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Districte d'Horta-Guinardó 
Direcció Serveis a les Persones i al Territori  

 

 

Comissió consultiva de drets socials 
I ciutadania 

  

 

Acta de la sessió: 21 febrer 2018 
Hora de la convocatòria: 19.00 hores 
Seu del Districte (ronda del Guinardó, 49) 

Assisteixen: 

Les conselleres  Elena Tarifa, Beatriz Martínez,  Núria Galan, Lina Huélamo i els 
consellers Joan Cela,   Carlos Torrubiano, Albert Pérez, Nicolas Ortiz i Raül Barahona, 
així com representants de diverses entitats del Districte i ciutadans a títol individual.  
La Sra. Tere Torres i la Sra.  Pilar Causapié de la Direcció de Serveis a les Persones i 
Territori, aquesta última actuant  com a secretaria de la Comissió. 

S'inicia la sessió a les 19 hores. 

Ordre del dia 

Primer.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
Segon.- Avaluació del protocol contra les agressions sexistes a les FM  
Tercer.- Mesura de govern: Pla de desenvolupament econòmic d’Horta-Guinardó 
2018-2022 . 
Quart.- Mesura govern: Participació Consell d'educació del Districte   
Cinquè.- Torn obert de paraules.  
 
 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 

S'aprova l’acta.  

 2. Avaluació del protocol contra les agressions sexistes a les FM  
 
La Sra. Elena Tarifa, consellera de feminismes, introdueix el tema explicant 
l'experiència realitzada durant el 2017 a les festes majors de quatre barris del Districte 
(La Font d'en Fargues, Montbau, Horta  i el Carmel). Es valora molt positiva 
l'experiència del 2017 per l' implicació de les comissions de festes,  perquè s'ha arribat 
a fomentar la sensibilitat i s'ha donat visibilitat al tema. La formació a les 
coordinadores de festes es va fer a través del  col·lectiu feminista Hortigues d'Horta i 
del col·lectiu feminista TRAMA. 



 
 

2 
 

Districte d'Horta-Guinardó 
Direcció Serveis a les Persones i al Territori  

 

 
La Tere Torres, coordinadora de territori de la Direcció de Serveis a les Persones i 
Territori, explica que durant el 2018 està previst aplicar el protocol contra les 
agressions sexistes a totes les festes majors dels barris d'Horta-Guinardó. Serà a través 
del col·lectiu TRAMA que se contactarà amb totes les entitats organitzadores de les 
FMs dels barris, amb l'objectiu de fer propostes de formació i de suport per 
d'organitzar activitats. Es farà sempre tenint present les característiques i necessitats 
de cada barri. 
 

3. Mesura de govern: Pla de desenvolupament econòmic d’Horta-Guinardó 2018-
2022   
 
La consellera Elena Tarifa presenta la Mesura de govern: Pla de desenvolupament 
econòmic d'Horta-Guinardó.  Es tracta d'un instrument que vol impulsar  el 
desenvolupament econòmic del Districte, generant activitat econòmica equilibrada, 
sostenible i arrelada al territori. Es tracta d'un full de ruta que s'estableix per el període 
2018-2022 i que ha estat fruit d'un procés de reflexió, debat i consens  entre diversos 
actors implicats.  
 
El  Pla de Desenvolupament Econòmic consta de 7 línies estratègiques i 33 mesures 
que s’organitzen en quatre àmbits: desenvolupament i economia de proximitat, 
ocupació de qualitat, nou lideratge públic i economia social i solidària. 
 
Es comenta que encara s'està a temps d'introduir modificacions fins el dia 1 de març, 
data en que està previst portar per aprovació al  Consell Plenari. 
 

4.  Mesura govern: Participació Consell d'educació de Districte . 
 
El conseller Joan Cela presenta la Mesura de govern: Consell d'educació municipal 
d'Horta-Guinardó, consell educatiu de districte. Es tracta d'una mesura de govern que 
aspira a establir les bases a partir d'una diagnosi, sobre els buits de participació,  per 
replantejar la composició a nivell qualitatiu i quantitatiu afegint els ensenyaments no 
obligatoris, no formals i del lleure. 
 

5. Torn obert de paraules.  
 
La consellera Lina Huélamo pregunta perquè no es donen permisos per obrir parades 
al mercat del Carmel, a la vegada que hi ha parades que estan tancades.  
La consellera Elena Tarifa diu que és una competència de l'Institut de Mercats i que es 
parlarà amb l'Institut.  
 
El Sr. Lluis Carell de l'AVV de la Teixonera demana aclariment sobre què es vol dir  quan 
al PDE es parla d'economia social i solidaria i de coworking. També fa referència a la 
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situació de molts locals tancats al barri de la Teixonera. Les conselleres Elena Tarifa i 
Beatriz Martínez aclareixen els conceptes. 
 
La Sra. Sacramento Burgos de l'AVV de Sant Genís, es qüestiona sobre les possibilitats 
de trobar feina a partir dels cursos d'atenció socio-sanitària.  Diu que són cursos del Pla 
de Barris i que voldria seguir el tema per saber resultats.  De la mateixa manera 
considera que al PDE no s'hauria de  fer referència als horts urbans. 
La consellera Elena Tarifa i el conseller Joan Cela recorden les peticions que es fan 
sobre aquests temes,  per part de veïns i veïnes,  als espais de participació. 
  
El Sr. Joan Termes de l'AVV d'Horta fa referència a l'apartat del PDE (Suport a 
l'associacionisme comercial) i demana que als estudis d'accessibilitat es compti amb 
l'experiència d'altres entitat  que també tenen experiència en temes d'accessibilitat 
com són les de discapacitats i el propi Consell de persones amb discapacitat. 
 
La consellera Núria Galán diu que el govern tenia l'obligació de treballar en aquest 
projecte perquè es va aprovar al darrer Plenari i que el PSC presentà una proposició 
amb l'acord de tots els grups,  on es demanava que el grup motor del projecte tingués 
en compte el Consell de persones amb discapacitat. 
 
El Sr. Joan Termes sobre l'apartat del PDE que fa referència al programes formatius 
vinculats a l'economia de les cures, diu que cal fer referència a que la formació ha 
d'anar encaminada a la formació socio-sanitaria dels participants. 
 
S'acorda que les dues propostes del Sr. Termes seran introduïdes al PDE. 
 
Sobre la Mesura de govern, participació consell d'educació, el Sr. Joan Termes diu que 
des de la vocalia d'educació de l'AVV d'Horta interessa la participació i per tant està 
molt d'acord amb la Mesura.  
 

Sense més temes a tractar s’aixeca la sessió a les 20:50 h. 

 


