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ACTA DE LA COMISSIÓ CONSULTIVA DE DRETS SOCIALS, CIUTADANIA I ECONOMIA 
SOSTENIBLE DEL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ 

  
Data: 22 de febrer de 2022, 18.00 h 
 
Lloc: Seu del Districte d'Horta-Guinardó (Ronda Guinardó 49) i virtual 
 
Presideixen el Consell: 
Sra. Elena Tarifa,  Consellera de Feminismes i LGTBI, Economies Socials i  
    Consum Responsable del Districte d’Horta-Guinardó  
 
Consellers/eres 
Sra. Núria Pi ,  GMD ERC 
Sra. Carme Cànovas,   GMD JxCat 
Sr. Nicolas Ortiz,   GMD C's 
Sra. Mila Casas,  GMD Valents 
 
Tècnics/ques Municipals 
Sra. Pilar Causapié,  Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte 

d’Horta-Guinardó  
Sra. Carme Borreguero, Tècnica de Persones Grans del Districte d'Horta-Guinardó 
Sra. Montse Tejeda,  Direcció Territorial Serveis Socials del Districte d'Horta-  
    Guinardó 
 
Representants entitats 
AVV Baix Guinardó 
AVV Montbau 
AVV Taxonera 
 
Total d’assistents: 14 persones 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior  
2. Creació del Consell de les Persones Grans d'Horta-Guinardó. Informacions sobre el 
programa de persones grans del Districte. 
3. Activitats previstes al Districte el 8 març, Dia Internacional de les Dones 
4. Noves propostes de Nomenclàtor 
5. Presentació dades Serveis Socials del Districte de l'últim semestre 
6. Informacions de seguiment sobre la campanya ordinària de subvencions 
7. Torn obert de paraules 
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1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 
Elena Tarifa, Consellera de Feminismes i LGTBI, Economies Socials i Consum Responsable del 
Districte d’Horta-Guinardó, dóna la benvinguda a la sessió i excusa l'absència de la Consellera 
Carmen Garcia.  
 
S'aprova l'acta anterior sense esmenes. 
 
 
2. Creació del Consell de les Persones Grans d'Horta-Guinardó. Informacions sobre el 
programa de persones grans del Districte. 
 
Elena Tarifa dóna la paraula a Carme Borreguero, tècnica de Persones Grans del Districte 
d'Horta-Guinardó. 
 
Creació del Consell de les Persones Grans d'Horta-Guinardó 
Carme Borreguero explica que, durant la present legislatura, es va plantejar de convertir el grup 
de treball de persones grans (on estaven representades entitats, equipaments i vocalies) en un 
Consell, per tal de donar més visibilitat al col·lectiu de persones grans, com ja s'ha fet a altres 
districtes de la ciutat com Sants o Ciutat Vella. 
 
Al Consell s'hi incorporaran, a més de les entitats ja presents, tots els representants polítics i els 
equipaments de serveis sanitaris d'atenció primària i les tres residències públiques del Districte. 
Finalment, informa que es resta a l'espera de l'aprovació del nou Consell a la propera sessió 
plenària del Districte. 
 
Informacions sobre el programa de persones grans del Districte 
Pel que fa a la situació dels serveis dels 4 casals de gent gran d'Horta-Guinardó, explica que 
actualment estan tots oberts al 100%, incloses activitats festives i de balls. Durant la pandèmia, 
els casals van romandre tancats fins a l'inici del 2021: llavors, es van acollir als tallers 
socioeducatius per a poder apostar per la presencialitat, encara que fos en grups petits d'entre 5 
i 10 persones per a fomentar el benestar psicològic. Durant el 2021, s'han fixat dos objectius: 
disminuir la bretxa digital (mitjançant tallers i punts d'informació) i impulsar activitats destinades 
al benestar emocional de la població més fràgil (amb un projecte adreçat a persones grans 
vulnerables, detectades des dels casals i serveis de salut). Per al 2022 es treballarà per generar 
projectes comunitaris d'activitats i serveis adreçats a les persones grans en situació de soledat 
no volguda i a treballar sobre la visibilització dels Casals de Gent Gran, fent aflorar les activitats 
i població diverses que també els fan servir. 
 
Finalment, anuncia la propera taula de treball a mitjans de març, que comptarà amb la 
participació de Montse Beltran, professora de la Universitat de Barcelona especialitzada en 
Gerontologia. 
 
S’obre un torn de paraules sobre aquest punt: 
 

Intervenció Resposta 
Nicolás Ortiz, Conseller de C's: Observa que 
al reglament que s'ha redactat per a la 
constitució del Consell de Persones Grans, les 
residències privades no estan incloses. 

Carme Borreguero respon que la participació 
de les residències privades és optativa. 
Considera que Horta-Guinardó és un dels 
districtes que té més residències i que, de 
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Intervenció Resposta 
Demana saber de quina manera es tindrà 
present aquests equipaments per a poder 
participar al Consell. 

privades, hi ha molt tipus diferents 
(fundacions, empreses petites, grans, 
etcètera), fet que dificulta la seva participació. 
Així  i tot, estan totes convidades. 

Un representant veïnal assenyala que al 
Reglament hi falten polítiques per afavorir més 
la comunicació i l'accessibilitat per a les 
persones grans als equipaments del Districte. 
Critica el preu de les activitats que es 
desenvolupen als centres cívics, que 
considera massa elevats.  

Elena Tarifa respon que, almenys als 
equipaments esportius, sí que hi ha tarifes 
reduïdes per a les persones pensionistes. Es 
mostra d'acord que sempre es pot revisar i 
millorar. 

Des de l'AVV Taxonera s’exposa la necessitat 
de visibilitzar més i millor les activitats que 
impulsen les entitats adreçades a les persones 
grans, especialment als barris on no hi ha cap 
casal de gent gran. Es demana que hi hagi 
més comunicació entre equipaments. 

Carme Borreguero explica que a districte hi ha 
3 entitats d'aquest tipus, on s'intenten 
organitzar iniciatives i tallers d'àmbit de ciutat. 
Es mostra d'acord que cal visibilitzar més la 
seva activitat. 

 
 
3. Activitats previstes al Districte el 8 març, Dia Internacional de les Dones. 
 
Elena Tarifa anuncia que, aviat, es publicaran totes les activitats programades tant en paper 
com al web del Districte. Destaca l'acte central que se celebrarà divendres 11 de març a les 
18.00 h al Casal La Barraca del Carmel. 
 
 
4. Noves propostes de Nomenclàtor. 
 
Elena Tarifa comunica que hi ha 2 propostes per a batejar 2 espais sense nom al Guinardó, 
fetes a través del Consell de Barri del Guinardó i aprovades a la Taula de Memòria Històrica del 
Districte. Ara falta que siguin aprovades al plenari del Districte, abans de passar per la 
confirmació final de la Ponència de Nomenclàtor de la ciutat.  
 
Les propostes són la plaça de Ramona Fossas i Puig, a l'espai existent a la cruïlla del C/ 
Escornalbou i la Ronda Guinardó i la plaça de Rosa Galobardas i Alsina, a l'espai existent al C/ 
Teodor Llorente, entre C/ Garrotxa i Passatge Llívia. Totes dues van ser dones actives al món 
de l'educació al barri, especialment a l'àmbit de l'educació de les dones. Amb aquesta proposta 
es vol contribuir també a continuar feminitzant el nomenclàtor de la ciutat. 
 
 
5. Presentació dades Serveis Socials del Districte de l'últim semestre. 
 
Elena Tarifa dóna pas a Montse Tejeda, directora territorial de Serveis Socials al Districte 
d'Horta-Guinardó. 
 
Montse Tejeda comparteix presentació en pantalla i informa que els 5 centres de Serveis 
Socials del districte estan actualment oberts i, des del mes d'octubre, funcionant amb l'horari 
habitual. Destaca que per mesures de prevenció sanitària, els equips de cada centre estan 
organitzats en 3 grups: cada setmana, 1 grup treballa des de casa i 2 presencialment. Així, les 
atencions s'estan duent a terme tant de forma presencial com telefònica i, en el cas del CSS 
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Guinardó, mitjançant una prova pilot de videotrucada concertada. També s'han restablert les 
atencions grupals i s'han incorporat 9 professionals més de suport, a causa de l'increment de 
demanda generat per la pandèmia. 
 
Destaca que hi ha hagut un increment d'uns 1000 usuaris al districte el 2021 respecte a l'any 
2020, en la línia de la resta de la ciutat, fet que representa un 15% més d'usuaris. Pel que fa a 
les atencions directes (entrevistes, visites a domicili, atencions telefòniques, etcètera), la xifra 
s'ubica entorn de les 31.000. El temps mitjà d'espera s'ha situat al cap de 10,97 dies, per sota 
de la mitja de la ciutat.  
 
Sobre els ajuts econòmics del 2021, destaca que els grans paquets s'han destinat a alimentació 
i habitatge: s'ha donat cobertura a lloguers, lloguers compartits, accés a nous habitatges, 
etcètera. Respecte als ajuts econòmics de convocatòries extraordinàries, el 2021 s'han tornat a 
convocar els Ajuts Infantils 016, conjuntament amb Ajuts Monomarentals i un petit paquet del 
Fons Covid 19 que estava pendent de l'any 2020. En total, aquests ajuts representen un import 
de 4.223.000 €. Sobre les dades del SAD (Servei d'Atenció Domiciliària) en data del 31 de 
desembre del 2021, destaca que al districte s'han atès 2.198 domicilis, amb 2.378 persones 
usuàries (81% gent gran, 2,8% infància i família, 8% adults i 7,7% persones amb discapacitat).  
 
Pel que fa als projectes d'acció grupal i comunitària, explica que no hi ha hagut gaire diferència 
respecte a les dades que es van presentar al mes d'abril. Finalment, cita el Treball en Xarxa que 
es desenvolupa amb Districte, serveis, entitats i equipaments. 
 
S’obre un torn de paraules sobre aquest punt: 
 

Intervenció Resposta 
Des de l'AVV Taxonera es troba a faltar les 
dades dels barris del districte com Sant Genís, 
Font del Gos o Can Baró. També demana com 
s'ha fet l'estadística i reclama que es torni a 
l'assistència presencial, prioritzant-la per 
davant de la visita a distància. 

Montse Tejeda respon que cada Centre de 
Serveis Socials dóna atenció a més d'un barri: 
per exemple, Baix Guinardó presta també 
atenció a Can Baró. Afirma que pot demanar si 
les dades es podrien distingir per barris, 
malgrat que pot ser més complicat.  
 
Pel que fa a les trucades, explica que, a causa 
de les mesures sanitàries, els professionals no 
poden estar tots alhora al centre: el torn que 
treballa telemàticament, prossegueix amb les 
atencions a distància. Es mostra totalment 
d'acord que cal prioritzar la presencialitat, però 
aclareix que si es fa atenció telemàtica no és 
per culpa de manca de personal. 

Nicolás Ortiz, conseller de C's: Demana si la 
presentació amb les dades es pot enviar 
prèviament a la convocatòria, ja que en 
pantalla no es llegien bé. 

Elena Tarifa es compromet a remetre la 
presentació a posteriori. 

 
 
5. Informacions de seguiment sobre la campanya ordinària de subvencions. 
 
Elena Tarifa informa que el període de presentació de la campanya ordinària de subvencions es 
va tancar el 27 de gener, malgrat que es va perllongar fins al 31 de gener a causa de problemes 
tècnics. Resumeix que a la ciutat s'han presentat 6.135 projectes i, al districte, han entrat per 
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registre 318. Recorda que el 2021 es van valorar 264 projectes. La partida pressupostària 
ascendeix a 439.500 € i, actualment els projectes presentats es troben en valoració tècnica fins 
a finals de març. A finals de maig, entre el 22 i el 27, es publicarà el llistat provisional de 
projectes atorgats, a finals de juny, la llista definitiva i, al juliol, apareixerà al BOP la informació 
definitiva. 
 
S’obre un torn de paraules sobre aquest punt: 
 

Intervenció Resposta 
Des de l'AVV Taxonera: Critica que enguany hi 
ha hagut massa poc temps per a presentar les 
subvencions i que, de fet, es va haver de 
perllongar. Denuncia que des de la seva 
associació han tingut molts problemes per 
presentar-la: el procés és extremadament 
complex i exclou moltíssimes persones. Té la 
sensació que enguany s'han presentat menys 
sol·licituds. Demana que s'estableixi una ajuda 
per a tramitar les subvencions i que se 
simplifiqui el procediment, almenys per 
associacions petites i sense ànim de lucre. 
Malgrat tot, agraeix l'assessorament rebut per 
alguna treballadora municipal. 

Una de les tècniques municipals respon 
mostrant-se d'acord en bona part de la 
intervenció, si bé argumenta que el procés per 
demanar subvencions és igual per a totes les 
entitats I quantitats. Recorda que per assistir a 
possibles complicacions tècniques a l'hora de 
tramitar les sol·licituds, hi ha el suport dels 
tècnics de barri. Aclareix que el període de 
presentació de subvencions ha sigut 
exactament el mateix que l'any anterior i, que 
si es va perllongar, va ser a causa d'un error 
tècnic de la plataforma web. Afegeix que 
enguany s'han presentat més demandes de 
subvenció que el 2020.  

Un representant veïnal exposa que totes les 
factures justificatives de despesa s'han hagut 
d'entrar per duplicat a 2 formularis diferents, 
sense que poguessin copiar-se i enganxar-se. 
Demana que se simplifiqui  aquest 
procediment de cara l'any vinent. 

Elena Tarifa es compromet a revisar-ho. 
 
Una tècnica municipal afegeix que aquest 
problema no depèn de districte i que, a 
vegades, amb entitats petites que presenten 
moltes factures, pot haver-hi complicacions 
tècniques amb l'aplicació. 

 
Sense més intervencions, es tanca la sessió.  
 
 
 
 
 


