
Acta Consell de les Dones 
d’Horta-Guinardó  

Data: 6 de juny 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), Pepita Gastó (AFIBROCAT), Glòria Moreno (Dones 

Compromeses de Can Baró),  Núria Mateo (veïna d’Horta), Mª Carme Catalan i Montse 

Gistau (AVV Horta), Carme Soriano (Dones del Carmel), Cristina Arias ( veïna de Font 

d’en Fargues ), Olga Uribe (Dones d’Horta), Maria Pérez, Sílvia Fernández Via i Maria L. 

Vigo ( Retrobat amb tu), Lynn Strother (Plataforma Unitària contra les Violències de 

Gènere), Marisa Ordoñez (Dones d’Horta), Júlia Calonge, Tamara Izzi (referent de 

Transversalitat de Gènere d’Horta-Guinardó), Tere Torres (coordinadora Territori 

Horta-Guinardó), Xesca Córcoles ( técnica Feminismes Horta-Guinardó). 

S’excusen/no assisteixen:), Raül Barahona (conseller ERC), Susanna Porcar (consellera 

GMD), 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), Ana Diestre ( veïna del Carmel), Gemma Gabarra i Gloria Moreno (Dones 

compromeses de Can Baró), Carme Herrero i Carmen Margüello (Dones Taxonera), 

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

Apastegui  (Grup Retroba’t i veïna del Guinardó), Roser Nogués (veïna del Guinardó ), 

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 de la nova técnica de Femenismes d’Horta Guinardó, Xesca Córcoles; i 

de la nova referent de Transversalitat de Gènere d’Horta Guinardó, Tamara Izzi. 

Tamara Izzi explica les seves funcions com a referent del Departament de 

Transversalitat. 

3- Presentació del nou díptic del Consell de Dones i idees pel pla de difusió.  Es 

reparteix el díptic entre les assistents, i es demana que es distribueixi entre les entitats 

i equipaments. 



Es parla que es pugui distribuir en pdf també als CAP’s. 

Es mirarà la possibilitat de penjar-lo a la web del Districte. 

 

4- Avaluació actes del 8 març: En general la valoració dels actes i de la  mobilització de 

la diada és positiva. La dinamització de l’acte-sopar a càrrec del grup Transtorners es 

considera que va ser molt adient. Hi ha discrepàncies entorn l’àpat, en algunes taules 

es considera que va ser escàs. 

Des del Districte es comunica que, vist que el procés d’inscripcions al sopar no va 

funcionar be,  de cara al futur és més senzill que qui s’encarrega del sopar també 

s’encarregui de fer les inscripcions. Des del Districte es continuarà col·laborant en tot 

el que calgui. 

També s’informa de la diada de celebració del Dia Internacional per la Salut de les 

Dones organitzada des de la Plataforma Creatives Fent Xarxa (CFX), projecte gestat al 

C.E. Mas Guinardó per impuls del Consell de les Dones. La jornada, que enguany es va 

celebrar el 26 de juny al Casal de Barri de Can Travi (Parc de la Vall d’Hebron), va ser un 

èxit. 

5-Proposta de fer Consell de Dones als barris: S’obre un debat per valorar els pros i 

contres de la proposta. D’una banda es considera que seria una manera d’obrir i 

apropar el consell als barris alhora que permetria conèixer les realitats dels diferents 

territoris. D’altra banda es recorda que és una iniciativa que ja es va intentar en altres 

èpoques, la valoració de la qual no va ser satisfactòria. 

Finalment i davant del fet que no s’arriba a un consens, acordem que continuarem 

pensant en la possibilitat de traslladar els consells als diferents barris i/o en la 

possibilitat de fer trobades als diferents barris per informar les dones del que es fa al 

consell. 

6- Informació sobre el projecte Festes Majors no sexistes: s’informa sobre com s’està 

implementant el projecte als diferents barris. Els barris han donat una resposta 

diferent en funció de les seves realitats. En aquest sentit, la resposta també està sent 

diferent i adaptada a les seves necessitats i demandes.  

7- 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. 



A la propera plenària del Consell de Dones de Barcelona hi assistiran les nostres 

representants, la  Glòria Moreno i la Tònia Latorre. 

8- Informació sobre l’aprovació del PDE d’Horta-Guinardó. S’ha aprovat el PDE 

d’Horta-Guinardó. És el full de ruta del desenvolupament econòmic del Districte. Es 

pot consultar a la pàgina Web. S’aposta per l’ocupació de qualitat. 

S’explica el Projecte que s’ha posat en marxa recentment al Carmel: Precàries. Dones 

trencant la precarietat: Tindrà, entre altres objectius, la formació, la millora laboral, 

l’acompanyament en la recerca de feina i la vinculació amb els recursos del territori. 

Es farà al Centre Cívic del Carmel. Està pensat per un grup de 15 dones d’una franja 

ampla d’edat. Actualment s’està en el procés d’entrevistes. 

Des del grup PSC, la Nuria Galán comenta que es tracta d’una mesura de govern, i 

proposa que quan s’implementi un projecte d’aquest tipus s’informi a les entitats 

prèviament. 

 

9- Properes activitats i propostes de formació.  

 Cicle “ Cinefòrum en Femení”. Les pel·lícules es projectaran a la Biblioteca del 

Carmel-Juan Marsé. Està organitzat per el Servei de Convivència i 

d’interculturalitat d’Horta Guinardó. 

 Projecte Dades x Dones a Sant Genís dels Agudells. S’informa que es portarà a 

terme la hackathon, en el marc de la qual les persones que desenvolupen 

programes treballaran en la creació de prototips. 

 Sopar de Carmanyola del Consell. Es proposa la data del 28 de juny, a la Casa 

Taxonera (seu de Dones Taxonera).  

 

10- Presentació de l’acte “Les dones dels nostres barris. Actuar per fer salut” (AVV 

d’Horta-Xarxa de Dones per la Salut). 

S’explica l’acte. La Salut és un dels àmbits on es pot donar discriminació des de la 

perspectiva del gènere: medicalització, seguiment de l’embaràs, assistència durant el 

part, etc.  

S’expliquen les dades comparatives respecte els indicadors de salut entre la ciutat, el 

districte i el barri. Es farà arribar per mail al Consell de Dones. 

Es proposa que s’assumeixi com acte del districte i no solament del barri d’Horta, i 

portar les dades al Consell de Salut per a que es prioritzi la perspectiva de gènere. En 

aquest sentit, es podria vincular a la Plataforma Creatives Fent Xarxa. 



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

sessió a les 21 hores. 

 

 

 

 

 

 


