Acta Consell de les Dones
d’Horta-Guinardó
Data: 19 de setembre 2018
Lloc: Seu del Districte d’Horta-Guinardó. Ronda del Guinardó, 49.
Assistents: Elena Tarifa (consellera de Feminismes i LGTBI d’Horta-Guinardó), Luis
Fernando Garcia Egea ( conseller PSC), Ricard Farín Sanz (conseller ERC), Núria Galán
(PSC), Eva Ferris i Gallart (Dones ERC), Sónia Ruiz ( Departament Transversalitat de
Gènere), Núria Mateo (veïna d’Horta), Tònia Latorre (veïna del Guinardó), Ana
Apastegui (Grup Retroba’t i veïna del Guinardó), Roser Nogués (veïna del Guinardó ),
Laura Pi Ledesma (veïna Guinardó), Mª Carme Catalan (AVV Horta) Lynn Strother
(Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere), Marisa Ordoñez (Dones
d’Horta), Xesca Córcoles ( técnica Feminismes Horta-Guinardó).
S’excusen/no assisteixen: Susanna Porcar (consellera GMDDemòcr.), 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), Carme
Soriano (Dones del Carmel), Ana Diestre ( veïna del Carmel), Montse Gistau (AVV
Horta), Maria Pérez, Sílvia Fernández Via i Maria L. Vigo ( Retrobat amb tu), Gemma
Gabarra i Gloria Moreno (Dones compromeses de Can Baró), Júlia Calonge, Tamara Izzi
(referent de Transversalitat de Gènere d’Horta-Guinardó),Cristina Arias ( veïna de Font
d’en Fargues ), Olga Uribe (Dones d’Horta), Carme Herrero i Carmen Margüello (Dones
Taxonera), Pepita Gastó (AFIBROCAT), Elisa Marco (Grup GEDA i Dones en l’Esglèsia),
Sacri Burgos i Antònia Guiu (Vocalia de Dones de l’AAVV de Sant Genís dels Agudells),

Resum de temes i acords:
1-Aprovació de l’acta anterior.
2- Consell Dones Ciutat. Reglament per a la Igualtat de Gènere de l’Ajuntament de
Barcelona.
La Sónia Ruiz, cap del Departament de Transversalitat de Gènere, fa l’explicació del
Reglament per a l’Equitat de Gènere de l’Ajuntament de Barcelona, dels elements de
participació i calendari ( s’adjunta document).

De la normativa europea en deriva les directrius per les normes municipals. El
Reglament estableix com ha de funcionar l’Ajuntament i l’impacte en la ciutadania.
Així mateix estableix un regim jurídic que garanteix el Pla de ciutat de polítiques de
gènere, Plans sectorials i Plans Territorials. Tots ells han d’integrar la perspectiva de
gènere.
El 8 d’octubre 2018 hi ha la sessió de treball a sant Pau, oberta a tota la ciutadania.
El conseller del PSC, comenta que han facilitat l’aprovació del Reglament per donar
continuïtat a les lleis ja impulsades. En el període d’al·legacions faran les esmenes
pertinents. Han fet aportacions en quant a eines del reglament.
Consideren que s’ha de parlar de prostitució i no de treball sexual, és el terme adient.
També és molt important incloure l’obligatorietat de polítiques respecte la bretxa
salarial.
Una veïna demana que no s’exposi des dels partits les esmenes o aportacions que han
fet.
Es plantegen algunes preguntes:
Barcelona en aquest tema es mira en alguna ciutat o país determinats ?
Quines eines s’estableixen per garantir el compliment ?
A qui ens hem de dirigir si observem que no es compleix ?
El plantejament urbanístic amb perspectiva de gènere, a que es refereix ?
Què vol dir “cures a la ciutat” ?
Una altra veïna considera que és fantàstic l’objectiu del Reglament, però es mostra
desencisada perquè costa molt que es plasmin en la realitat. Alguns d’aquests aspectes
ja estaven recollits en d’altres normatives anteriors i no s’han portat a terme. Es
frustrant.
Cal crear més xarxes i complicitats, es fonamental.
S’informa que els Comuns, PSC, CUP i Esquerra han votat a favor; C’s, PP i PdCat, s’han
abstingut.
L’objectiu es que governi qui governi el reglament es tiri endavant. Hi ha aspectes que
sense aquestes xarxes no es faran.
Una altra veïna pregunta Com es farà el seguiment de la normativa ? Hi haurà
inspectors ?

Hi ha la Xarxa de municipis lliures de trata, que l’estan combatent perquè estan units
per això. A Barcelona, en canvi, hem fracassat.
Si tot anés be, en un futur no deuria haver un Departament de la Dona.
La Sonia Ruiz respon,
Els governs locals no tenen la potestat de reclamar que les empreses publiquen dades
sobre, per exemple, la bretxa salarial.
Per les empreses que contracten amb l’Ajuntament hi ha cinc clàusules de
contractació. Es demana que en contractes de mes tres mesos es tingui un Pla
d’Igualtat i /o mesures. Es demana, a títol informatiu, dades sobre la bretxa salarial,
segregació horitzontal i segregació vertical.
Es pot contractar empreses amb menys de 250 treballadors sense Pla d’Igualtat.
Respecte els referents de ciutat i tenint en compte que parlem de l’administració local,
consideren que la feina que es fa a Berlin, Regne Unit i els països nòrdics podrien ser
un referent.
La mesura de govern sobre la transversalitat de gènere del 21015 la tenen com a marc.
Respecte l’economia de les cures, sempre han estat les dones les que s’han fet càrrec i
es vol que la tasca sigui compartida per l’administració i també pels homes. Es vol
professionalitzar en la mida del possible.
La Comissió de Seguiment estarà formada per:





Alcaldessa
Dep. Transversalitat de gènere
Representants dels partits polítics
Direcció de Feminismes

Anualment es farà un informe que serà públic.
Es volen blindar tots aquests aspectes, aquest és l’objectiu del reglament.
Respecte el planejament urbanístic, es vol que s’inclogui l’equitat de gènere.
L’assessorament laboral també és competència de la Generalitat. Hi ha una oficina de
Drets Laborals.
La paritat que s’ha establert és del 40/60 indistintament. Una de les veïnes considera
que hauria de ser del 50/50.

3- Programació Acte 25 novembre 2018.
S’explica el lema i el concepte de l’obra de la Marisa Ordóñez que s’exposarà a l’espai
de la Ventafocs a la biblioteca Can Mariner d’Horta. Enguany fa referència a les
petjades que deixen les dones assassinades per la violència masclista. Es una petjada
que no desapareix malgrat l’absència de la dona. A l’igual que en les imatges d’un
sinistre de transit resten dispersos objectes personals de les víctimes, les sabates de les
dones disperses per l’espai ens evocaran l’absència de dones que no han patit un
accident sinó que han estat assassinades per les seves parelles o ex parelles. (s’adjunta
full explicatiu).
Es proposa fer un manifest propi.
La manifestació aquest anys serà a les 12h. i sortirà de la Pl. Universitat i arribarà a
l’Arc del Triomf.
S’informa que es farà una comissió de treball i s’anima a les assistents a participar-hi.

4- Wikidones 2018 a Sant Genís
S’informa del Projecte Wikidones que es vol dur a terme al barri de Sant Genís ja que
va ser una demanda de la vocalia de Dones. Te per objectiu afavorir la participació de
les dones en l'edició de continguts a la Viquipèdia. Es una iniciativa lligada al Centre de
Cultura de Dones la Bonne . Fa un parell d'anys es va portar a terme al Guinardó.
S’anima a les assistents a que participin i/o en facin difusió. ( S’adjunta cartell).

5- Informacions del Consell de Dones de Barcelona
Elena Tarifa explica que des del Grup de Treball territorial s’està repensant l’objectiu
d’aquest grup, ja que en les ultimes dos trobades l’assistència ha estat baixa. S’ha
valorat que la seva funció podria ser de coordinació entre el Consell de Dones de
Barcelona i els Consells dels diferents districtes, tot cercant la millora de la
comunicació entre Consells.
Es comenta que al no rebre amb antelació els temes dels que es parlarà, no es poden
preparar. Si poguessin rebre les informacions abans, seria millor.
Es parla del relleu de les representants.
Es parla de la difusió del Consell de Dones del districte mitjançant alguna activitat.
S’acorda deixar aquest punt pel proper consell.

6- Informe Salut Dones Horta
Es deixa aquest tema pel següent consell, ja que l’autora de l’estudi no ha pogut
assistir.

I sense més temes a tractar, la consellera de Feminismes i LGTBI dóna per finalitzada la
sessió a les 21 hores.

