
Acta Consell de les Dones 
d’Horta-Guinardó  
Data: 9 de juny 2020, 17.30 hores 

Lloc: Plataforma jitsi meet 

Assistents: Elena Tarifa (consellera GM BComú), Carme Garcia (GM PSC), Mila Casas 
(GM BxCanvi), Laura Pi (GM ERC-AM), Nico OrBz (GM C’s), Soledad Ruiz (Coordinadora 
PIAD), Pilar Causapié (Directora Direcció de Serveis a les Persones i al Territori), Lynn 
Strother (Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere), Tònia Latorre (veïna), 
CrisBna Arias (Grup Ciudadanos), Montse AVV CArmel, Ana Apastegui (Retroba’t amb 
tu), Nuria Pi (veïna de G-H), Rosa Roman (veïna Horta), Nuria Codina (veïna), Carme 
Beltran (MarBnenc), Sonia Ferris (veïna), i Xesca Córcoles (Direcció de Serveis a les 
Persones i al Territori). 

S’excusen: Rosa Alarcón, Regidora del Districte Horta-Guinardó, Elisa Marco (Col·lecBu 
Dones Esglesia). 

Resum de temes i acords: 
1. Benvinguda i Salutacions 

La Consellera de Feminismes i LGTBI, Elena Tarifa saluda i dona la benvinguda a totes les 
assistents al Consell de les Dones del districte. 

2. Actuacions i Pla de ConBngència de Gènere de la Crisi sanitària COVID-19 de 
l'Ajuntament de Barcelona durant l'estat d'alarma  

L’Elena Tarifa explica les actuacions i els serveis específics i d’urgències que s’han manBngut 
acBus en relació a l’atenció a les dones, durant el període de confinament i estat d’alarma. 
També explica que s’han elaborat plans de conBngència pels serveis que no eren considerats 
essencials, seguint les indicacions estatals i sanitàries, i disposiBus específics per fer front a 
necessitats sobrevingudes. A més els plans de conBngència municipals elaborats amb moBu de 
la COVID-19 s’han revisat amb una perspecBva de gènere. 

En concret es fa esment del Servei específic per a dones sense llar, ja que s’ha creat un espai 
especial per a les dones. El SARA (Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida), també es va 
considerar servei essencial, amb un horari modificat, i fent seguiment, sobretot, dels casos 
coneguts, mitjançant el servei telefònic i teletreball. Tot i que encara no s’han elaborat les 
dades, s’han detectat pocs casos nous.  

Han conBnuïtat funcionant els recursos d’allotjament per violència masclista. A la ciutat també 
s’han produït menys acolliments nous respecte el mateix període anterior. 



També s’ha conBnuat amb la coordinació interinsBtucional en temes de feminisme. 
S’ha conBnuïat amb el servei telefònic específic d’Orientació Jurídica per a dones. El SAH 
(Servei d’Atenció a Homes per a la promoció de relacions no violentes) ha ampliat el servei 
d’atenció telefònica. El programa per l’abordatge del treball sexual, també ha conBnuat 
treballant. El centre LGTBI, també ha manBngut el servei d’informació operaBu, i han 
desenvolupat un programa cultural i de sensibilització on line. El servei Barcelona Cura, que 
sobretot dona suport a treballadores de la llar, també han habilitat un servei telefònic i de 
suport psicològic. S’enviaran més endavant els informes on es recullen totes aquestes 
actuacions. 

Es comenta que hagués estat millor tenir les dades, i que han sigut molt poques les dones 
ateses, i que potser és que no es coneixen prou be tots aquests serveis. La consellera explica 
que només s’han donat algunes dades, però que en general s’han atès menys dones que eren 
noves usuàries. 

A més s’informa que l’equip de futbol femení del MarBnenc ha guanyat la lliga i pujarà a 
categoria preferent. Abans de l’estat d’alarma, es van fer uns braçalets liles amb moBu del 8M, 
que lluiran quan jugui. Es una manera de fer visible la discriminació de la dona a l’esport, i es 
demana poder treballar aquesta línia. 

3. Valoració i dades del PIAD sobre la violència masclista al nostre districte durant 
la crisi amb la parBcipació de les Sres Rosa Modamio i Soledad Ruiz, directora i 
coordinadora respecBvament, del PIAD d’Horta-Guinardó 

La Soledad Ruiz, coordinadora dels PIAD’s, presenta el funcionament general del servei. A més 
fa una explicació de la reorganització de la modalitat d’atenció durant el període de l’estat 
d’alarma, ja que és un servei que ha conBnuat funcionant amb seguiment telefònic i el correu 
electrònic.  

El PIAD és un servei generalista. Atenen dones majors d’edat en general, que visquin, estuidiin 
o treballin a la ciutat, i no cal que Bnguin la situació administraBva regulada. També atenen 
dones joves entre 12 i 17 anys vinculades a violència masclista. 

Sobre la situació de l’estat d’alarma, ha calgut molta contenció emocional. S’ha detectat molta 
casuísBca de malestar amb angoixa. S’ha intensificat el treball conjunt amb SS. No s’ha 
gesBonat cap sorBda del domicili, tot i que sí s’ha detectat un increment del risc, que s’ha estat 
treballant. 

A nivell dels tallers, en un principi es van suspendre. Posteriorment es van organitzar dos 
tallers: un de dol per a persones que havien paBt pèrdues familiars; i un altre del dol vinculat a 
factors psicosocials. 

L’assessorament jurídic es va mantenir telefònicament.  

També han treballat amb les xarxes de suport veïnal. 

La previsió que fan post COVID és que es produiran més demandes per l’impacte a nivell 
econòmic que es viurà, i que significa una major feminització de la pobresa; l’impacte en les 
cures i conciliació familiar, sobretot en llars monoparentals; la salut emocional de les dones, i 
de les dones d’origen divers que es troben en situació molt precària. 



Es fan diverses intervencions i preguntes entorn el servei del PIAD: peBció regular de dades pel 
consell de dones, ampliació de l’horari d’atenció, atenció a dones joves, desenvolupament 
d’una línia de treball amb les escoles,.. La coordinadora del servei, dona resposta a les 
preguntes i demandes. Finalment agraeix la parBcipació al consell, i comenta que podem 
posar-nos en contacte directament amb el servei per qualsevol dubte o suggeriment. 

4. Informació del Grup de Treball sobre l'Impacte de gènere en context COVID del 
Consell de Dones i sobre el Pla d'Acció de la nova normalitat amb perspecBva 
de gènere 

S’ha creat un grup de treball en el marc del consell de les dones de ciutat on poden parBcipar 
les representants dels diferents consells, per estudiar i treballar les necessitats sorgides de la 
situació del Covid i post-Covid. Es vol donar veu a les diferents enBtats i elevar les propostes a 
la taula del Pacte per Barcelona. Es vehicularan algunes de les propostes recollides cap el PAM i 
PAD. Posteriorment es valorarà la millor manera d’ adaptar les propostes als districtes. 

5. PerspecBves de futur post Covid: recollida d'inquietuts i propostes 

S’aporta la necessitat de treball en diferents línies d’actuació: les dones i l’esport en termes 
generals; les dones i els seus fills, i la necessitat d’eines informàBques per garanBr la igualtat 
d’oportunitats; la precarietat econòmica de les dones, i la educació comunitària per abordar 
situacions d’assetjament i violència.  
La consellera, explica que des de l’Ajuntament es prioritza l’àmbit de la Infància, i el Dret a la 
educació i el lleure a l’esBu. Es un dels eixos del Pacte per Barcelona. 
També s’ha d’abordar el tema de la conciliació i el teletreball i plasmar-lo en les políBques 
públiques que es Braran endavant. Respecte de les eines informàBques explica que el Consorci 
d’Educació està treballant amb les escoles per evitar la bretxa digital.  
Respecte a la violència veïnal, explica que hi ha una violència estructural a la nostra societat, i 
que s’ha d’abordar en funció del Bpus de violència que s’esBgui donant. 

6. Valoració del 8 M al Districte 

En general la valoració, és molt posiBva. Es valora sobretot l’originalitat, les diferents propostes 
armsBques i culturals i la parBcipació coral de moltes dones del districte. També es valora 
posiBu el refrigeri que es va oferir al final de l’acte, però va quedar la beguda. S’agraeix la feina 
feta a totes les dones organitzadores. L’Ana integrant del grup Retroba’t, col·laborador de 
l’acte, agraeix la parBcipació a l’acte com a experiència molt posiBva i explica com el seu grup 
ha parBcipat i quin és l’objecBu que tenen mitjançant les seves acBvitats. 

7. Propostes 25N al Districte 

Es parla de que enguany el 25N, Dia internacional contra la violència masclista, es probable que 
es pugui fer presencial però caldrà estar atentes a com evoluciona la situació sanitària.  
Està previst que la segona quinzena de setembre es convoqui la comissió per preparar i pensar 
en l’acte de districte. 

Es comenta que entre les celebracions previstes, caldria fer alguna cosa tenint en compte la 
situació de necessitat actual. Es fan aportacions de incloure la vessant esporBva femenina, com 



la gimnàsBca rítmica, i la discriminació de la dona a l’esport. Poder treballar amb els diferents 
equips femenins que tenim, i saber com se senten en l’actual situació. 
La consellera comenta que el tema de l’Esport i les Dones, està inclòs al PAD del districte i s’ha 
plantejat fer la Festa de l’Esport Femení a la primavera del 2021 com a punt de sorBda del 
debat públic. Per tant es poden plantejar fer actuacions sobre aquest tema més enllà del 25N, 
que en principi es tracta d’un acte molt concret i ínBm. 

Sense més temes a tractar, es dona per acabat el consell a les 19.30 hores.  


