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

 

Comissió Consultiva de Drets Socials, de Ciutadania i 
Economia Sostenible   

 

Data de la sessió: 25 febrer 2020  
Hora de la convocatòria: 18:00 hores 
Seu del Districte (Ronda del Guinardó, 49) 

Assisteixen: 

Els/les  consellers/es Carmen Garcia (PSC), Elena Tarifa (BComú-E),  Magna Martín (ERC-AM), 
Nicolás Ortiz (C’s), Milagros Casas (BxCanvi), Arnau Vives (JuntsxCat), Marc Guallar (PSC), 
Laura Pi (ERC-AM) i Ricard Farín (ERC-AM)  

Entitats: Representants de l’AVV del Carmel, AVV Joan Maragall del Guinardó, AVV 
Teixonera, AVV d’Horta. 

Tècnics/ques: Gemma Blasco i Pilar Causapié de la Direcció de Serveis a les Persones i 
Territori, aquesta última  com a secretaria de la comissió. 

 

Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
2. Presentació del projecte Diversitats de culte a Horta-Guinardó i altres projectes 

vinculats al Servei de Convivència i Interculturalitat del Districte 
3. Informació sobre els projectes presentats a la convocatòria general de 

subvencions 2020 
4. Informació sobre les diverses sessions de PAD-PAM Horta-Guinardó 
5. Activitats previstes al Districte al voltant del 8 de març, Dia Internacional de la 

Dona 
6. Mesura de govern: Declaració emergència climàtica 
7. Torn obert de paraules 

 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
Les conselleres Carmen Garcia i Elena Tarifa donen la benvinguda als assistents i presenten 
l’ordre del dia.  Es dóna per aprovada l’acta de la sessió anterior i es passa la paraula a 
Gemma Blasco, tècnica de la Direcció de Serveis a les Persones i Territori qui presenta el 
punt següent de l’ordre del dia. 
 

2. Presentació del projecte Diversitats de culte a Horta-Guinardó i altres 
projectes vinculats al Servei de Convivència i Interculturalitat del Districte 
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Gemma Blasco presenta un vídeo explicatiu del Servei de Convivència i Interculturalitat 
d’Horta-Guinardó, servei únic a la ciutat de Barcelona, junt amb un de similar a Sant Andreu. 
Aquest servei treballa de manera transversal totes les temàtiques per millorar la convivència 
i treballar la mediació intercultural entre veïns i veïnes, en xarxa amb els equipaments i els 
serveis del districte. 
 
Gemma Blasco explica diferents activitats i projectes que es desenvolupen des del servei: 

- Es treballa qüestions relacionades amb la creació audiovisual amb un grup de dones i 
un de joves de l’Escola d’Adults del Carmel, on hi ha molts joves procedents de 
diferents països que han de fer una adaptació del títol de l’ESO.  També es treballa 
per reforçar la seva vinculació al barri.  

- Es fa un projecte de teatre anti-rumors amb gent gran (Fricandó) que fan actuacions 
per tot el districte.  

- Es fan intervencions a places i espais públics per millorar la relació dels infants i 
famílies amb el veïnat,  vinculat al joc infantil respectuós. 

- Es vol iniciar una programació cultural més diversa amb la xarxa de casals i centres 
cívics, tenint en compte la multiplicitat d’orígens de la població, per arribar a 
diferents col·lectius. 

- Tenen també un parell de clubs de lectura a les biblioteques del districte: un de 
literatura en diversitat cultural i un segon sobre literatura de refugi. 

- Una altra iniciativa és el treball amb una maleta de temàtica intercultural que es 
treballa amb alumnat de 5è i 6è de primària i de 1er d’ESO. 

- Exposicions itinerants pel districte. Destaca una realitzada per menors no 
acompanyats sobre la seva mirada de la ciutat. També destaca una realitzada per 
persones en refugi. 

- Una nova línia de treball aquest any es treballar en col·laboració amb centres cívics i 
casals una nova línia de promoció de la diversitat religiosa, mitjançant l’organització 
de visites a centres de culte diversos per donar-los valor i visibilitat. És un programa 
que es suma a un altre similar que comença a la ciutat des de l’Oficina d’Afers 
Religiosos. 

 
El conseller Nico Ortíz pregunta pel lloc on es troba el Servei de Convivència i sobre quantes 
persones hi treballen. Gemma Blasco indica que el servei es troba al carrer Marina i hi 
treballen dues persones. Al c. Marina també treballen dues persones en el Servei de 
Reagrupament, més una altra que porta el Servei d’Acollida, que són serveis de ciutat.  
També assenyala que el Servei de Convivència és un servei vinculat a la Xarxa Antirumors.  
 

3. Informació sobre els projectes presentats la convocatòria general de 
subvencions 2020 
 

La consellera Elena Tarifa tracta aquest punt de l’ordre del dia, destacant: 
 

 Durant la campanya de la convocatòria de subvencions 2020 s'han presentat al 
Districte d'Horta-Guinardó 314 projectes. Tots telemàticament tal com demana 
la normativa actual de l'Ajuntament de Barcelona. 
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L’any 2019 es van presentar 285 projectes: 154 presencials i 137 telemàtics. 
 

 Segons informe de la Cooperativa La Fàbrica, empresa contractada per ajudar 
les entitats durant la presentació dels projectes:  

 Van poder contactar directament amb 256 entitats.   D'aquestes entitats:  
o 45 entitats van necessitar algun tipus de suport informàtic o ajuda 

puntual. 
o 20 entitats van utilitzar la cita prèvia i el servei de gestió de la 

subvenció. 
 Està prevista la publicació al BOP de la resolució provisional durant la setmana 

del 18-24 maig i  la resolució definitiva la setmana del 13-19 de juliol. 
 Recordar que pel 2020 hi ha una reserva de pressupost de 425.500,- € el que 

suposa un augment de 23.000€ respecte a l’any 2019, quan el pressupost va ser 
de 402.500,- €. 
 

El Lluis Cairell de  l’AVV Teixonera assenyala que el canvi a la tramitació telemàtica els 
va suposar algunes dificultats inicials que van ser solucionades ràpidament gràcies al 
suport de la Cooperativa La Fàbrica pels quals han estat ben atesos i recolzats. Felicita 
pel treball desenvolupat. 
 
L’Alicia Palau de l’AVV Joan Maragall del Guinardó assenyala que van utilitzar el servei 
de cita prèvia i fa la mateixa valoració positiva. 
 
La Pilar Causapié indica que s’ha traslladat aquestes valoracions a l’empresa. 
 

4. Informació sobre les diverses sessions de PAD-PAM Horta-Guinardó 
 

La consellera Carme Garcia pren la paraula. Indica que s’han fet uns fulletons amb les 
sessions  previstes fins el 27 de març al districte que serà l’última sessió. 
 
Assenyala que hi ha un suport extern perquè les entitats i el veïnat puguin presentar 
propostes als pressupostos participatius, els dimecres a la tarda amb cita prèvia a la 
seu del districte. 

 
5. Activitats previstes al Districte al voltant del 8 de març, Dia Internacional de la 

Dona 
 
La consellera Elena Tarifa explica aquest punt. Indica que està a punt de sortir un 
llibret amb les activitats que es desenvolupen al districte. L’activitat principal impulsat 
pel Consell de Dones del districte és l’acte que es realitzarà el dia 6 a les 18h al Casal 
Mas Guinardó, amb el nom “Natura es nom de dona”, centrat en l’ecofeminisme, 
aspecte que inclou dos dels eixos vertebradors de les polítiques municipals.  
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6. Mesura de govern: Declaració emergència climàtica 
 

La consellera Carme Garcia exposa aquest punt de l’ordre del dia, indicant que cada 
districte de la ciutat l’ha adoptat posant en marxa diferents actuacions. El Pla 
d’Emergència Climàtica té el seu origen en el Pla Clima de l’any 2018.  
 
Al districte s’han impulsat les mesures del PAM/PAD. Hi ha mesures que es poden 
incorporar amb modificacions arrel del debat del procés participatiu del PAM/PAD. 
També es preveu realitzar una sessió deliberativa a la tardor en el si del consell 
ciutadà, cercant el màxim de participació del veïnat. 
 
Aquest pla conté 240 mesures i al districte s’han incorporat 46 de noves, específiques 
per al districte d’Horta-Guinardó. El document es va facilitar a la Junta de Portaveus i la 
secretaria el farà arribar per correu electrònic quan es convoqui el Plenari.  
 
La mesura de govern té com a finalitat reduir en un 45% respecte el 2005, les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle a la ciutat, en l’horitzó 2030.  
 
En relació al canvi de model urbà es plantegen 10 mesures, 11 mesures més  en relació 
al canvi del model de mobilitat i infraestructures, 7 en relació amb el canvi de model 
energètic, 2 en relació al canvi de model econòmic, 5 pel que fa al canvi de model de 
consum i de residus, 6 en la línia de canvi de model d’alimentació i  4 en la línia del 
canvi de model cultural i educatiu. 
 

7. Torn obert de paraules 
 
El conseller Ricard Farín pregunta si el carril bici al passeig Vall Hebron al que fa 
referència la Mesura està relacionat al cobriment de la Ronda de Dalt. La consellera diu 
que en aquest moment no disposa d’informació concreta per respondre a aquesta 
qüestió, que esbrinarà.  
 
El conseller també pregunta si estan incorporats a mesures de districte la transposició 
dels 100 milions d’euros extra d’inversió que el GM d’ERC va negociar per a habitatge i 
transició energètica.  La consellera diu que s’han incorporat les mesures que hi ha al 
PAD i encara s’està treballant i incorporant propostes. En relació a la rehabilitació 
energètica d’habitatges indica que s’ha incorporat un programa de rehabilitació al 
barri del Carmel. 
 
L’Alicia Palau pregunta en relació al projecte de pacificació dels entorns escolars, per 
quina raó es fa als entorns d’escoles concertades i no públiques.  Carme Garcia 
manifesta que desconeix el motiu concret i que ha demanat informació al respecte, tot 
i que entén que deu estar relacionat amb el nivell de contaminació i la incidència de 
trànsit a l’entorn.  S’indica que també hi ha escoles públiques. 
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Es consulta si la proposta està treballada amb els centres. Es respon que moltes són 
resposta a peticions dels centres. Carme Garcia indica que es poden recollir noves 
demandes al respecte i que es disposarà del llistat de centres sobre els quals s’actuarà. 
 
El Lluis Cairell demanda que es finalitzi el cobriment de la Ronda per limitar la 
contaminació ja què el nivell de trànsit augmentarà amb les mesures de ZBE.  Carme 
Garcia indica que aquest és un punt incorporat a les mesures, les fases II i III del 
cobriment de la Ronda. 
 
 
Sense més temes a tractar s’aixeca la sessió a les 19:20 h  

 

 


