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Data: 29 de juny de 2021, 18.00 h 

Lloc: Seu del Districte (Ronda Guinardó, 49) i virtual           

https://salavirtual.barcelona.cat/
Comissio_consultiva_drets_socials_Horta_Guinardo-29juny2021 

Presideixen el Consell: 

Sra. Carmen García,   Consellera de Gent Gran, Diversitat Funcional i    
   Promoció Econòmica i Ocupació del Districte d’Horta-Guinardó  

Sra. Elena Tarifa,   Consellera de Feminismes i LGTBI, Economies Socials i  
   Consum Responsable del Districte d’Horta-Guinardó  

Consellers/es: 

Sra. Maria Luisa D’Addabbo,  GMD BeC 

Sr. Marc Guallar,  GMD PSC 

Sr. Ricard Farin,   GMD ERC  

Sra. Magna Martin,   GMD ERC  

Sra. Laura Pi   GMD ERC 

Sr. Arnau Vives,   GMD JxCat  

Sra. Carme Cànovas,   GMD JxCat  

Sr. Nicolas Ortiz,   GMD C’s  

Sra. Mila Casas,   GMD BxC  

Persones i entitats assistents: 

AVV Taxonera 

AVV Baix Guinardó  

Plataforma Can Baró 

AVV Joan Maragall 

Tècnics/ques municipals: 

Sra. Pilar Causapié,      Direcció Serveis Persones i Territori Horta-Guinardó 
Sra. Gemma Blasco     Direcció Serveis Persones i Territori Horta-Guinardó 
Sra. Bàrbara Guix,     Barcelona Activa   
Sra. Montse Tejeda,    Serveis Socials Horta-Guinardó 
Sr. Xavier Moreno,    Pla de Barris 

Acta Comissió Consultiva de Drets Socials, Ciutadania i 
Economia Sostenible del Districte d’Horta-Guinardó 
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Total d’assistents: 20 persones 

Ordre del dia: 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior  
2. Dades de gestió primer trimestre 2021 Serveis Socials d’Atenció Primària Horta-Guinardó  
3. Memòria de gestió de la Clota Cotreball 2020 i 1er trimestre 2021 
4. Mesura de govern Pla de Barris  
5. Propostes a Nomenclàtor  
6. Creació al Districte de noves taules de treball: Taula LGTBI i Taula de Cultura  
7. Repàs de les dates de Festes Majors al Districte  
8. Torn obert de paraules  

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

La consellera Carmen Garcia dóna per aprovada l'acta de la sessió anterior sense cap 
comentari ni esmena.  

2. Dades de gestió primer trimestre 2021 Serveis Socials d’Atenció Primària Horta-
Guinardó  

Carmen Garcia dóna pas a Montse Tejeda, referent territorial de Serveis Socials.  

Montse Tejeda comparteix presentació en pantalla i explica les dades del primer trimestre de 
l'any. Destaca que els 5 centres de Serveis Socials del districte han estat oberts aquests 
mesos: a causa de les limitacions de la COVID, els professionals han combinat la feina 
telemàtica amb el treball presencial (amb la meitat dels equips tornant-se al 50%). Recalca que 
la primera entrevista a l'usuari s'està fent per via telemàtica i, la resta, es programen en funció 
de la necessitat de la persona atesa. L'horari d'atenció presencial a la ciutadania és de 9.00 h a 
14.00 h i fa mesos que hi ha un número de telèfon gratuït per demanar cita: 900 922 357. A 
més, s'han contractat 3 professionals extres per donar resposta a l'increment de la demanda 
que ha generat la pandèmia, probablement al mes de juliol s'incorporin 2 més i s'han 
internalitzat els educadors APC.  

Pel que fa al nombre d'atencions per centre, Montse Tejeda destaca l'increment: el 2019 es va 
acabar amb 4700 usuaris oberts, mentre que el 2020 van ser 5000. També recalca que durant 
el primer trimestre del 2021 s'han atès més casos que durant tot el 2020, que ja va ser un any 
excepcional. 

Respecte als ajuts econòmics, explica les dades desglossades dels últims 2 anys, destacant 
que els conceptes d'alimentació i habitatge són els que concentren un pressupost més gran i, 
alhora, també són els àmbits que s'han prioritzat.  

Sobre el Servei d'Atenció Domiciliària, explica que durant la pandèmia es va haver d'aturar, a 
causa del risc de contagi del virus. Destaca que el 80% de domicilis són de gent gran i l'altre 
20% de situacions d'infància, situacions d'adults sols i de persones amb discapacitat.  

Finalment, pel que fa als projectes actius, en destaca els 4 que són d'àmbit de districte:  
• Cuina per l'ocupació: àpats cuinats per a persones que puntualment no disposen   

d'alimentació. 
• Mima't: enfocat a mares monoparentals amb criatures de 0 a 3 anys que  

necessiten acompanyament d'hàbits laborals i altres aspectes.   
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• Interxarxes: fa molts anys que funciona al districte i es basa en l'atenció a infància en 
situació de risc.  

• Ulleres Institut Brossa: graduació d'ulleres en col·laboració amb alumnes d’un mòdul 
de FP. 

S’obre un torn de preguntes sobre aquest punt. 

3. Mesura de govern Pla de Barris. 

Maria Luisa D’Addabbo, Consellera, explica que el Pla de Barris és una iniciativa municipal 
amb un pressupost extraordinari i un temps limitat de 4 anys. En aquest mandat, al districte 
d'Horta-Guinardó, es desenvoluparà als barris del Carmel i de Can Baró. L'objectiu és revertir la 
desigualtat en alguns àmbits d'aquests barris, que són detectats a partir de criteris i indicadors 
específics (població amb estudis universitaris, renda mitjana, superfície dels habitatges, 
etcètera). El Pla de Barris es desenvolupa mitjançant projectes de transformació emmarcats 
dins d'algunes línies clau:  

• Educació i salut pública  
• Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària 
• Ocupació, impuls econòmic i economia social 
• Espai públic i accessibilitat 
• Habitatge  
• Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica 

Explica que el procés participatiu que determina les actuacions del Pla de Barris comença amb 
una diagnosi de cada barri a partir de reunions amb les entitats i agents locals. Aquest treball 
s'allarga durant tot el temps que dura el Pla, constituint-se una Comissió de Seguiment a cada 
barri: al Carmel i a Can Baró. La Comissió de Seguiment és l'espai central de participació i 
control de les accions que es van desenvolupant. A més, per a alguns projectes, es 
desenvolupen miniprocessos participatius més específics i també hi ha taules de treball 
temàtiques.  

Maria Luisa D’Addabbo destaca 2 elements que caracteritzen el Pla de Barris d'Horta-
Guinardó, consistint en 35 accions concretes: 

Intervenció Resposta

Arnau Vives, GMD de JxCat, pregunta: 

· Si el programa Concilia està previst posar 
en pràctica al districte al llarg del 2021.                     
· Si està previst pagar les subvencions del 
programa Alimenta.

Montse Tejeda respon que el programa 
Alimenta no és de l’àmbit de la seva 
competència però que l’IMSS està treballant 
per donar compliment.                           

Elena Tarifa sobre el programa Concili respon 
que fa uns mesos que es va fer el programa 
pilot i que la idea és anar-lo expandint a tots 
els barris de la ciutat quan hi hagi els 
recursos. Per ara, no està previst que es 
desplegui a cap dels barris del districte. 
S'estudiarà si seria possible d'impulsar dins 
del marc del Pla de Barris.
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· Projectes socials: dotats amb 3 milions d'euros per a despeses ordinàries, serveis,  etcètera. 
Destaca el projecte XARSE, xarxa d'ajuda a la ciutadania per a  demanar recursos en aquests 
moments de crisi econòmica. Ja funciona al Carmel i, a partir del setembre, estarà també 
disponible a Can Baró, amb una oficina física al Casal Pirineu. 

· Inversió: dotada amb 8 milions d'euros. Destaca que, d'aquests, 2,8 milions s'invertiran a Can 
Baró en mesures com la millora del Local Social Raimon Caselles, la millora de les pistes 
poliesportives de la Pl. Pedreres, la pacificació de l'entorn de la pl. Can Baró, l'establiment 
d'itineraris esportius i la instal·lació d'espais per a fer activitat física i millorar el C/ Miquel dels 
Sants Oliver, etcètera. 

Informa que ja han començat les reunions entre tècnics i veïns del barri i dóna pas al Conseller 
Marc Guallar. 

Marc Guallar explica els 5,2 milions d'euros d'inversions que es destinaran al barri del Carmel. 
Dels projectes previstos, actualment està en marxa la XARSE i, a l'estiu, el Baobab (projecte de 
Casal d'Estiu per a infants). També està en marxa la transformació dels vestidors del camp de 
futbol del Carmel, que estarà llesta a l'octubre i que permetrà que es pugui practicar l'esport a 
una instal·lació ubicada entre tots dos barris. A més, afegeix que accions com la reurbanització 
del Jaume Planes o l'adequació i millora de l'Institut Coves d'en Cimany i l'Escola Taxonera 
també estan incloses dins del Pla de Barris. 

S’obre un torn de preguntes sobre aquest punt. 

Intervenció Resposta

Veí de l'AVV Baix Guinardó pregunta: 
· Quan és la trobada de formació relacionada 
amb el XARSE. 
· Si està confirmat que hi haurà XARSE a 
Can Baró.

Marc Guallar respon que està previst que al 
setembre la XARSE tingui una oficina a Can 
Baró. 

Elena Tarifa explica que la formació a la qual 
s'ha fet referència està destinada a persones 
voluntàr ies de les xarxes de suport 
comunitari, per tal que puguin assessorar en 
altres barris. És un tema diferent del XARSE 
del Pla de Barris. 

Xavier Moreno respon que la trobada de la 
formació és el dijous 1 de juliol a les 13.00 h. 
Afegeix que està previst que XARSE pugui 
donar servei al Casal de Barri Pirineus des de 
l'1 de setembre: per a poder fer-ho, cal una 
transformació física de l'espai en la que ja 
s'està treballant.
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Ricard Farín, GMD d'ERC, demana:    

· Que es faci arribar als grups polítics i 
entitats el document on es detalla quina és la 
partida pressupostària per a cada acció i d'on 
prové cada partida. 
· Que es convoqui als grups polítics a les 
Comissions de Seguiment del Carmel i de 
Can Baró. 

· Que es confirmi si els 250.000 € dotats al 
Casal de Barri Pirineus són per la segona 
fase del projecte, ja que la primera està dins 
l'acord pressupostari entre ERC i govern 
municipal. 

· Saber perquè està dins del Pla de Barris 
l'adequació de l'Escola Coves d'en Cimany i 
l'Escola Mirades, si a la mateixa fitxa 
s'especifica que aquesta acció la impulsa el 
Consorci d'Educació de Barcelona, que està 
participat al 60% per la Generalitat i al 40% 
per l'Ajuntament. Vol saber si això significa 
que es tracta de dues accions diferents, una 
impulsada pel Consorci i una altra pel Pla de 
Barris, qui posa els diners i per a quines 
accions concretes. 

· Saber qui paga la retirada de pals a la via 
pública anunciada per la Regidora. Pregunta 
si hi ha un pla específic, si té una partida 
pressupostària definida i si s'inclou, o no, dins 
del Pla de Barris. 

· Que es tingui en compte i s'estudiïn les 
externalitats negatives que es generen amb 
el Projecte Baobab. Havent parlat amb 
entitats de lleure del districte i del conjunt de 
la ciutat, s'ha detectat que un cop creats els 
projectes de lleure, sovint s'acaben sense 
acompanyament a l'hora d'haver de federar-
los. 

· Que, sobre les actuacions de millora de 
convivència a les places, es recordi que a Pl. 
Pastrana hi ha pendent desenvolupar un Pla 
d'Usos. Aquesta podria ser una política que 
es desenvolupi en paral·lel al Pla de Barris. 

· Saber si està previst que el projecte de 
reactivació de plans comercials està dins del 
programa "Apugem les Persianes" pactat en 

Carmen García respon que el projecte 
"Persianes Amunt" és específic del Pla de 
Barris.  
Es compromet a respondre la resta de 
preguntes i peticions en un altre context. 

Intervenció Resposta
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4. Memòria de gestió de la Clota Cotreball 2020 i 1er trimestre 2021. 

Bàrbara Guix, de Barcelona Activa, explica que Clota Cotreball és un projecte de cotreball 
social ubicat a l'Av. de l'Estatut. Destaca que, malgrat que l'any 2020 ha sigut molt complicat, 
amb l'equipament tancat durant mesos, hi ha una valoració positiva de la resistència del 
projecte. 

Comparteix presentació en pantalla i presenta les dades de l'any 2020. Explica que el Cotreball 
té un doble objectiu: donar suport a projectes emprenedors que necessiten espai per 
desenvolupar-se i que aquesta feina reverteixi en el territori. Hi ha un retorn social, on entitats i 
serveis del territori fan demandes concretes al projecte de Cotreball: cada professional té 4 
hores de retorn social al mes. Destaca que durant la pandèmia, malgrat tot, es van seguir fent 
tutorials, es van teixir mascaretes i es va seguir participant de programes municipals. 

Comparteix presentació en pantalla amb les dades del gener al maig del 2021. Destaca que 
l'oficina, la cuina i el taller tèxtil estan plens al 100% als matins, mentre que l'Espai Blau (espai 
de projectes) encara té 2 o 3 places buides. A les tardes, hi ha més espais, fet que permet 
també compartir la cuina amb el teixit social i associatiu del barri. Recalca que s'ha actualitzat 
el directori de projectes, s'ha establert un conveni amb la Innobadora (la incubadora 
d'economia social i solidària de la ciutat, ubicada a Glòries), el projecte s'ha sumat al suport a 
comerç de proximitat (elaborant vídeos i altres accions) i s'han generat propostes pròpies de 
retorn social (com a exemple, el Sant Jordi al barri d'Horta). 

Finalment, explica que actualment no s'està fent molta difusió perquè no hi ha capacitat per 
assumir més projectes dins l'espai. Hi ha projectes de diferents zones de la ciutat, però també 
s'estan consolidant projectes de proximitat, del districte i del veïnat proper. 

S’obre un torn de preguntes sobre aquest punt. 
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5. Propostes a Nomenclàtor. 

Elena Tarifa explica que la Ponència de Nomenclàtor ha confirmat la proposta de la plaça 
Fadua Tucan a Sant Genís i ha rebutjat la de placeta del Torrent, a la Font d'en Fargues, per un 
problema de duplicitat de noms. Van fer la contraproposta que s'anomenés Placeta Torrent del 
Carmel, però finalment no es va aprovar: s'haurà de fer una nova proposta des del barri. 

6. Creació al Districte de noves taules de treball: Taula LGTBI i Taula de Cultura. 

Elena Tarifa informa que s'ha creat la Taula LGTBI del Districte d'Horta-Guinardó i que ja es va 
reunir per primera vegada. Demà també es convocarà per primera vegada Taula de treball de 
Cultura amb les entitats culturals del districte.  

7. Repàs de les dates de Festes Majors al Districte. 

Elena Tarifa explica que s'han celebrat algunes festes majors al districte, adaptades al context i 
mesures sanitàries: Guinardó al maig, Font d'En Fargues, Sant Genís i Can Baró al juny. 
També s'han fet activitats entorn de Sant Joan a Vall d'Hebron.  

Explica que no està previst que se celebrin les festes majors de la Clota i la Font del Gos. Les 
pròximes festes seran les del Carmel del 2 a l'11 de juliol, la festa major del Baix Guinardó del 
16 al 18 de juliol (amb activitats al Parc de les Aigües). Les festes d'Horta i Montbau tindran lloc 
al setembre i octubre, amb dates concretes a confirmar. Finalment també estan pendents  les 
festes de la Taxonera.  

Intervenció Resposta

Veí de l’AVV Taxonera, demana:        

Que s'estudiï bé on es destinen els diners per 
a emprenedors de Barcelona Activa i que vagi 
a projectes amb una viabilitat real. En aquest 
sentit menciona Tecomate, projecte originat al 
barri de La Taxonera, que va tancar. 

Que es doni l'ajuda que calgui a l'atenció 
domiciliària a les persones grans. En la seva 
op in ió , e ls números p ressupos ta r i s 
comunicats no quadren. 

Que la Comissió de Seguiment tingui una 
regularitat i accessibilitat real, no pas com el 
"Grup Impulsor" de l'anterior Pla de Barris de 
La Taxonera i Sant Genís.

Bàrbara Guix aclareix que Tecomate va sortir 
del programa Impulsem El Que Fas i que va 
rebre diners del Pla de Barris, però que no té 
a veure amb la Clota Cotreball. 

Carmen García afegeix que a la Comissió 
Consultiva anterior ja es va detallar tota la 
informació i passar comptes dels projectes 
d'Impulsem el que Fas. 

E lena Tar i fa respon que les dades 
compartides sobre els pressupostos de 
Serveis Socials estan desglossades. Recorda 
que s'ha explicat que el pressupost destinat a 
l'atenció domiciliària es va reduir durant el 
2020 a causa de la pandèmia, ja que, durant 
uns mesos, les mateixes famílies no volien 
que anés ningú al domicili per por al contagi. 

Pel que fa al Pla de Barris de La Taxonera i 
Sant Genís, està pendent una reunió de 
retorn, balanç i tancament que es convocarà 
pròximament.
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8. Torn obert de paraules. 

Carmen García dóna pas al torn obert de paraules. 

Sense més intervencions, es dóna per tancada la sessió. 

Intervenció Resposta

Veí de l'AVV Baix Guinardó, opina:   
· Que és una errada que no es convoqués a 
les entitats del districte a la Taula LGTBI i que 
no s'hagi fet arribar l'acta. Espera que se les 
convoqui a les pròximes dates i expressa que 
cal fer p inya contra les agressions 
homofòbiques, a favor del feminisme i a favor 
del canvi de la societat.

Elena Tarifa respon que la taula està oberta a 
totes les entitats i veïns i veïnes i que l'acta 
s'enviarà aquesta mateixa setmana.

Ricard Farín, GMD d'ERC, expressa: 

· Que té constància que no totes les entitats 
veïnals reben les convocatòries tant 
d'aquesta comissió consultiva com de la 
d'urbanisme. Demana que es revisi això. 

· Queixa pel fet que les preguntes 
anteriorment expressades al punt del Pla de 
Barris no hagin obtingut resposta. Opina que 
si hi ha 8 punts de l'ordre del dia en tan poc 
temps, no és culpa dels assistents, és una 
qüestió d'organitzar millor la gestió del temps.

Carmen Garcia respon que les preguntes 
plantejades es presentaran al plenari i que 
allà es podran contestar detalladament. 

Sobre la convocatòria, es revisarà amb la 
secretaria jurídica, ja que la voluntat és 
informar a totes les entitats i coordinadores, 
ja que la comissió consultiva és oberta a tota 
la ciutadania. 

Elena Tarifa afegeix que les preguntes 
plantejades sobre el Pla de Barris estan 
relacionades molt específicament amb els  
pressupostos i que aquesta és una informació 
de la qual ara mateix no es disposa. A més, hi 
ha algunes de les accions que encara estan 
en procés de concreció. Així i tot, tota la 
informació sobre pressupostos ja assignats, 
es compartirà. D'altres temes, com el que 
s’ha fet referència del Baobab, s'ha pres nota.
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