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Comissió Consultiva de Drets Socials, de Ciutadania i 

Economia Sostenible  
 

Data: 9 de febrer de 2021, 18.00 h 

 

Lloc: https://8x8.vc/decidimbarcelona/DretsSocialsEconomiaSostenibleHorta 

 

Presideixen la Comissió: 

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: 

Sr. Marc Guallar,  GMD PSC 

Sr. Laura Pi,    GMD ERC 

Sra. Magna Martin,   GMD ERC 

Sr. Arnau Vives,   GMD JxCat 

Sr. Nico Ortiz,    GMD C’s 

Sra. Mila Casas,   GMD BxC 

 

Entitats assistents: 

Plataforma Can Baró 

AVV Joan Maragall del Guinardó 

AVV Baix Guinardó 

 

Tècniques municipals: 

Sra. Pilar Causapié,    Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte 

d’Horta-Guinardó 

Sra. Bàrbara Guix,    Barcelona Activa 

 

Total d’assistents: 16 persones 

 

Ordre del dia  

1. Explicació de les línies estratègiques del nou Pla de Desenvolupament Econòmic del 

Districte d’Horta-Guinardó 2021-2023. 

2. Recollida d’aportacions al nou PDE Horta-Guinardó.  
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1. Explicació de les línies estratègiques del nou Pla de Desenvolupament Econòmic del 

Districte d’Horta-Guinardó 2021-2023. 

 

Carmen García, Consellera de Gent Gran, Diversitat Funcional i Promoció econòmica i 

ocupació, introdueix el nou Pla de Desenvolupament Econòmic del Districte i defineix quines 

són les principals línies estratègiques. La Consellera valora positivament l’impuls del Pla de 

Desenvolupament Econòmic i assenyala la necessitat de treballar i aterrar al territori aspectes 

com la promoció econòmica, la creació d’ocupació i l’economia sostenible. Explica que a partir 

d’aquesta sessió i de les propostes sorgides, i tenint en compte l’esborrany del Pla, s’elaborarà 

un document de síntesi, que es presentarà com a mesura de govern en el pròxim plenari, al 

març. 

 

Bàrbara Guix, tècnica de Barcelona Activa, explica quines són les dinàmiques existents a 

revertir, quins sectors i àmbits són interessants de potenciar, els objectius de cada línia 

estratègica i les accions relacionades a impulsar, el pressupost del Pla (per concretar) i els 

espais de governança i seguiment.  

 

La presentació pot consultar-se en el següent enllaç:https://ajuntament.barcelona.cat/horta-

guinardo/ca/lajuntament/estrategia-i-accio-de-govern/comissions-consultives 

 

Elena Tarifa, Consellera de Feminismes i LGTBI, Economies socials i consum responsable, 

explica que a la presentació s’han definit les línies principals del Pla, però resta concretar 

algunes de les accions. L’esborrany del Pla, juntament amb les aportacions recollides a la 

present sessió, s’han de presentar a la Comissió consultiva i al Ple municipal. Per tant, és 

important fer aquesta sessió prèvia per recollir algunes propostes, que s’estudiarà si 

s’incorporaran.  

 

Carmen García assenyala que la voluntat és que totes les accions definides al PDE tinguin 

definit el seu pressupost. També comenta que hi ha dos aspectes transversals que travessaran 

totes les accions, com són la transició ecològica i la digitalització.  

 

S’obre un torn de paraules per dubtes sobre aquesta qüestió: 

 

Intervenció Resposta 

Alícia Palau:  

 S’ha comentat que en l’anàlisi de les 

necessitats econòmiques del 

Districte s’ha tingut en compte 

només les de l’anterior Pla. És així?  

 D’altra banda, dels projectes 

desenvolupats, sembla que La Clota 

Cotreball està funcionant bé, però hi 

ha dos projectes (Tecomate i Martí & 

Coffee) que la seva continuïtat s’ha 

vist compromesa.  

 A una botiga del barri hem vist que hi 

ha un projecte de repartiment a 

domicili, com a prova pilot, però no 

s’ha informat al veïnat. 

Pilar Causapié: Martí & Coffee continua com 

a projecte, però no al mateix espai, s’han 

traslladat al carrer Tolrà, al Carmel. S’ha 

vinculat també com a projecte al Programa 

Alimenta.  

 

Bàrbara Guix: Tecomate no ha aconseguit 

resistir la crisi sanitària. El local de 

Tecomate, que es va reformar, tindrà un altre 

projecte de pizzeria / fleca. Tenen voluntat de 

desenvolupar tallers comunitaris, quan la 

situació ho permeti. Respecte Tecomate, no 

descarten tornar en el futur. 

 

Quant a la prova pilot del repartiment a 

https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/ca/lajuntament/estrategia-i-accio-de-govern/comissions-consultives
https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/ca/lajuntament/estrategia-i-accio-de-govern/comissions-consultives
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Intervenció Resposta 

 A la presentació no s’ha esmentat el 

paper dels Mercats de Pagès. Es 

pregunta quin suport tindran en 

aquest PDE. 

domicili, s’ha realitzat amb una empresa 

d’inserció laboral als barris d’Horta, Carmel, 

Guinardó, Teixonera, Baix Guinardó i Sant 

Genís. Es valora que la demanda, per part 

dels consumidors de proximitat, ha sigut 

reduïda, encara que s’han afegit 6 entitats de 

comerciants i 24 comerços. És una iniciativa 

que s’ha de treballar i veure com es dóna 

continuïtat en el pròxim PDE, lligant-lo a la 

línia de la digitalització del petit comerç. 

 

Elena Tarifa: Dos dels àmbits a potenciar són 

el sector agroalimentari i l’alimentació 

sostenible, així que els Mercats de Pagès i la 

seva promoció es tenen en compte en el 

futur PDE.  

Carme Catalan: Es mostra preocupada per la 

precarietat de l’ocupació. Tot i que 

l’economia social i solidària és important, 

també s’ha de treballar amb aquelles 

empreses que tenen un gran nombre de 

treballadors/es. Per exemple, al Districte hi 

ha molts geriàtrics, amb una qualitat 

d’ocupació dolenta, però amb una intensitat 

laboral elevada; el treball de cures. Proposa 

que el PDE implementi mesures en relació 

amb el treball de cures, per tal de millorar les 

condicions laborals de les treballadores 

d’aquest sector. 

Elena Tarifa: Es pren nota sobre la proposta 

de actuar sobre el mercat laboral de les 

cures. La Consellera comenta els recursos i 

les eines de les quals actualment disposa el 

Districte i l’Ajuntament de Barcelona (a 

través de Barcelona Activa) en relació amb 

els treballs de cura.  

 

Carmen García: En les línies del futur PDE 

de formació i reciclatge, es podrien 

desenvolupar accions adreçades a les 

treballadores del sector de les cures.  

 

Bàrbara Guix: Els punts de defensa de drets 

laborals són una bona eina per qualsevol 

persona que necessiti assessorament. 

Actualment l’atenció és telefònica, 

exceptuant uns dies determinats que es fa 

atenció presencial. D’altra banda, 

l’Ajuntament promou la contractació en 

condicions dignes a través de subvencions. 

També s’ha promogut la creació de 

cooperatives del treball de cures. Aquestes 

són algunes de les eines que l’administració 

local ha impulsat en relació als drets laborals 

de les treballadores de les cures.  

 

 

2. Recollida d’aportacions al nou PDE Horta-Guinardó.  

 

S’obre un torn de paraules per recollir propostes pel nou PDE: 

 



 

Districte Horta-Guinardó 

Ronda Guinardó, 49 

08024 Barcelona 

www.bcn.cat/horta-guinardo 

 

Acta de la Comissió Consultiva de Drets Socials, Ciutadania i Economia Sostenible. 9 de febrer de 2021  4 

Intervenció Resposta 

Nico Ortiz: Pregunta quin serà el calendari 

d’aprovació i execució del PDE i quant temps 

es deixarà per fer propostes. 

Carmen García: Hi ha voluntat de presentar 

l’esborrany del PDE a la Comissió Consultiva 

del 23 de febrer i aprovar-lo en el Plenari el 4 

de març. S’intentarà tancar el termini de 

presentació de propostes i fer el retorn a la 

Comissió Consultiva.  

 

Respecte l’execució, el PDE es 

desenvoluparà en el període de 2021 a 

2023. Té la mateixa durada que el darrer 

PDE i la voluntat és que tingui la suficient 

flexibilitat com per adaptar-se a la canviat 

situació econòmica que estem vivint.  

 

Bàrbara Guix: També tenir en compte que hi 

ha molts projectes que s’hereten de l’anterior 

PDE, es mantenen, es reforcen i s’adapten, i 

el futur PDE té en compte la realitat 

econòmica actual i impulsa una sèrie de 

mesures com a resposta.  

 

S’acorda allargar el termini de presentació de propostes al futur PDE fins el 16 de febrer i 

deixar una setmana perquè els serveis tècnics puguin incorporar les propostes en l’esborrany, 

per fer el retorn i presentar-lo a la Comissió Consultiva del 23 de febrer. Les propostes s’han 

d’enviar al correu electrònic barbara.guix@barcelonactiva.cat. 

 

Sense més comentaris, es dóna per finalitzada la sessió a les 19:30 h. 

mailto:barbara.guix@barcelonactiva.cat

