
Acta Consell de les Dones 
d’Horta-Guinardó  

DATA: 10 d’abril de 2019 

LLOC: Casal Gent Gran Horta. c/ Feliu i Codina, 37-43, sala d’actes. 

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

Fernando Garcia Egea ( conseller PSC), Miquel Roc Morcillo ( director Casal Barri 

Pirineu), Tamara Izzi (Ref. Transversalitat de gènere) , Lynn Strother (Plataforma 

Unitària contra les Violències de Gènere),  Tònia Latorre (veïna del Guinardó), Cristina 

Arias (veïna Font d’en Fargues), Montse Martínez i Montserrat Mas ( AFIBROCAT) 

Marisa Ordoñez (Dones d’Horta),  i Xesca Córcoles ( técnica Feminismes Horta-

Guinardó). 

S’excusen/no assisteixen:  Núria Galán (PSC), Ricard Farín Sanz (conseller ERC), 

Susanna Porcar (consellera GMDDemòcr.), Estel Crusellas (CIRD), PIAD Horta-Guinardó, 

Servei de Convivència d’Horta-Guinardó, Ester Ruizaguirre  (Dones en l’Església), Eva 

Ferris i Gallart (Dones ERC), Núria Mateo (veïna d’Horta),), Roser Nogués (veïna del 

Guinardó ), Ana Apastegui  (Grup Retroba’t i veïna del Guinardó), Loli Márquez i  Maria 

Pérez ( Grup Retroba’t amb tu ), Mª Carmen Soriano ( Dones Carmel), Montse Guistau ( 

AVV d’Horta), Laura Pi Ledesma (veïna Guinardó), Mª Carme Catalan (AVV Horta),  Júlia 

Alcalde i Tina Horcajo (AAVV Horta), Ana Diestre ( veïna del Carmel), Sílvia Fernández 

Via i Maria L. Vigo ( Retrobat amb tu), Gemma Gabarra i Gloria Moreno (Dones 

compromeses de Can Baró), Júlia Calonge, Olga Uribe (Dones d’Horta), Carme Herrero i 

Carmen Margüello (Dones Taxonera), 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-Presentació Projecte Perdre la por 

Miquel Morcillo, explica el projecte Perdre la Por. Es vol recollir l’experiència de les 

dones del districte que van participar en les reivindicacions i lluites veïnals durant el 

període de la transició i els primers anys de la democràcia. Vol ser un diàleg barri-

districte-ciutat. Està previst fer una jornada de participació cap a finals de maig/juny 



on és farà un berenar-sopar amb debat/tertúlia sobre diferents àmbits: sanitari, 

educatius, etc. Les dones que hi volguin participar poden posar-se en contacte amb el 

Miquel Morcillo al Casal de Barri Pirineu, direcciocbpirineu@canbaro.net tel. 93 213 68 

50. 

3- Balanç del mandat per part de la consellera 

L’Elena Tarifa presenta un recull de dades i de projectes que s’han assolit a nivell de 

ciutat i també de districte. 

Explica que s’ha posat en marxa el centre de Barcelona Cuida, pensat específicament 

per acompanyar i facilitar la tasca de les persones cuidadores i les que són cuidades. 

S’oferirà orientació en quant a drets i recursos, faran conferències, tallers, etc. 

Recentment també s’ha posat en marxa el Centre LGTBI de Barcelona, pioner a nivell 

europeu. Es l’equipament de referència en temàtica LGTBI (Lesbianes, Gais, Trans, 

Bisexuals i Intersexuals). El centre oferix un ampli catàleg de serveis d’informació, 

orientació i atenció directa a persones d’aquest col·lectiu. 

S’ha creat la Regidoria de Feminismes i LGTBI, que abans no existia. S’ha doblat el 

pressupost i s’han desenvolupat projectes a diferents àmbits: IES per a la Igualtat i 

diversitat; Xarxes d’escoles; Oci nocturn i violència masclistes; No Callem ( sales 

nocturnes, la Mercè, festivals...); APP mòbil per informar de les agressions sexuals; s’ha 

incrementat el personal i places d’acollida al SARA i PIAD; a l’Unitat de tràfic d’essers 

humans, s’han atès 109 persones; mesura de govern en quant a Lluita contra la 

feminització de la pobresa i programes específics en BCN Activa; s’ha creat la Renda 

per famílies monoparentals i el Centre de Drets Laborals a Nou Barris; s’han revisat els 

premis de ciutat per a que siguin paritaris; s’ha incrementat en un 28% l’atenció 

domiciliària; el Programa Respir ha arribat a 500 famílies... 

La fita principal ha estat la creació de la Transversalitat de Gènere i les referents als 

districtes. S’han analitzat els pressupostos amb perspectiva de gènere i s’ha creat el 

Reglament Municipal per a la Equitat de Gènere. 

Com a reptes de futur volen continuar amb el desenvolupament de la Transversalitat 

de Gènere i enfortir el grup de Territorialitat per augmentar la interrelació entre ciutat 

i districte. 

Al districte així mateix, s’han commemorat i celebrat les diades del 25N i 8M. 

S’han tirat endavant diversos projectes, entre els que en destaca: Creatives fent xarxa 

(CFX); Cicle Empodera l’Escena; Contes no sexistes; Wikidones a Sant Genís i Festes 

majors no sexistes. 
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Hem comptat amb una referent de Transversalitat al districte. Hi haurà un protocol a 

nivell de Barcelona que contemplarà aspectes com: comunicació inclusiva; clàusules de 

gènere en contractació pública; anàlisi de subvenció amb perspectiva de gènere; 

paritat a premis i distinció; incorporació de plans claus en quant a perspectiva de 

gènere, com el de desenvolupament econòmic de barris. 

S’ha dut a terme mesures de govern amb els projectes: Temps i Cures al Guinardó i 

Dones trencant la precarietat al Carmel. 

S’ha replantejat el reglament de participació en quant als consells sectorials. 

Acabada l’explicació, la Tònia Latorre, considera que s’han fet molts temes sobre la 

perspectiva de gènere, i s’està normalitzant que hi ha un problema, i espera que s’hi 

continuï treballant. 

La Cristina Arias, considera que no somos iguales ya que en cuanto a derechos estamos 

a años luz de los hombres, pero está en desacuerdo con la politización de los temas de 

la mujer, porque genera división entre las mujeres y pérdida de fuerza. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4- Mapa d’entitats feministes de la ciutat, a càrrec de la referent de Transversalitat 

La Tamara Izzi explica com funciona el mapa d’entitats, i com apuntar-s’hi. 

Anima a que es provi i si tenen cap problema es posin en contacte amb el departament 

de transversalitat 

 

5- Valoració 8 de març. Sopar de Dones al Foment d’Horta i acte Pa i Roses...Vine a 

celebrar la nostra lluita i la nostra festa !!! 

S’explica que el Sopar de Dones del 8 març no es va celebrar pel baix nombre 

d’inscrites. Es necessitava un mínim de persones apuntades i es van apuntar un 

nombre molt inferior.  

L’acte festiu Pa i Roses que es va fer a Can Travi amb un caràcter més reivindicatiu, es 

valora molt positiu en quant a l’assistència de públic i desenvolupament de l’acte. 

La Marisa Ordoñez considera que les dones grans tot i que volen fer canvis, costa molt 

fer-ne i adaptar-s’hi. Es fan queixes però no aportacions. L’acte reivindicatiu-festiu de 

Pa i Roses, el valora molt positiu. 

La Tònia Latorre considera que s’hauria de canviar el format del sopar de dones. 

6- Informacions curtes: Projecte Creadores Horta-Guinardó, Festes Majors no 

sexistes, Consell Dones Ciutat, Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones. 



S’acorda que per manca de temps, els temes d’aquest punt com ja s’han informat  o 

s’ha enviat documentació prèvia,  es puguin tractar per correu electrònic quan sigui 

necessari.  

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

sessió a les 20’15 hores. 

 

 

 

 

 

 


