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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 de setembre 2018 
Hora de la convocatòria: 19.00 hores 
Seu del Districte (ronda del Guinardó, 49) 

Assisteixen: 
Les conselleres Elena Tarifa, Beatriz Martínez, Lina Huélamo i els consellers Luis 
Fernando Garcia Egea, Albert Pérez, Ricard Farín, Carlos Torrubiano i Javier Edrosa.   
El Sr. Joan Termes de l’AVV d’Horta. 
La Sra.  Alícia Palau i el Sr. Francisco Carbonell de l’AVV Joan Maragall del Guinardó 
El Sr. Jordi Pons 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 19:00  hores. 
 

Ordre del dia 

Primer.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.  
 
Segon.- Presentació  del projecte Model de Barri del Guinardó 
 
Tercer.- Centre de Natura de Can Soler 
 
Quart.- Espai Cotreball La Clota. 
 
Cinquè.- Torn obert de paraules 
 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior:  

S'aprova l'acta amb una esmena que fa Javier Edrosa. Diu que el conseller Nicolàs Ortíz 
va assistir a la sessió anterior però no consta en acta.    
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Abans de passar als punts de l'ordre del dia i fent referència a l'acta anterior la Sra. 
Alícia Palau pregunta: 
 
 Per l'informe del projecte Temps i Cures . La consellera Elena Tarifa informa que 

en aquests moments s'estan redactant les conclusions de l'informe. A la propera 
reunió de la Comissió és previsible que es pugui donar lectura d’aquestes 
conclusions. 

 Si es té resposta sobre la construcció de l' Institut d'Horta. Se li contesta que 
encara no hi ha resposta de la Generalitat que és qui ha de fer el projecte de 
construcció. Està previst que les obres comencin  entre 2019-2020. S'aportaran 
més dades sobre el tema al proper Consell Educatiu de Districte que es celebrarà  
la primera setmana d'octubre.  

 Sobre la implementació del protocol contra els assetjaments sexistes a les festes 
majors.  La consellera Elena Tarifa  contesta que aquest protocol s'ha ofert a les 
comissions de festes i cada comissió l'adapta en funció de les possibilitats de les 
entitats i característiques de la festa major. Comenta també,  que una vegada 
finalitzades totes les festes majors 2018 valorarem quines mesures han funcionat 
bé i  quines no tant.  La consellera explica el taller de sensibilització que s'ha fet 
en alguns barris  i recorda que l'objectiu és fer aquests tallers a tots els barris.  

 
2.- Presentació del projecte Pacte per un Model de Barri del Guinardó. 
 
L'Alicia Palau i el Francesc Carbonell de l’AVV Joan Maragall del Guinardó  expliquen als 
assistents el projecte Pacte per un model de barri del Guinardó, que es portarà com a 
proposició al proper Consell Plenari de Districte,  després d’haver estat aprovat al 
Consell de Barri del Guinardó, amb la finalitat que els grups polítics acceptin aquest 
model de barri fruit del treball amb el veïnat. El seguiment d'aquest projecte es farà 
dins el Consell de Barri a través de la Comissió de Seguiment.  S'explica el Pacte i els 
procediments seguits, així com els espais de participació amb el veïnat, les associacions 
i entitats del Guinardó.   
 
El conseller Ricard Farín pregunta pel significat de "aspectes fonamentals" que consta 
al segon paràgraf del document. L’ Alicia diu que el que es faci tinguin sentit dins la 
globalitat del barri i les implicacions amb altres actuacions. 

 
3.- Centre de Natura de Can Soler: 
 
S'informa que el 5  d'octubre s'obrirà el Centre de Natura de Can Soler. La consellera  
Beatriz Martínez explica les diferents activitats  i projectes que es desenvoluparan i 
que consten a l'esborrany del fulletó que s'aporta a la Comissió. El CN Can Soler obrirà 
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divendres i dissabtes al matí, en principi quinzenalment. Divendres per escoles i 
dissabte al públic en general. Les activitats  es faran amb prèvia inscripció i són de 
caràcter gratuït. Són activitats educatives acompanyades d'un educador ambiental.  
 
El Sr. Termes qüestiona l'accessibilitat fins a la masia de Can Soler per a persones de 
mobilitat reduïda. Planteja habilitar l'entrada per la carretera de la Revessada i 
prolongar l'autobús  de la línia 112   que simplificaria molt l'accés.  
 
Es pregunta sobre qui té  accés als horts urbans i de quina manera es pot accedir. La 
Pilar  Causapié, respon que els horts urbans de Can Soler es gestionen  des de Parcs i 
Jardins i explica que està previst un nou concurs durant els propers mesos.  També es 
pregunta sobre els horts dels jardins Pla i Armengol. La Pilar Causapié contesta que al 
Districte s'està treballant sobre el futur model de gestió d'aquests horts, comenta que 
s'ha de parlar amb les entitats del barri i altres serveis com l'Hospital de Sant Pau i 
SSAP que també s'han interessat per destinar horts a finalitats socials i/o 
terapèutiques.   
 
4.- Espai de cotreball La Clota: 
 
La consellera Elena Tarifa explica el projecte,  que està adreçat al desenvolupament 
econòmic del barri de La Clota i als barris del voltant i  que ofereix  l'oportunitat de 
treball a persones emprenedores. Serà ocupat bàsicament pels col·lectius més 
vulnerables i també ha de  tenir un retorn social al barri. Aquest és un dels projectes 
contemplat al Pla de Desenvolupament Econòmic del Districte que va ser aprovat al 
mes de març.  
 
La gestió del projecte està actualment en procés de licitació. La gestió contempla dos 
fases, la primera de prospecció de projectes amb possibilitats d'ubicar-se al cotreball i 
la segona de gestió posterior. Les obres està previst que acabin al març 2019. 
 
Es pregunta sobre quina seria la contraprestació  social. La consellera contesta que  
s'haurà de fer una col·laboració entre els coworkers i els barris (Districte, entitats, 
serveis...) amb una finalitat social i de retorn de la seva feina al territori. El  Jordi Pons, 
explica les característiques més concretes del projecte i el retorn social.  
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3. Torn obert de paraules 
 
El Sr. Joan Termes de l'AVV d'Horta diu que va col·laborar en el Dia de la Pau i explica 
els actes que es van fer al Districte. Diu que ha aportat un vídeo de la jornada festiva 
que ha entregat al conseller Fernando Marín perquè el doni a les escoles que van 
participar. 
 

 

S’acaba la sessió a les 20:15 h. 

 

 

 

 


