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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: 4 juliol 2018 

Hora de la convocatòria: 19.00 hores 

Seu del Districte (Ronda del Guinardó, 49) 

Assisteixen: 

Les conselleres  Elena Tarifa, Beatriz Martínez, Núria Galán, Lina Huélamo i els 

consellers Joan Cela, Albert Pérez, Ricard Farín, Carlos Torrubiano i Nicolas Ortiz .  

El Sr. Joan Termes de l’AVV d’Horta. 

El Sr. Jordi Pons i la Sra. Pilar Causapié de la Direcció de Serveis a les Persones i 

Territori, aquesta actuant  com a secretaria de la Comissió. 

S'inicia la sessió a les 19 hores. 

 

Ordre del dia 

Primer.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior  

Segon.- Informació temes:  

- Projecte "Precàries - dones trencant amb la precarietat", al barri del Carmel  

- Pre-inscripció escolar curs 2018-2019  

- Inauguració sala Jove a Sant Genís dels Agudells  

- Programació "Música als Parcs"  

- Certificat digital per les entitats  

- Activitats calendari festiu: Festes Majors i Festa de la Cooperació   

Tercer.- Torn obert de paraules 

 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 

S'aprova l’acta.  

2. Informació de temes 

 Projecte "Precàries - dones trencant amb la precarietat", al barri del Carmel 

La consellera Elena Tarifa explica el projecte “Precàries – dones trencant amb la 

precarietat”.  Projecte que es  duu a terme al barri del Carmel i s’actua sobre un grup 
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de 15 dones mitjançant sessions grupals i individuals amb l’objectiu de promoure 

l'apoderament i la millora de la qualitat de vida de dones que viuen en situació de 

precarietat social i laboral. 

Informa que ja s’han entrevistat a diverses dones del barri i ara es procedirà a la 

selecció de les participants que s’ajustin al projecte segons el perfil esmentat, en total 

en seran 15 seleccionades i 5 que quedaran en reserva. Les dues primeres sessions es 

pretén dur-les a terme al Centre Cívic del Carmel durant aquest mes de juliol. 

Aquest projecte depèn del Departament de Transversalitat i és aquest, qui assumirà els 

costos del projecte. El 21 de juny es va iniciar el termini per presentar-se al concurs per 

determinar proveïdor que realitzarà les sessions, en total 25 sessions de treball amb el 

grup de dones del barri, i que finalitza el 5 de juliol.  

El Sr. Joan Termes pregunta pel projecte de cures iniciat al barri del Guinardó i la 

vinculació d’aquest amb el que s’exposa avui, ja que com s’ha explicat aquest nou 

projecte també hi ha una part del recursos que es destinen a treballar les cures. 

Manifesta que encara no se li ha fet arribar la informació que va demanar del projecte 

Temps i Cures, i la consellera li explica que encara s’està realitzant l’informe que se’ls 

farà arribar quan el tinguin. La consellera  Beatriz Martínez explica les activitats que 

s’han realitzar del projecte Temps i Cures en el darrer mes, com ara el darrer fòrum 

obert o la darrera reunió del grup impulsor durant la  setmana anterior. Desprès dels 

aclariments per diferenciar els dos projectes, es clarifica que el projecte “Precàries” 

s’inicia al juliol i està previst que les sessions acabin el mes de desembre d’aquest any. 

 

 Pre-inscripció escolar curs 2018-2019  

 

El conseller Joan Cela explica la pre-inscripció escolar dels curs 2018-2019.  Comenta 

que per primera vegada la demanda de places públiques per a P3 supera les 

concertades, un fet que no havia passat mai. També explica que el 98,9% de les 

famílies ha aconseguit la plaça escolar a P3 en alguna de les opcions demanades i el 

92% en la primera opció i que totes les famílies que només han demanat centre públic 

entre les seves opcions, han rebut una plaça pública. De forma extraordinària s’han 

ampliat amb 107 places l’oferta pública a la ciutat de Barcelona, i pel que fa al districte 

d’Horta-Guinardó s’ha iniciat una classe de P3 a l’escola Font d’en Fargues.  El conseller 

comenta altres dades com ara el nombre de centre públics i concertats que hi ha al 

districte. 

 

La consellera Núria Galán,  expressa que aquestes dades no els han arribat ni per part 

del Consell Escolar ni per part del Districte i que així vol que consti en acta.  El conseller 
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Carlos Torrubiano apunta també que per donar pes a aquesta Comissió,  quan es 

presenten dades s’haurien d’enviar prèviament. 

 

El Sr. Termes diu que la gent de l’associació a què pertany s’interessaran per saber com 

està el tema de l’institut a Horta, un tema que fa anys que parlen i del que 

darrerament han estat informats pel conseller d’Horta, en Víctor, però vol saber si hi 

ha alguna novetat. El Joan Cela diu que les dades de que disposen preveuen que 

l’institut estigui operatiu el setembre del 2019, però que s’està concretant amb el 

govern de la Generalitat si serà o no en format institut-escola.  La Núria Galán diu tenir 

informació a través del Comissionat que el lliurament del sòl seria al 2022,  unes dades 

que no consten al conseller i que diu esbrinarà.  

 

 Inauguració sala Jove a Sant Genís dels Agudells  

 

El conseller Joan Cela introdueix el següent punt relatiu a sala jove a Sant Genís dels 

Agudells que es va inaugurar el 24 de maig passat. Aquesta acció s’emmarca en un dels 

punts fixats en el Pla de Barris i l'objectiu és propiciar l’apoderament dels i les joves del 

barri,  perquè puguin crear des de la seva pròpia visió i iniciativa un espai de trobada, 

creació i participació de la joventut del barri. S’ha condicionat l’espai que 

aproximadament té uns 200 metres quadrats, s’ha insonoritzat i s’han refet els 

lavabos, etc. Es comenta que hi ha gent jove de la Teixonera i de Montbau que s’han 

animat a participar-hi, com ara un grup feminista que s’anomena “Les Perifèriques” i 

que treballen en diferents barris, un grup de música, un grup que intenta aglutinar i fer 

feina amb equips de futbol. El pregó de Sant Genís d’aquest any ha anat a càrrec 

d’aquest darrer grup, que també van organitzar la realització d’un graffiti. Per 

dinamitzar l’espai s’ha contractat un dinamitzador que donarà suport i acompanyarà 

les propostes que sorgeixen dels i les joves amb un horari de 16 a 21 hores,  de dilluns 

a divendres. El conseller Ricard Farin pregunta pel tipus de gestió, és contesta que s’ha 

contractat des de Foment de Ciutat (Pla de Barris) per un període de 2 anys per un 

procediment obert que ha guanyat l’empresa QSL. 

 

 Programació "Música als Parcs" 

 

La consellera Beatriz Martínez explica que, com cada any, hi haurà diferents concerts 

gratuïts a diferents espais verds de la ciutat a través del projecte Música als Parcs. 

Entre el 2 de juny al 30 d’agost s’ofereixen 49 concerts gratuïts a una trentena d’espais 

verd de la ciutat. Concretament al Dte. Horta Guinardó es faran 6  concerts distribuïts 

en diferents espais verds: escola Municipal de  Música Can Fargues, jardí de Montbau,  

parc de les aigües amb l’actuació de la Banda Municipal de Barcelona, jardins de Can 

Brasó, parc del Guinardó 100 anys i interior d’Illa Sidó/Lledoner. 
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A part de les audicions musicals s’oferiran visites guiades prèvies als concerts, per tal 

de donar a conèixer els parcs i jardins de la ciutat. Organitzat per la Fàbrica del Sol i 

amb inscripció  prèvia, a  Horta Guinardó hi ha programada pel dia 23 de juliol a les 

19:30 la ruta al Parc del Guinardó, amb sortida des de la plaça Nen de la Rutlla. La 

consellera comenta que també s’han realitzat diferents activitats per part d’escoles i 

entitats en el marc de la celebració del centenari del parc del Guinardó, com ara 

tallers, concursos i passejades. Es vol que aquestes activitats de caire cultural que 

s’han dut a terme tinguin continuïtat els pròxims anys i que no quedin com a quelcom 

anecdòtic vinculat exclusivament a la celebració del centenari del parc. 

 

El senyor Termes comenta que l’activitat d’explicar contes als nens i nenes a la Font del 

Cuento  li sembla una molt bona iniciativa i que va tenir molt èxit, ja que hi va poder 

assistir i hi va veure moltes famílies.  També el Sr. Termes manifesta el que ell 

considera infrautilització de  l’auditori del Pavelló de la República i planteja  la 

possibilitat de dinamitzar l’espai. La consellera hi està d’acord.  

 

 Certificat digital per les entitats 

 

La Beatriz Martínez explica que a partir del 2 d’octubre entra en vigor la nova Llei  

39/2015, que obliga a totes les entitats a relacionar-se amb les administracions 

públiques per mitjans electrònics. Per aquest motiu s’està treballant per formar i 

assessorar les entitats del Districte. S’ha organitzat una sessió de formació on s'ha 

informat els certificats digitals existents i la seva obtenció, en coordinació amb Torre 

Jussana, el Casal de Barri Font d’en Fargues que es va encarregar d’impartir-la,  i 

l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, que va facilitar  poder tramitar en el mateix moment la 

sol·licitud del certificat digital de l’Ajuntament de Barcelona, el Mobile ID. Es van 

convocar a totes  les entitats del districte a aquesta formació, que va tenir lloc a la seu 

del Districte el dia 21 de juny. 

 

El Sr. Termes  pregunta si aquesta iniciativa és només per a entitats o també s’hi poden 

adreçar persones a títol individual.  El Jordi Pons ho expliqui breument: tipologies de 

certificats digitals, titulars, tràmits, costos, etc. 

 

 Activitats calendari festiu: Festes Majors i Festa de la Cooperació 

  

La consellera Helena Tarifa exposa el calendari de les festes majors dels barris del 

districte i repassa breument la valoració de la festa de la cooperació. Les 12 festes 

majors s’han iniciat amb la Festa Major del Guinardó el mes de maig i finalitzaran amb 

la de Montbau a l’octubre.  
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Com a singularitat a nivell general destaca la implementació del projecte Festes Majors 

no sexistes (a partir d’un projecte pilot que vam engegar al 2017), que implica suport i 

formació a les comissions de festes en els àmbits de la igualtat de gènere i de la 

prevenció i gestió de situacions d’agressió i assetjament masclistes. La comissió de 

festa és qui ha de decidir si vol aplicar-hi el protocol, una activitat específica o una 

petita formació per la gent que participa en la seva organització i gestió. Un seguit 

d’activitats  de les que es farà balanç de la seva idoneïtat un cop finalitzin totes les 

festes majors del districte. 

 

La consellera Lina Huélamo reclama que els ascensors del Carmel funcionin després de 

les 23 h.  El senyor Termes diu que el tema dels ascensors s’ha comentat a l’audiència 

pública i els consells barris i proposa que els ascensors que estan de camí cap al metro 

estiguin a càrrec de TMB o l’empresa que gestiona els ascensor del metro, ja que hi ha 

precedents d’aquest tipus de funcionament,  i només es tractaria de contemplar 

l’ascensor com a transport públic o una ramificació d’aquest.   

 

El Sr. Termes comenta que la festa major d’Horta ha generat un precedent, ja que s’ha 

portat un autobús antic, que es podria portar a cada festa major, al igual que es va fer 

a Horta.  També aprofita la ben entesa per explicar que treballa en un projecte per 

portar un museu del transport a Horta.  

 

L’Elena Tarifa finalitza explicant el desenvolupament de la Festa de la Cooperació que 

es va celebrar el 26 de maig a l’espai davant la seu del Districte, un canvi de localització 

que ha funcionat prou bé. Es comenta que van ser un total de 11 entitats, que es van 

fer tallers per infants i es van col·locar parades de les entitats. També hi va haver ball, 

música, espectable de circ i contes del món, i, aquest any, els joves del projecte 

Implica’t de Fundació Adsis van ajudar a organitzar una gimcana per dinamitzar la festa 

i la resta de parades, ja que també van posar un petita paradeta. 

 

3. Torn obert de paraules 

 

No hi ha paraules.  

 

 

S’acaba la sessió a les 20:50 

 


