
Acta Consell de les Dones 
d’Horta-Guinardó  

DATA: 7 de febrer de 2018 

LLOC: Seu del Districte d’Horta-Guinardó. Ronda del Guinardó, 49. 

Assistents: Elena Tarifa (consellera de Feminismes i LGTBI d’Horta-Guinardó), Núria 

Galán (consellera PSC),  Raül Barahona (conseller ERC), Ana Apastegui  (Grup Retroba’t 

i veïna del Guinardó), Roser Nogués (veïna del Guinardó ), Glòria Moreno (Dones 

Compromeses de Can Baró),  Núria Mateo (veïna d’Horta, Montse Gistau (AAVV 

Horta), Carme Soriano (Dones del Carmel), Sacri Burgos i Antònia Guiu  (Vocalia de 

Dones de l’AAVV de Sant Genís dels Agudells), Issa Archs (referent de Transversalitat 

de Gènere d’Horta-Guinardó), Tere Torres (tècnica de Dona Horta-Guinardó). 

S’excusen/no assisteixen: Susanna Porcar (consellera GMD), Júlia Calonge (consellera 

Ciutadans), Estel Crusellas (CIRD), PIAD Horta-Guinardó, Servei de Convivència d’Horta-

Guinardó, Ester Ruizaguirre  (Dones en l’Església), Júlia Alcalde i Tina Horcajo (AAVV 

Horta), Olga Uribe (Dones d’Horta), Ana Diestre (veïna del Carmel), Pepita Gastó 

(AFIBROCAT), Gemma Gabarra i Gloria Moreno (Dones compromeses de Can Baró), 

Carme Herrero i Carmen Margüello (Dones Taxonera), Sílvia Fernández i Maria Pérez 

(Grup Retroba’t), Lynn Strother (Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, 

Elisa Marco (Grup GEDA i Dones en l’Església), Tònia Latorre (veïna del Guinardó), 

Marisa Ordoñez (Dones d’Horta). 

 

Resum de temes i acords: 

1- Aprovació de l’acta anterior.  

2- Presentació del projecte Dades x Dones a Sant Genís dels Agudells, a càrrec de 

Joana Rafart i Raül Sánchez, de l’ONG Iniciativa Barcelona Open Data: La Vocalia de 

Dones de Sant Genís ha impulsat la realització d’aquest projecte d’Iniciativa Barcelona 

Open Data al barri, subvencionat des de Barcelona Activa, i que pretén promoure 

l’economia de les cures. L’objectiu és la creació d’un prototip d’APP per facilitar 

l’activitat de les persones treballadores de serveis vinculats a les cures. Les dades 

obertes permeten polítiques més eficaces i la generació de noves oportunitats 

econòmiques.   



Al març es farà una jornada participativa on s’establiran les bases per a realitzar una 

hackathon al juny, en el marc de la qual grups de desenvolupadors/es treballaran en la 

creació de prototips. 

Per a més informació: dadesxdones.iniciativabarcelonaopendata.cat 

 

4-Presentació de la nova referent de Transversalitat de Gènere d’Horta-Guinardó 

(Issa Archs): es presenta i descriu breument les seves funcions (contribuir a garantir, a 

través d’un treball transversal, l’aplicació de la perspectiva de gènere en l’acció dels 

diferents departaments i programes del Districte). Contacte: iarchs@bcn.cat. 

 

3-Informació Consell de Dones de Barcelona: Elena Tarifa informa que al mes de 

gener es va celebrar el primer plenari de l’any. Es va fer la presentació del resum de les 

polítiques impulsades al 2017 des del Departament de Feminismes i LGTBI. També es 

va presentar el procés de treball sobre el nou Pacte del Temps de Barcelona. Finalment 

explica que el lliurament dels premis 8 de Març-Maria Aurèlia Capmany (sota el lema 

“Desvestint el gènere) tindrà lloc el dia 7 de març, tenint en compte la convocatòria 

mundial de la Vaga de Dones pel dia 8 de març.  

 

5- Informació de projectes: 

 Edició del fulletó de difusió del Consell de les Dones: la comissió de treball ja 

ha enllestit la proposta definitiva, que s’exposa i aprova per unanimitat. 

Respecte a la imatge, s’acorda utilitzar la d’un dels graffittis del projecte 

FemRimes FemGraff, concretament el que va pintar l’artista Lily Brick a una de 

les parets de l’Espai Jove Boca Nord del Carmel. S’assenyala la conveniència de 

reforçar la difusió del projecte (versió digital en diferents llengües).  

 Projectes pendents a Sant Genís dels Agudells:  s’informa que la Marxa 

exploratòria de seguretat i gènere està pendent de concretar; des de Pla de 

Barris de Sant Genís es planteja realitzar-la a finals d’any però es proposarà la 

possibilitat d’avançar-la. Respecte al projecte Wikidones, resta pendent 

concretar calendari amb la tallerista (que, per motius de salut, va posposar 

l’inici del procés).  

 Festes Majors no sexistes: s’informa que, en breu, es començarà a treballar 

aquest projecte d’incorporació i/o reforç de la perspectiva de gènere en els 

processos de treball de les comissions de Festa Major i de les festes joves.  

 



6- Programació 8 de Març 2018 a Horta-Guinardó: els equipaments, entitats i serveis 

ja estan treballant en el disseny de les activitats entorn al 8 de Març, que es 

recopilaran en una programació conjunta, com cada any. Respecte a l’acte-sopar del 

Consell de les Dones, Montse Gistau explica que s’ha tancat acord amb el Foment 

Hortenc per realitzar l’acte el divendres 9 de març. S’aprova la data i l’horari d’inici 

(20:30), així com la proposta de menú. S’acorda que es llegirà el Manifest institucional 

que s’acordi entre els grups polítics del Districte i que la lectura la realitzaran les 

companyes de la Vocalia de Dones de Sant Genís.  Resta pendent una reunió amb el 

Foment, la companyia encarregada de la dinamització (Transtorners) i el Districte per 

concretar l’estructura de l’acte i el procés d’inscripcions. S’anirà compartint la 

informació per mail.  

I sense més temes a tractar, la consellera de Feminismes i LGBI dóna per finalitzada la 

sessió a les 20:45 h. 

 

 

 

 

 

 


