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

 

 

Comissió Consultiva de Drets Socials i Ciutadania  
 

  

 

Data de la sessió: 27 febrer 2019 

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 Joan Cela, 

Luis Fernando Garcia Egea, Albert Pérez, Ricard Farín, Carlos Torrubiano i Javier Edrosa.   

La Tamara Izzi, referent de transversalitat de gènere del Districte, l’Elena Martín 

referent de Democràcia Activa del Districte i la Pilar Causapié de la Direcció de Serveis 

a les Persones i Territori, aquesta última actuant  com a secretaria de la Comissió. 

Representats de les entitats: Associació de veïns i veïnes Joan Maragall del Guinardó, 

Associació de veïns i veïnes del Turó de la Rovira, Associació de veïns i veïnes d’Horta, 

Consell de persones amb discapacitat i representació de veïnes i veïns impulsores de la 

iniciativa ciutadana plaça 1 d’octubre. 

S'inicia la sessió a les 19:00  hores. 

 

Ordre del dia 

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

Segon.-  Projectes transversalitat de gènere al Districte 

Tercer.- Iniciativa ciutadana pel nom de la plaça 1 d’Octubre  al Guinardó 

Quart.-  Projecte “dissabtes a la seu del districte” 

Cinquè.- Situació actual projecte Cotreball La Clota 

Sisè.-  Pla d’usos Casal Mas Guinardó 

Setè.-   Torn obert de paraules 

 

El conseller Joan Cela dóna la benvinguda als assistents i passa al primer punt de 

l'ordre del dia. 

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior:  

S’aprova l’acta anterior amb l’acord de tothom. 
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2.- Projectes transversalitat de gènere al Districte 

 

La consellera Elena Tarifa presenta a la referent de transversalitat de gènere del 

districte, la Tamara Izzi,  destacant els projectes treballats des que està al districte la 

referent de transversalitat, com són: la revisió de les clàusules  amb perspectiva de 

gènere a la contractació publica,  la comunicació inclusiva, la perspectiva de gènere a 

les subvencions, l’anàlisi dels sistemes de participació i dels premis i distincions amb 

una mirada de gènere. S'ha fet també formació en perspectiva de gènere per a les 

persones tècniques i polítiques del districte.  La Tamara ha fet seguiment del Pla de 

desenvolupament econòmic del Districte i dels projectes de Pla de Barris. Ha donat 

continuïtat a l'anàlisi dels pressupostos des de la perspectiva de gènere, projecte que 

ja es venia fent a Horta-Guinardó. 

.  

La Tamara explica tres dels projectes que s'han estat treballat: 

 

 Projecte "Dones trencant amb la precarietat:  

 

Es tracta d'un projecte emmarcat dins el Pla de desenvolupament econòmic  del 

Districte  i de l'Estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat a 

Barcelona.  

Els objectius del projecte són facilitar l'empoderament de les dones en situació de 

precarietat, promoure la millora de la situació social i laboral de les dones i aprofundir 

en el coneixement de les situacions de precarietat femenina. 

S'ha adreçat a dones de 4 barris de la ciutat: el Carmel, Sants Centre, la Verneda i Bon 

Pastor.   

Actualment està a la fase final i es treballa perquè les dones puguin seguir amb 

autonomia i tinguin presa de consciencia del canvi. 

Dades de participació: 21 dones van ser entrevistades,  de les que han seguit el 

projecte 11.  Els agents del Carmel que han participat han estat Carmel a la Vista, la 

Biblioteca del Carmel, Carmel Amunt i els serveis d'emprenedoria i d'ocupació de 

Barcelona Activa. 

 

 Servei d'assessorament d'igualtat per a empreses:  

 

Es tracta d'una servei d'assessorament i acompanyament personalitzat per la millora 

de la gestió i funcionament de les empreses en relació amb la igualtat entre dones i 

homes.  

Independentment de la mida de l'empresa, de la seva forma jurídica i del sector de 

l'activitat, a través de l'Oficina d'Atenció a les Empreses es pot accedir a un conjunt de 
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recursos gratuïts. A través d'aquest servei les empreses rebran d'acompanyament per 

part de personal tècnic municipal expert en la matèria. 

Accés al servei és on-line i telefònic a partir dels portals d'atenció a les empreses de 

l'Ajuntament.  

 

 Recursos per a entitats i subvencions: 

 

En el marc de polítiques de foment de l’associacionisme i el suport a les entitats, la 

tècnica de transversalitat explica que es treballa per fomentar l’aplicació real i efectiva 

de la igualtat de gènere tant en el seu funcionament intern, com en la seva acció. 

Explica  els recursos a disposició de les entitats: 

 Manual sobre la incorporació de la  perspectiva de gènere i mesures d’igualtat 

per a entitats 

 Recull informació clau per a potenciar l’interès i l’autonomia de les entitats a 

l’hora d’intervenir en matèria d’igualtat de gènere. 

 Guia d’ús no sexista del llenguatge  

 Assessorament i acompanyament en matèria d’igualtat i perspectiva de gènere. 

Possibilitat de realitzar consultes per correu o de realitzar l’assessorament de 

manera presencial, amb cita prèvia.  

 Formació: per a entitats sobre conceptes bàsics i fonaments legals, igualtat en 

l’actuació i en el funcionament intern.  

Des de l’any 2016, les entitats que es presenten a qualsevol de les modalitats de la 

Convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, tenen la 

possibilitat d’obtenir fins a 5% del total de la puntuació per compliment del criteri 

d’igualtat de gènere. 

Neus Fornells de l’AVV Joan Maragall pregunta pel número d'empreses que han 

demanat assessorament. Tamara diu que s'està en fase de promoció i explicació del 

projecte i es una dada que encara no té.1 

 

3.- Iniciativa ciutadana nom plaça 1 d’Octubre al Guinardó 

 

La consellera Beatriz Martínez presenta a les veïnes i veïns que han vingut a presentar 

aquesta iniciativa. Es portarà al Plenari del dia 5 de març per a la seva aprovació. 

Antoni Rifà explica el procés seguit i diu que el nom a la plaça és un homenatge a les 

persones que van fer possible el referèndum convocat el dia 1 d'octubre.  Aclareix que 

no formen part de cap partit polític. 

                                                      
1
 Informació posterior de la referent: fins el dia 4 de març al Servei d’assessorament d’igualtat per a les empreses 

s’havien atès 28 demandes. D’aquestes,  5 han accedit a través del portal de Barcelona Activa i la resta mitjançant 
l’adreça específica (tgenere.empreses@bcn.cat). 
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Aquesta plaça del Guinardó on esta el CAP que va ser espai de votació, consideren que 

és un espai prou representatiu dels fets de l'1 d'octubre.   Es tracta d'un espai que 

actualment no té cap nom. 

Elena Martin diu que aquesta és la primera iniciativa ciutadana a Horta-Guinardó des 

que es va aprovar el Reglament de Participació Ciutadana i també una de les primeres 

presentades a la ciutat.  Explica que s'han recollit més de 1.300 signatures vàlides i 

moltes més de suport. 

El conseller Ricard Farín demana que la plaça es digui "1 d'octubre de 2017". L'Elena  

diu que s'hauria de portar  a plenari el que es va demanar a les signatures. Les 

conselleres diuen que posteriorment es pot demanar a nomenclàtor que a la placa 

consti l’any.  

El Sr. Joan Termes recorda que fa temps l'AVV Horta demana que l'estació de metro 

Maragall es digui "Els quinze". La consellera diu que es tracta d’una estació pendent de 

remodelació. Recorda que la competència del metro es de la Generalitat. 

 

4.- Projecte “dissabtes a la seu del districte” 

 

Joan Cela explica que s’ha posat en marxa un projecte cultural a la Seu del Districte en 

col·laboració amb els centres cívics.  

Amb l’objectiu de posar la cultura a l’abast de la ciutadania s’engega els ‘Dissabtes al 

Districte – Festival H2O’, que pretén complir tres premisses. 

 

 La primera és commemorar els 30 anys de la Casa de les Altures com a Seu del 

Districte d’Horta-Guinardó.  

 El segon objectiu és obrir l’edifici a la ciutadania, que no sigui simplement un 

espai administratiu o dels òrgans de govern del Districte.  

 I la darrera de les intencions és la d’apropar al públic tot el talent cultural que 

té el districte, que ja omple els centres cívics i altres equipaments.  

La programació durant aquest cicle comença el 23 de febrer i acabarà el 15 de juny 

 

5.- Situació actual projecte Cotreball La Clota 

 

La consellera Elena Tarifa diu que ja hem explicat altres vegades el projecte de 

Cotreball a la comissió consultiva.  Avui recorda que es tracta d’una Iniciativa  que 

respon a la voluntat municipal de contribuir a la generació d’activitat econòmica 

sostenible i arrelada al territori, que contribueixi a la dinamització del territori i que es 

fa oferint noves oportunitats  per a la millora professional, l’autoocupació i 

l’emprenedoria.  Al cotreball es pretén acollir projectes d’emprenedoria convencional i 

d’economia social i solidària que tinguin un impacte positiu als barris, donant prioritat 

a aquelles iniciatives que responguin a necessitats socioeconòmiques, que  formin part 
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dels sectors definits en el Pla de Desenvolupament Econòmic d’Horta-Guinardó o 

tinguin relació amb el teixit social i comunitari.  

 

El dia 13 de febrer es va convocar al districte una sessió informativa adreçada  als 

possibles emprenedors  interessats del projecte, a la que van assistir més de 80 

persones. 

Actualment tenim 56 peticions d’emprenedores i emprenedors interessades, de les 

quals 36 són dones i 20 són homes. 

Sabem que 14 projectes  són de veïns i veïnes del districte, la resta no ho han fet 

manifest.  

Pel que fa a la prospecció del territori,  s’estan fent trobades amb entitats i altres 

agents del territori per esbrinar interessos de cara a la contraprestació social del 

projecte.  

Es recorda que les empreses ubicades han de tenir línies de negoci vinculades als 

sectors prioritaris que marca el PDE de Districte i formar part dels col·lectius que 

també el PDE assenyala com a prioritaris (joves, dones, aturats llarga durada....). 

Actualment s’estan fent les obres de remodelació dels locals situats a l’Av. de l’Estatut i 

està previst que comenci a funcionar a principis de maig. 

 

6.- Pla d’usos Casal Mas Guinardó 

 

La consellera Beatriz Martin explica el perquè s'ha fet aquest pla d'usos del Casal Mas 

Guinardó. L'equipament no tenia pla d'usos, existia un projecte mai aprovat. Des del 

2016 va sortir la necessitat a partir de la comissió de seguiment de l'equipament. 

Recorda la peculiaritat de l'equipament,  que per conveni l'entitat APV té usos 

exclusius d'alguna zona del casal.  La consellera recorda el procés participatiu que s'ha 

seguit i les entitats del Guinardó que han participat.  

Diu que una bona part del document és conseqüència del consens, però que hi ha 

algun punt que aquest consens no ha estat possible, però que escoltant criteris tècnics 

i tenint present el bon funcionament de l'equipament,  s'ha aprovat aquest document 

que es presenta.   

Neus Fornells  considera que el pla d'usos del Casal Mas Guinardó hauria d'explicar el 

conveni amb l'APV i hauria de regular  la zona de petanques i també el bar social de 

l'APV, però no s'han inclòs i manifesta la seva disconformitat amb aquest tema.  La 

consellera recorda que és un tema ja parlat,  que aquest pla d'usos és un document 

tècnic que es limita als espais del casal que per contracte de serveis gestiona l’empresa 

que va guanyar la licitació de l’equipament. Es tracta d'un pla d'usos del Casal  que ha 

respectat el conveni existent ,  però no cal que expliqui el conveni Ajuntament-APV, ni 

que l'annexi. 

Ricard Farín demana la  vista del conveni amb l'APV. 
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7.-   Torn obert de paraules 

 

El conseller Joan Cela informa sobre l'inici del període de preinscripció escolar que 

comença el 29 de març. Diu que el document definitiu s'enviarà als grups polítics. 

El Sr. Termes de l’AVV d’Horta informa que per sumar-se a les celebracions del dia de 

la dona,  el dia 9 de març es farà una ruta sobre les bugaderes amb el suport de l'AVV.  

També informa que per altres convocatòries assistirà a les reunions de la comissió 

consultiva la Sr. Petronila López, en representació de l'AVV d'Horta.  

 

   

 

S’acaba la sessió a les 20:30 h. 

 

 

 

 

 


