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Acta Comissió Consultiva de Drets Socials, Ciutadania i 

Economia Sostenible del Districte d’Horta-Guinardó  

 

Data: 28 de setembre de 2021, 18.00 h 

 

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

http://salavirtual.barcelona.cat/06---Comissió-Consultiva-07---Districte-Horta-
Guinardó-28092021-1800-E198  

 

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: 

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  

 

Persones i entitats assistents: 

AVV Joan Maragall 

AVV Montbau 

 

Tècnics/ques municipals: 

Sra. Pilar Causapié      Direcció Serveis Persones i Territori Horta-Guinardó 

Sra. Conxa Pont     Direcció Serveis Persones i Territori Horta-Guinardó 

Sra. Lidia Callejo    Direcció d'Acció Comunitària 

Sra. Miriam Albors     Direcció d'Acció Comunitària 

 

Ordre del dia: 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior  
2. Espai Comunitari de Referència al Casal Mas Guinardó 
3. Inici curs escolar: informació COVID/Actualització programes: Ampliem les 

escoles, Protegim les escoles, Pla de Patis 
4. Posada en marxa de la Comissió permanent de gestió de casos de violència 

masclista a Horta-Guinardó. 

http://salavirtual.barcelona.cat/06---Comissió-Consultiva-07---Districte-Horta-Guinardó-28092021-1800-E198
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5. Creació del Consell de Districte de les Persones Grans 
6. 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. Espai Comunitari de referència (ECOR) al Casal Mas Guinardó 

Mireia Albors i Lidia Callejo, tècniques referents del projecte, expliquen el projecte  
"Sense Filtres Guinardó ECOR".   
 
L’octubre de 2021 es posen en marxa al barri del Clot Camp de l’Arpa , al districte de 
Sant Martí, i al Guinardó, districte de Horta -Guinardó, els primers espais pilots del 
projecte Nous Espais Comunitaris de Referència (ECOR), que tenen per finalitat reduir 
el sentiment de soledat i aïllament, pal·liar el malestar emocional, facilitar l’intercanvi 
de coneixement i la microemprenedoria comunitària. L’espai de d'Horta - Guinardó 
s'ubicarà al Casal d'Entitats Mas Guinardó.   

Als ECOR es treballen tres eixos de manera paral·lela per aconseguir objectius diversos i 
complementaris que incideixin positivament sobre el benestar de les persones: 

● Gestió emocional: millorar l'estat emocional de les persones participants 
● Combatre la soledat i les situacions d'aïllament a través de la promoció i el 

reforç de vincles socials. 
● Facilitar l'intercanvi de coneixements i identificació de projectes amb la lògica 

de micro-emprenedoria comunitària. 
 

Els Espais Comunitaris de Referència (ECOR) estan impulsats pel Servei d’Acció 
Comunitària (SAC) de la Gerència de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, amb la 
participació de l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS), i es desenvolupen en el 
marc de l’Estratègia municipal contra la soledat, donant resposta a la Línia Estratègica 
3, que inclou accions per reestructurar la ciutat i els seus àmbits en espais comunitaris 
per afrontar les situacions de soledat; i respon més concretament a l’objectiu de 
potenciar el paper dels equipaments de proximitat com a espais relacionals, inclusius, 
de suport emocional i cura, incorporant-hi la mirada de la soledat.  

 

Intervenció Resposta 

Alicia Palau - AVV Joan Maragall pregunta 

per la connexió i articulació d'aquest 

projecte amb els ja existents a SSAP i al 

barri. 

 

Lidia Callejo diu que el projecte dóna 

noves possibilitats al territori. És un espai 

obert a tothom on hi ha professionals que 

acompanyen el procés. Qualsevol que 

vulgui participar o vulgui informació es 
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La consellera Laura Pi pregunta si està 

adreçat a persones de tot el districte i si 

connectarà amb altres equipaments. 

pot adreçar al Centre de Serveis Socials 

del Guinardó.  cssguinardo@bcn.cat 

 

Lidia diu que en principi es fa al barri del 

Guinardó, amb la idea que després puguin 

participar altres persones que potser 

visquin en un àmbit diferent. Aquesta és la 

progressió que esperem. 

 

 
3. Inici curs escolar: informació COVID/Actualització programes: Ampliem les escoles, 
Protegim les escoles, Pla de Patis 
 
La consellera Elena Tarifa explica que el Consorci d’Educació està elaborant la memòria 
sobre inici del curs escolar a la ciutat, que donarem a conèixer quan estiguin 
elaborades. Passa a donar informació sobre altres programes de l'àmbit de l'educació 
del Districte. 
 
Ampliem les Escoles: durant situació COVID 
Durant la pandèmia s’ha dotat als centres escolars que ho necessitaven d’espais 
exteriors i interiors a altres equipaments,  per realitzar les seves activitats docents 
complint normativa COVID. 
Al districte hem tingut: 14 escoles públiques i 5 concertades que han necessitat utilitzar 
espai públic, parcs o algun altre equipament.  En alguns casos han necessitat també 
ajut per facilitat accessos i distàncies durant les entrades i sortides dels centres 
escolars, en dos casos amb talls de carrers. 
 
Programa Protegim les Escoles: 

El projecte “Protegim les escoles” té com objectiu que els entorns escolars siguin llocs 
segurs i saludables, amb espais d'estada i joc i també on hi hagi menys contaminació. 

Les accions prioritàries són:   
• Pacificació del trànsit en l’entorn escolar  

• Millora dels accessos a les escoles  

• Ampliació de les zones d'estada i del verd, incorporant nou mobiliari urbà  

La comunitat educativa participa de la diagnosi de l’entorn. 

Durant el 2020 i el 21 s’ha intervingut a 12 escoles del Districte, havent previstes pel 
2022 intervenció a 6 centres més.  

 
Pla de Patis: 
Projecte del Consorci d’Educació de transformació dels patis escolars perquè sigui més 
naturalitzats, coeducatius i comunitaris. 
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Les escoles on s’ha intervingut durant el 2021 al districte: Patí de l’Escola de les Aigües. 
Pel 2022 hi ha previsió d'intervenir  al  Mas Casanovas i a l’Institut Escola Mirades. 
 
4. Posada en marxa de la Comissió permanent de gestió de casos de violència 
masclista a Horta-Guinardó. 
Elena Tarifa explica la posada en marxa de la Comissió permanent de violència 

masclista i seguretat, diu que s’estableix com a una comissió del Circuit Territorial 

Barcelona contra la violència masclista.  Va començar com a experiència pilot al 

Districte de Sant Martí. Des de juliol està creat també al nostre Districte. 

 
Aquest espai de treball té per objectiu millorar la prevenció especifica de les violències 
masclistes, a través de la millora de la intervenció coordinada dels diferents serveis de 
la xarxa Barcelona. Per això es planteja com a espai transversal on compartir informació 
per incrementar la detecció precoç de la violència – a través dels cossos de seguretat, 
especialment-, i així poder evitar fets violents greus planificant estratègies 
d’intervenció que, sempre respectant l’autonomia de les dones i amb una mirada 
interseccional, pugui ajudar a vincular més dones als serveis d’atenció. 
 
Les funcions de la comissió són:  
- Treballar la prevenció i la detecció de situacions de violències masclistes, a partir de 
l’anàlisi i el seguiment dels possibles casos que aportin els serveis que integren la 
comissió.  

- Compartir informació per millorar la coordinació de les intervencions que s’estan 
realitzant per part de cada servei.  

- Identificar possibles estratègies d’incidència davant situacions de violència.  

- Elaborar estratègies per al treball amb i la implicació dels homes agressors.  
 
Es treballarà per establir estratègies d’intervenció i d’acompanyament dissenyades 
d’una forma transversal i coordinada, per tal d’assegurar la protecció, l'atenció i la 
vinculació a la xarxa d’atenció de la ciutat, de les dones i als seus fills i filles, si en 
tinguessin, víctimes de violència masclista. 
 
Es planteja un equip de treball bàsic format per:   

- Direcció de Serveis a les Persones i Territori – Tècnic/a de Prevenció i tècnic/a 
de feminismes.  

- Guàrdia Urbana: Agent referent en VM de l’Equip de Policia de Barri.  
-  Policia de la Generalitat - cos de Mossos d’Esquadra: membre del Grup 

d’Atenció a la Víctima de l’ABP.  
- Serveis socials: Tècnic/a referent dels CSS del districte  
-  Serveis específics d’atenció a situacions de violència masclista:  SARA, PIAD,.... 
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Hi haurà altres serveis i personal tècnic que podrien participar en la comissió i d’una 
forma puntual, per casuístiques i particularitats concretes de les situacions a treballar, 
entre d’altres vinculades. 
 
5. Creació del Consell de Districte de les Persones Grans 
La consellera Carme Garcia explica que durant aquesta legislatura es crea el Consell de 
persones grans del Districte Horta-Guinardó per donar compliment al PAD. 
Hi ha el Grup de Treball de Gent Gran creat des de fa temps, i és des d’aquest grup que 
s’ha iniciat el procediment.  Serà un Consell on quedaran incloses representants de les 
entitats, serveis, equipaments i tècnics que treballen amb les persones grans. 
La previsió és que estigui aprovat cap a final d'any o durant al primer trimestre del 
2022. 
 
6. Torn obert de paraules 
No hi ha cap intervenció. 
 
 

Sense més intervencions, es dóna per tancada la sessió a les 18:55 h.  

 

 

 

 

 


