
Acta Consell de les Dones 
d’Horta-Guinardó  

Data: 13 de novembre de 2019 

Lloc: Seu del Districte Horta-Guinardó. Sala Lluis Companys 

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

Garcia ( conseller PSC), Nico Ortiz ( conseller Ciudadanos), Mila Casas (consellera 

BCNxCanvi), Laura Pi (consellera ERC), Lynn Strother (Plataforma Unitària contra les 

Violències de Gènere),  Tònia Latorre (veïna del Baix Guinardó), Cristina Arias ( 

Ciudadanos), Montse Martínez i Montserrat Mas ( AFIBROCAT), Elisa Marco (Dones en 

l’Esglèsia), Nuria Codina ( veïna Guinardó), Carme Beltran Vilagrasa (FC Martinenc), 

Aida Cerezales Montero ( AVV Carmel), Silvia Fernandez ( Grup Retroba’t amb tu), 

Mont Basiana ( ERC), Mª Carme Catalan (AVV Horta),   Ana Apastegui  (Grup Retroba’t 

amb tu i veïna del Guinardó),  Nuria Pi (ERC), Marisa Ordoñez (Dones d’Horta),  i Xesca 

Córcoles ( secretària del Consell de Dones). 

S’excusen: Susanna Porcar (consellera JuntsxCat)), Magna Martin ( consellera ERC), 

Montse Guistau ( AVV d’Horta). 

Resum de temes i acords: 

1- Salutació i benvinguda 

La consellera presenta el nou curs i es fa una presentació de les assistents al Consell 

2-Aprovació de l’acta anterior 

3- Salut i Dones. Proposta de Taller sobre “ Com gestionem la nostra salut i els seus 

condicionants” 

La Carme Catalán exposa la proposta de poder fer una acció o taller que tingui com a 

objecte la salut i les dones al nostra districte. Es parla sobre l’objectiu que tindria el 

taller, de com es podria fer, qui ho hauria de liderar, de la participació d’alguna 

persona experta i de demanar  la participació al Consell de Salut. 

S’acorda que es constituirà un equip de treball que pensarà en com concretar la 

proposta. Les dones que vulguin participar de l’equip de treball ho notificaran a la 

secretària del consell al correu fcorcoles@bcn.cat. La Nuria Codina comenta que per la 

seva professió li interessa el tema i s’ofereix a participar del grup de treball.   
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4- Informació sobre l’Acte de Commemoració del dia Internacional per a la eliminació 

de la Violència Masclista contra la Dona, del 25 de novembre. Manifest 

L’acte central del 25N es farà el dilluns 25 de novembre a les 17’30 h. a la Biblioteca 

d’Horta Can Mariner.  

La Marisa Ordoñez coorganitzadora de l’acte explica en què consistirà la creació 

artística de l’espai i la performance on actuarà la coral Metoo# 

El grup Retroba’t amb tu col·labora també a l’acte amb un detall per a les assistents. 

Es parla del Manifest. Es valora que el que te més consens és el manifest institucional 

signat per diferents administracions, i que el podríem fer nostre amb els afegits que es 

considerin. 

Acordem: 

 Les dones voluntàries per llegir el manifest ho comunicaran via correu 

electrònic a la  secretària del Consell de les Dones. 

 Les propostes dels afegits al manifest es faran arribar igualment a la secretària 

del consell.  

 

5- Informacions del Consell de Dones de Barcelona 

L’Elena Tarifa, consellera de Feminismes, dona diferents informacions. 

El departament de Transversalitat de Gènere passa a ser direcció depenen de gerència. 

Tenen la tasca de fer el desplegament del Reglament d’Equitat. S’ha aconseguit la 

paritat entre les gerències, i un dels objectius és  fer formació en perspectiva de 

gènere de manera extensa a l’Ajuntament de Barcelona. Al 2020 acaba l’actual Pla de 

Justícia de Gènere i s’hauria de confeccionar el nou fins el 2025. 

Un dels objectius és la Lluita sobre les violències de gènere a l’oci nocturn, i abordar 

especialment les violències sexuals. 

Es vol consolidar el centre LGTBI de Barcelona, equipament de referència en temàtica 

LGTBI (Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuales e Intersexuales). 

Els premis del 8 de març i 25N, comptarà amb el vot i la representació d’una dona 

integrant del Consell de les Dones de Barcelona.  

Per últim informa que es va presentar un manifest en relació a la setència del Tribunal 

Suprem del 14 d’octubre de 2019 ( document adjunt) 

 



 

6- Acte del 8 de març del 2020 

Es comenta que s’hauria de pensar com volem celebrar l’any vinent el dia Internacional 

de les Dones del 8 de març. Enguany no es va poder tirar endavant el sopar al Foment i 

es va fer un acte de celebració a l’equipament de Can Travi. 

Tenint en compte que és a principis de març, s’acorda fer una convocatòria 

extraordinària del Consell de les Dones, per finals de gener. 

7- Festes Majors No Sexistes. Punts Liles al districte 

S’informa que en el context de les Festes Majors del districte, en diferents barris s’ha 

posat Punt Lila. Es repassa com ha anat el projecte als diferents barris i es parla de quin 

són els objectius i limitacions dels punts liles, de tenir un protocol de referència, de 

professionalitzar-lo o no,  i de la possibilitat de tenir equips mixtes de persones 

voluntàries i professinals. 

8- Propera Convocatòria del Consell de les Dones d’Horta-Guinardó 

La consellera informa que la propera convocatòria ordinària del Consell de les Dones 

coincidirà amb els processos participatius i confecció del PAD i que serà una sessió 

participativa oberta a tota la ciutadania. 

9- Torn obert de paraules 

Es planteja el tema de que des del Consell de les Dones, es faci seguiment de 

l’abordatge de la violència de gènere al districte, de les dades que es tenen, dels 

diferents serveis.   

Es recorda la trajectòria del Consell, de tota la feina feta, i de que potser, atesa la 

incorporació de noves integrants es podria tornar a plantejar el compartir aquesta 

informació i fins i tot convidar al consell alguna responsable dels serveis d’atencia a les 

dones ( PIAD,...) 

Es parla de la necessitat de que el Consell sigui un òrgan de participació de major 

representació i diversitat de les dones del districte . 

 

A les 21 hores es dona per finalitzat el Consell de les Dones 

 

 


