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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: 25 abril 2018 

Hora de la convocatòria: 19.00 hores 

Seu del Districte (Ronda del Guinardó, 49) 

Assisteixen: 

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

consellers  Joan Cela,   Carlos Torrubiano, Albert Pérez, Raül Barahona i Jordi Cañas,  

així com representants de diverses entitats del Districte i ciutadans a títol individual.  El 

Jordi Pons i la 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 acte  de la sessió anterior. 

Segon.- Campanya de subvencions 2018.  

Tercer.- Horta-Guinardó Districte Literari. 

Quart.- Actes via pública (protocol infraestructures).   

Cinquè.- Projecte Temps i cures al barri del Guinardó.  

Sisè.- Torn obert de paraules. 

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

S'aprova l’acta.  

 2. Campanya subvencions 2018  

 

La consellera Beatriz Martínez, introdueix el tema explicant la data d’inici de la 

campanya i esmenta que s’han presentat a la campanya general de subvencions 2018 

un total de 324 projecte. La resolució provisional dels resultats es publicarà al Bop 

entre el 14 i el 20 de maig  i la publicació definitiva serà del 9 al 15 de juliol.  

 

Informa que després de la valoració tècnica s'han atorgat 268 projectes, 28 no han 

arribat a la nota de tall, 21 no complien els requisits tècnics, 5 no complien els requisits 
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administratius i 2 han estat redirigits a altres àrees de la ciutat. Fa també lectura de la 

proposta tècnica de distribució per àmbits, tot en funció dels projectes que han tingut 

una valoració tècnica positiva i que complien els requisits tècnics i administratius.  La 

partida pressupostària d’aquest any ha estat de 402.500,00 €.  

 

El  Raül Barahona demana que se’ls detalli amb més precisió les dades aportades. La 

Pilar Causapié respon que fins  aquest moment les dades són proposta tècnica, que 

està previst que es publiqui a partir del dia 14 de maig la resolució provisional dels 

resultats per entitats, i que considera que el fet remarcable serien les 268 entitats a les 

que s'ha proposat subvencionar i la distribució de la partida en quant al pes que tenen 

alguns àmbits com cultura o associacionisme. De totes maneres, es reclama que 

s’hauria de donar algun document físic o enviar-ho posteriorment de manera 

telemàtica als consellers.  S'acorda que es farà la consulta de la informació que es pot 

enviar, donat el procés de publicació al Bop que segueix la companya de subvencions. 

 

3. Horta-Guinardó Districte Literari   

 

El conseller Joan Cela, introdueix el tema exposant que Barcelona va ser designada 

Ciutat de la Literatura a  l’any 2015, dins la Xarxa de Ciutats Creatives Unesco. 

El projecte Horta-Guinardó Districte Literari forma part de Barcelona Ciutat de la 

Literatura. El projecte es va iniciar a principis del 2016, conjuntament amb Biblioteques 

de Barcelona.  

 

Les activitats més destacades dins el marc del projecte pel 2018:  

 

 Lletres Joves H-G, és un concurs literari que té com a objectiu fomentar la 

creativitat i la participació dels joves. El convoquem el Districte i les 

biblioteques d'Horta-Guinardó  per promoure les especialitzacions literàries 

que caracteritzen i diferencien les quatre biblioteques del territori: Biblioteca 

Guinardó-Mercè Rodoreda, Biblioteca  El Carmel-Juan Marsé, Biblioteca Horta-

Can Mariner i Biblioteca Montbau-Albert Pérez Baró.  

 

El concurs consta de cinc modalitats: poesia, relat barceloní, microteatre,  

gènere negre i slam, aquesta última modalitat s'incorpora per primera vegada a 

l'edició d'aquest any. 

 

 Està previst publicar les bases a principis de maig, el lliurament de treballs de 

 maig a setembre i el lliurament de premis a l'últim trimestre de l'any. 
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 Literatura en trànsit: 2a. edició: activitats liderades per les biblioteques que es 

faran al carrer durant la tardor. 

 

 Rutes literàries pel territori: rutes literàries com la ruta "de Marsé a Mercè" 

 

 "Entre versos a Horta-Guinardó": Cicle de poesia amb dues edicions anuals, es 

fa a la Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda.  

 

 Altres activitats vinculades als equipaments, escoles i instituts del districte 

(concursos literaris, xerrades,....). Es treballa conjuntament amb el Centre de 

recursos pedagògics d'H-G. 

 

El Jordi Pons explica què és la poesia en format slam, és a dir, poesia improvisada 

durant un breu espai de temps, en què un poeta recita uns versos en pocs minuts. El 

premi Lletres Joves incorpora aquesta categoria, l’slam, per tal d’engrescar al col·lectiu 

més jove.  

Aquest any també s’acompanya d’activitats complementàries –l’any anterior es va fer 

literatura en trànsit, al voltant de les estacions de metro–, es faran activitats a les 

biblioteques, xerrades, debats, etc.  

Com a Districte Literari,  s’està treballant la possibilitat de tenir una pestanya a la web 

del Districte on es pugui accedir a informació sobre totes les activitats literàries que 

s’hi realitzen. 

La Sra. M. José Colomo de l’Avv Teixonera pregunta si les activitats es podrien dur a 

terme en altres espais que no fossin exclusivament a les biblioteques, ja que hi ha 

barris que no tenen biblioteca. Es valorarà la possibilitat, però s’insisteix que, de totes 

maneres, les persones s’hauran d’acostar a les biblioteques en cas de voler aprofundir 

en l’especialitat literària de cadascuna. 

4.  Actes via pública (protocol infraestructures) 

 

La  consellera  Beatriz Martínez, inicia aquest punt fent  balanç de l’any 2017, en que 

s’ha donat suport a 428 actes realitzats a la via per entitats del Districte . S’ha donat 

suport amb assessorament tècnic, gestió de permisos,  material d'infraestructures 

(fustes, so, connexions elèctriques, wc, tanques, papereres, etcètera). Són actes on 

també intervé el Departament de Llicències del Districte,  la Guardia Urbana de 

Districte i algunes àrees de ciutat com  el Departament de Vialitat, que subministra les 

tanques, el Servei de Neteja,  o Ecologia Urbana que fa controls de so.  
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Es recorda que, durant el primer trimestre, s'ha enviat a totes les entitats el "Protocol 

de gestió de les llicències i petició de les infraestructures", per tal de facilitar-ne la 

informació sobre la  normativa. Al Protocol s'explica a les entitats les normatives i 

procediments necessaris per una millor resposta de la gestió tècnica i de los 

proveïdors. 

 

S'entrega el Protocol als assistents. 

 

La Sra. Mª José Colomo pregunta pels horaris dels actes que es realitzen en 

equipaments, ja que no s’especifiquen en aquest document, com sí que succeeix amb 

els que es duen a terme a la via pública. Bàsicament es refereix a les problemàtiques 

per conciliar el son dels veïns i veïnes que tenen finques adjacents al local Casa 

Taxonera els dies que es realitzen activitats. Diu que hi ha dies que es fan activitats de 

matinada i l'Avv està tenint queixes veïnals. Es respon que al document estan els 

horaris de les activitats a la via pública, i que es parlarà amb les entitats que estan 

ubicades al Local “Casa Taxonera”.  

 

5. Projecte Temps i cures al barri del Guinardó 

 

La consellera Elena Tarifa exposa el projecte pilot en temps i cures impulsat per la 

Direcció de Serveis d'Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum conjuntament 

amb el Districte d’Horta-Guinardó. Per ara, aquesta prova pilot només es desenvolupa 

als barris de Sant Andreu i del Guinardó, per després poder impulsar-lo a la resta de la 

ciutat. Aquest projecte s’emmarca en la Mesura de govern per una democratització de 

les cures a la ciutat de Barcelona 2017-2021, on es recull que s’ha “d’impulsar un debat 

social a la ciutat de Barcelona sobre els usos del temps des d’una perspectiva feminista 

i d'economia de les cures,  iniciant-lo amb una prova pilot a dos barris de la ciutat”. 

 

El projecte persegueix com objectius principals sensibilitzar a la ciutadania en general 

sobre les diferències en els temps que destinen homes i dones a atendre les cures dels 

altres i les dificultats en la gestió del temps de treball, temps de cura i d’atenció a la 

llar, i temps propi; i recollir propostes de millora dels veïns i veïnes que representin 

actuacions o canvis en la gestió d’equipaments o serveis del barri per tal de millorar la 

compaginació dels temps de treball i familiar amb la dels horaris dels equipaments i 

serveis. 

 

Bàsicament es treballen les cures no remunerades en l’àmbit familiar, el temps dedicat 

a tasques organitzatives, a tasques de la llar, a la cura d’infants o de persones 

dependents. 
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Al Guinardó es va realitzar un primer fòrum obert a tot el veïnat el mes de març per tal 

de recollir propostes per part de la ciutadania. Encara s’han de realitzar dos fòrums 

oberts  abans de finalitzar el projecte, el resultat final quedarà recollit en un document 

de propostes.  

 

El Sr. Joan Termes  pregunta si la resta de barris del Districte tindran el projecte. La 

consellera li explica que el projecte serà extensiu a la resta de la ciutat un cop acabada 

la prova pilot, però que fins aquell moment només participen el veïnat i entitats del 

Guinardó. 

 

Es debat sobre els diferents indicadors que prèviament s’han tingut, o s’haurien 

d’haver tingut en compte,  a l’hora de fer la selecció del barri concret. També sobre la 

importància de la vinculació entre els usos del temps i les cures. La consellera Núria 

Galán recomana fer una ullada a les polítiques del temps dutes a terme a la ciutat per 

extreure’n idees de cara als indicadors i a la feina realitzada amb anterioritat en 

aquesta línia. Es remarca la importància de centrar l’atenció en la vessant qualitativa 

del projecte i no tant en la vessant quantitativa. 

 

El Sr. Joan Termes pregunta sobre la formació específica de les persones implicades 

(tècnics/ques), i se li respon que l’estudi està externalitzat mitjançant una contractació 

menor. També pregunta respecte la composició del grup impulsor que està vinculat al 

projecte, i se li respon que la composició és variada entre actors del barri (entitats i 

veïnat) i que els fòrums són oberts a tothom. Finalment  demana més informació sobre 

els resultats obtinguts en l’estudi, i se li respon que seran resultats públics. 

 

El conseller Raül Barahona demana les referències de l'empresa que s'encarrega de 

realitzar l’estudi. No es poden facilitar les dades en aquest moment, ja que la 

contractació correspon a l’àrea central de l’Ajuntament referent del projecte, s'acorda 

que es posarà la informació a l'acta. 1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 L'empresa que està dinamitzant el procés és Intersecció.  Es va fer una licitació des la Direcció de 

Serveis d'Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum. Es tracta d'un concurs menor que finalitza al 
mes de juliol.  
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6. Torn obert de paraules 

 

La Sra. Mª José Colomo de l’Avv Teixonera reclama equip de Serveis Socials pel barri de 

la Teixonera,  mínim cada 15 dies, o que s’habiliti un espai, com ara un petit despatx, al 

centre cívic en què es pogués realitzar aquesta funció. Se li comenta que se li donarà 

resposta. 

La consellera Núria Galan manifesta la seva disconformitat a que no es doni resposta a 

la petició anterior. Es contesta que ara mateix no es pot adquirir el compromís a fer-hi 

anar un professional, tal com es demana, i que s’estudiarà la proposta. 

El Sr. Joan Termes s'interessa per l’estat de salut de la regidora, i se li respon que aviat 

podrà rebre l’alta doncs continua a l'hospital en observació i que està en bon estat de 

salut. S’agraeix l’ interès. 

 

Sense més temes a tractar s’aixeca la sessió a les 20:30 h. 

 

 


