Persones amb 

Discapacitat que es va celebrar el 14 de desembre als Lluïsos d'Horta.  

Destaca també la celebració del 50 aniversari de l'Escola Mare de Déu de Montserrat i els 40 

anys d'ESCLAT. 

Informa també que s'ha atorgat el Premi Ciutat de Barcelona de cultura popular a l'Escola 

Taller Sant Camil, pel Pessebre vivent de la Torre del Suro, i de l'acte festiu que es va celebrar 

al Districte el 16 de febrer, coincidint amb el moment de recollida del premi. 

3.- Precs i preguntes: 

El Sr. Termes com a representant de la vocalia de persones amb discapacitat de l'AVV d'Horta, 

explica que es va demanar assessorament des de l'Escola La Salle sobre barreres  

arquitectòniques. Es tracta d'un grup d'alumnes de 4r ESO que focalitzen el treball en un àmbit 

del barri d'Horta que serà futura Superilla. Demana que una vegada estigui acabat el treball 

aquest es pugui aprofitar. 

Recorda que s'havia parlat de donar el nom de carrer "de la dona" al c. Fulton d'Horta. La 

consellera Carolina Porta comenta que és tema de la Taula de Memòria Històrica i que el 

nomenclàtor està a l'ordre del dia de la Taula. 

El Sr. Termes informa que està coordinant un cicle de conferències a la Biblioteca d'Horta 

sobre Patrimoni. El dia 18 d'abril a les 19.00 h, hi ha prevista una conferència sobre el 

"proveïment d'aigües al pla de Barcelona" a càrrec de l' historiador Miquel Martín. Aquesta 

informació es pot trobar al web de la Biblioteca Can Mariner. 

Sense més temes a tractar s'aixeca la sessió a les 19:45 h. 

 

 

Pilar Causapié Lopesino 

La Secretària de la Comissió 


