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Acta Comissió Consultiva de Drets Socials, Ciutadania i 
 Economia Sostenible del Districte d'Horta-Guinardó 

 

Data: 27 de setembre de 2022, 18.00 h 
 

Lloc: Seu del Districte d'Horta-Guinardó (Ronda Guinardó 49)  
 

Presideixen el Consell: 
Sr. Sergi Perea,  Conseller de Promoció Econòmica, Agenda 2030, Innovació 

 inclusiva i manteniment de via pública. Conseller adscrit als 
barris de Sant Genís i la Teixonera 

 
Sra. Elena Tarifa, Consellera de Feminismes i LGTBI, Economies Socials i 

Consum Responsable del Districte d’Horta-Guinardó 
 

Consellers/eres 
Sra. Núria Pi,  GMD ERC 
Sra. Magna Martín, GMD ERC-AM 
Sra. Carme Cànovas, GMD JxCat 
Sr. Arnau Vives, GMD JxCat 
Sr. Nicolas Ortiz, GMD C's 

 
Entitats assistents: 
 AVV Baix Guinardó  
AVV Taxonera 
AVV Horta 
AVV Som Guinardó 
AVV Joan Maragall del Guinardó 

 
Tècnics/ques Municipals 
Sra. Teresa Torres, Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del  

 Districte d’Horta-Guinardó 
 

Sr. Juanca Contreras, Tècnic d’Acció Comunitària  
 

Total d’assistents: 14 persones  

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.  
2. Projectes d’Acció Comunitària al territori. 
3. Dades de Serveis Socials (juliol 2022).  
4. Protocol de gestió d’esdeveniments a la via pública (Direcció de Serveis a les 

Persones i al Territori).  
5. Projecte Vila Veïna.  
6. Informació sobre la resta d’activitats. 
7. Torn obert de paraules.
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En Sergi Perea, Conseller de Promoció Econòmica, Agenda 2030, Innovació inclusiva i 
manteniment de via pública del Districte d’Horta-Guinardó, dona la benvinguda a la sessió i 
agraeix l’assistència de les persones participants. 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior 

 
La Teresa Torres, tècnica de Serveis a les Persones i al Territori del Districte, 
procedeix a llegir l’acta de la sessió anterior i queda aprovada sense esmenes. 
 

2. Projectes d’Acció Comunitària al territori. 
 
L’Elena Tarifa, Consellera de Feminismes i LGTBI, Economies Socials i Consum 
Responsable del Districte d’Horta-Guinardó, dona la paraula al Juanca Contreras, Tècnic 
d’Acció Comunitària, que explica els projectes que s’estan duent a terme aquest any i la 
seva evolució, des de l’any 2021 al 2022. Veure documentació adjunta. 
 
Casals Comunitaris i Casals de Barri: 
 Casal Comunitari Can Travi: Es pretén apropar nous veïns i fer enllaç entre els 

diferents equipaments amb el nou recurs que s’incorpora el setembre de 2022. 
 Casal Comunitari Mas Guinardó: No s’ha aconseguit integrar altres espais al projecte. 

El projecte Mama G continuarà rebent suport fins al desembre i s’intentarà vincular a 
una subvenció pel 2023. 

 Casal Comunitari del Carme: S’acompanya als voluntaris amb el suport als tràmits. 
És necessària formació per fer aquests tràmits i cal recaptar més voluntaris. 
Pendents del pressupost de l’adequació del solar. 

 
PPDC: 
 PDC del Carmel: Es continua amb l’acompanyament amb l’objectiu de vincular el 

casal del barri amb el Pla Comunitari. 
 
Subvencions plurianuals DSAC: 
 Sant Genís Acció Comunicant: Queda aprovada la nova subvenció pels pròxims dos 

anys i es farà acompanyament als projectes comunitaris.  
 Xarxa de Dones Cosidores: Es coordina el projecte amb diferents tècniques de 

districte. S’ha vinculat el mercat La Clota Market com a membres del grup motor. 
Sembla que ara comencen a obtenir benefici econòmic de la seva feina amb diferents 
encàrrecs. 

 
Altres projectes DSAC: 
 EQUICOM: Per la nova edició es proposa al Casal de Barri La Barraca del Carmel i el 

Casal de Gent Gran de Sant Genís. 
 ECOR: Pendent de reunir-se amb els diferents agents socials per decidir quina 

continuïtat té el projecte. També cal decidir quin serà el nou emplaçament. Es 
proposa el Centre Cívic del Baix Guinardó. 

 
Acompanyaments comunitaris:  
 INTERXARXES: De moment s’han afegit al projecte els casals infantils i la ludoteca, 

però s’espera la participació de més agents interessats. La finalitat és que les 
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famílies tinguin un paper més actiu i la participació sigui més horitzontal. 
 

 JORNADES FORMATIVES: S’estan realitzant jornades formatives adreçades als  
tècnics de barri per conèixer la perspectiva comunitària de l’Ajuntament de 
Barcelona. A aquestes jornades s’han afegit els Casals de Barri i el Centre Cívic de 
la Taxonera. 

 
Intervenció Resposta 

 Per què es van desvincular els casals 
de l’EQUICOM?  

Juanca Contreras: 
 Es van desvincular per incompatibilitat 

d’horari.  
 Finalment es va fer al centre cívic.  
 Es pretén millorar la comunicació, amb 

els veïns, amb la participació de nous 
agents. Aquests agents han d’aportar 
metodologia als equipaments. 

 S’agrairia més retorn dels projectes 
d’Acció Comunitària als Consells de 
Barri. 

 

 Es facilitarà l’acta del dia o un petit 
retorn al Consell de Barri a primers 
d’any. 

Lluís Cairell, President de l’ AVV 
Taxonera: 
 Demana que arribin els serveis socials 

als 12 barris. Al radi de la Taxonera, 
per exemple, no arriba xarxa wifi. 

 Proposa que es facin visites al barri 
d’un tècnic de serveis socials. 

Juanca Contreras: 
 Els tècnics de serveis socials poden 

assessorar en com organitzar-vos.  
 Hi ha un tècnic que va a Can Travi i 

ajuda a vehicular demandes amb la 
Taxonera. 

 
 Podem trobar una pàgina web on fer 

seguiment dels projectes? 
Juanca Contreras: 
 Si, a la pàgina web d’Acció 

Comunitària 
(https://ajuntament.barcelona.cat/accio
comunitaria/ca), no hi surten tots els 
projectes tot i que els que s’han 
comentat a la reunió estan tots actius. 

 Quan un projecte funciona en un barri 
com s’extrapola a la resta? Per 
exemple: ajudar amb els tràmits a la 
gent gran. 

Juanca Contreras: 
 Es va fer el pilot de contractar una 

persona per ajudar, però no hi havia 
prou recursos. Es segueix fent a traves 
de voluntaris. 

 
3. Repàs indicadors de Serveis Socials 

 
L’Elena Tarifa, Consellera de Feminismes i LGTBI, Economies Socials i Consum 
Responsable del Districte d’Horta-Guinardó, presenta l’Informe d’Indicadors de Serveis 
Socials del Districte, i comenta les xifres més rellevants. Veure documentació adjunta. 
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Intervenció Resposta 

 Al punt “Atenció per centres de serveis 
socials” columna: Temps mig d’espera: 
Hi ha un augment del temps d’espera a 
les visites respecte de l’any anterior. 

Elena Tarifa / Teresa Torres: 
 Aquesta dada correspon al temps 

d’espera de més respecte de l’any 
anterior. 

Sergi Perea: 
 Fem la consulta a la Montse Tejada, ja 

que no queden clares les xifres i no 
acaben de quadrar els sumatoris. 

 Al punt “Atenció per centres de serveis 
socials” columna: Persones ateses: fa 
referència a primera visita o a segones 
visites de casos d’any anteriors? 

Sergi Perea: 
 Pren nota per incloure en l’ordre del 

dia de la propera Consultiva, un punt 
per explicar aquest informe 
d’indicadors de Serveis Socials. 

Teresa Torres: 
 Ara mateix, l’informe que es presenta 

ens dona  resultats parcials. A la 
memòria de primers d’any es facilita la 
informació més detallada. 

 Com s’han organitzat els centres 
després de la pandèmia? Amb una 
primera acollida grupal per temàtiques  
o amb visites individuals? 

 Al barri de la Taxonera, abans les 
visites amb Serveis Socials 
s’aconseguien en 8 dies i ara es 
posposen fins a 20 dies. 

 

 
4. Protocol de gestió d’esdeveniments a la via pública  

 
L’Elena Tarifa, Consellera de Feminismes i LGTBI, Economies Socials i Consum 
Responsable del Districte d’Horta-Guinardó, facilita als assistents el protocol d’activitats a 
l’espai públic per tal d’aclarir els dubtes sorgits a la passada Comissió Consultiva, sobre 
els permisos d’activitats dels esdeveniments del barri. Veure documentació adjunta. 
 
L’Ajuntament fa un suport bàsic que es valora tècnicament. 

 
Intervenció Resposta 

Lluís Cairell, President de l’ AVV 
Taxonera: 
 Els comerciants del seu barri estan en 

desacord que es concedeixin permisos 
per vendre durant els esdeveniments a 
persones que no paguen impostos 
com ells. 

Teresa Torres: 
 Al districte d’Horta-Guinardó, les 

llicències es donen a les entitats. 

 Es pot registrar una llicència 
d’activitats a la via pública de manera 
telemàtica? 

Teresa Torres: 
 Sí que és possible. 
 En el cas que es registri la llicència 

fora de termini, poden demanar ajut al 
tècnic per prioritzar el tràmit. 
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5. Projecte Vila Veïna.  
 

L’Elena Tarifa, Consellera de Feminismes i LGTBI, Economies Socials i Consum 
Responsable del Districte d’Horta-Guinardó, presenta el projecte Vila Veïna i explica la 
seva situació actual. Veure documentació adjunta. 

 
 El projecte s’inicia a 6 unitats territorials, amb 10.000-30.000 habitants. Entre elles hi 

participa el barri del Carmel (ubicació a la Biblioteca Juan Marsé).  
 La persona de referència assistirà a la propera Comissió Consultiva per ampliar 

informació i resoldre dubtes. 
 

 Al projecte Vila Veïna es pretén: 
• Facilitar informació i recursos per persones cuidadores. 
• Oferir formació en cures per la criança a la Xarxa de mares cuidadores. 
• Canguratge municipal dirigit a famílies monoparentals o aquelles que ho 

necessitin. 
 Aquest projecte acaba de començar, més endavant es podrà informar de com es va 

desenvolupant. 
 Es preveu obrir un altre centre a Horta, zona Casc Antic, el 2023. 

 
6. Informació sobre la resta d’activitats 

 
CICLE DE TARDOR DE PAU AL GUINARDÓ:  
 Es commemorarà el Dia de la Pau.  
 Aquest any  s’ha proposat un format diferent, no tan vinculat a les escoles. 
 Es pretén expandir la idea a altres barris. 

 
PROJECTE REPAIR-CAFÈ: 
 Establiment ubicat a La Taxonera però hi pot accedir qualsevol ciutadà. 
 Ajuden a reparar petits electrodomèstics i aparells informàtics.  
 Tallers per millorar l’estalvi energètic. 
 Repair-Café demana que es faci difusió del projecte per donar-lo a conèixer a tot el 

districte. 
 

Intervenció Resposta 
 Es proposa oferir un servei de 

biblioteca d’eines que l’usuari pugui fer 
servir i després tornar sense cost. 

Elena Tarifa: 
 Es recull la idea i demanen fer difusió 

del projecte. 

 Es podria instal·lar un Repair-Café als 
locals de La Clota Cotreball? 

Elena Tarifa: 
 La Clota Cotreball, està pensat per 

impulsar projectes els primers 2 anys. 
 

7. Torn obert de paraules 
 

En Sergi Perea, Conseller de Promoció Econòmica, Agenda 2030, Innovació inclusiva i 
manteniment de via pública del Districte d’Horta-Guinardó, per concloure, remarca que 
aquest estiu torna el programa Juguem a les Places a tots els barris del Districte, per 
potenciar l’ús de l’espai públic en un entorn familiar i veïnal. 
 
Sense més comentaris ni intervencions, es dona per finalitzada la sessió a les 19:15h. 
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