Acta Consell Extraòrdinari
de les Dones d’HortaGuinardó
Data: 27 de gener 2020
Lloc: Seu del Districte Horta-Guinardó. Sala de les Aigües
Assistents: Elena Tarifa (consellera GM BComú), Carme Garcia ( GM PSC), Mila Casas
(GM BxCanvi), Laura Pi (GM ERC), Lynn Strother (Plataforma Unitària contra les
Violències de Gènere), Tònia Latorre (Independent), Cristina Arias ( Ciudadanos),
Montse Martínez i Montserrat Mas ( AFIBROCAT), Montse Gistau (AVV Horta), Ana
Apastegui (veïna del Guinardó), Nuria Pi (veïna de G-H), Marisa Ordoñez (Dones
d’Horta), i Xesca Córcoles ( Direcció de Serveis a les Persones i al Territori).
S’excusen: Roser Nogués i Carme Catalan

Resum de temes i acords:
1. Acte del 8 de març, Dia Internacional de les Dones
Tal i com es va acordar al darrer Consell de les Dones, es va fer una convocatòria oberta per a
qui volgués formar part de la comissió de preparació de l’acte del 8 de març.
Van sortir dues propostes:



Proposar al consell fer el Sopar de les Dones
Fer un acte reivindicatiu i festiu a un equipament de districte

Montse Gistau, explica que el Foment hortenc cedeix una sala, dos actuacions i 2’5 hores de
ball per celebrar el sopar de les dones. El cost del menú es el mateix que el de l’any passat.
Recorda que ha sigut durant molt de temps una tradició, i que per moltes dones és, potser,
l’únic dia que surten a sopar i ballar.
Algunes dones del consell consideren que s’hauria de canviar el format i fer un acte més
reivindicatiu.
La consellera comenta que el sopar era un lloc de trobada simbòlic, però que actualment no
funciona.
S’acorda que no es celebrarà el sopar de les dones enguany.

S’explica l’acte que les dones que han participat de la comissió proposen.
La data serà el 6 de març al Mas Guinardó, en horari de tarda entre les 18’15 i les 21’30
aproximadament. El lema d’enguany és l’Ecofeminisme. Si la climatologia ho permet es faria a
l’exterior, sinó, es farà a la sala d’actes.
S’ha pensat fer una instal·lació/exposició/performance entorn a les figures d’algunes dones
representatives de l’ecofeminisme; hi haurà actuacions musicals: coral metoo,
monòleg/cabaret (encara s’ha de tancar); es llegirà el manifest, i es farà el brindis col·lectiu
amb un petit piscolabis.
Marisa Ordoñez explica el concepte de la instal·lació, i es presenta una imatge de la idea que
es te, i dels elements que es posaran, com les flors fetes a ganxet, que confeccionarà el grup
Retroba’t amb tu.
Cristina considera que la idea està be, però la troba limitada i proposa fer alguna xerrada
interesant; monòleg, com la Pamela Palenciano, i també creu que hauria de participar algun
home.
Tònia, li sembla be la idea, però trasllada la seva preocupació per l’escassa participació al
consell de les entitats, creu que s’hauria de fer un esforç per incloure-les. Proposa fer alguna
cosa per a que participin de l’acte.
Lynn, considera que és molt bona proposta i aporta algun nom que creu que hauria d’estar
com Berta Cáceres, o Naomi Klein.
Carme Garcia, aporta el nom de Yayo Herrero per fer una xerrada sobre ecofeminismo.
Laura diu que cal fer difusió entre les joves i demanar la seva participació mitjançant les
assemblees feministes.
Marisa fa la reflexió de que les propostes s’ha de fer amb temps per a poder-les estudiar i
preparar. També creu que les dones de les entitats fan les seves propostes als equipaments del
seu territori. L’acte del consell és participatiu i compartit.
Es recorda que aquest tipus d’acte requereix d’una preparació i coordinació prèvies que s’ha
de fer amb temps i que per això cal la participació a les comissions.
Nuria diu que l’horari programat de la comissió, no li anava be. Es comenta que quan això passi
es digui i entre les dones interessades s’acordi la millor hora.
Montse Gistau, diu que cada cop hi ha menys dones. Lynn reflexiona sobre el que és el Consell
de la Dona ? i considera que respecte d’altres, aquest és un amb més èxit.
Loli posa en valor i reivindica la feina que s’ha presentat. Considera que el 8 de març és un acte
per descobrir dones que han fet coses importants al llarg del temps, i a més que ha de tenir un
to festiu, a diferència del 25N.

Tant Mila com Carme, creuen important que participin més dones. Carme intentarà al llarg
d’aquesta setmana veure si alguna dona podria donar una petita xerrada sobre el tema de
l’ecofeminisme.
Cristina considera que el que és important és la dona i la seva situació, no l’ecologia.
Marisa comenta que si s’aprofundeix es veu que les dones sempre han estat relacionades amb
la natura i l’ecologisme.
Les representants d’Afibrocat expliquen que faran una xerrada al Matas i Ramis i sol·liciten que
es faci difusió entre el Consell de les Dones.
Lynn comenta que entre els sindicats es va discutir molt si es feia vaga o no ja que cau en
diumenge. Finalment es va decidir que si. La manifestació serà a la tarda. La Plataforma
unitària està redactant el manifest. Proposa que el podem valorar i adaptar-ho, ja que sol ser
bastant llarg. També recorda que cada 3er dilluns al davant de l’Ajuntament fan un acte
reivindicatiu per les víctimes de violència masclista.
Acordem:






Que al llarg d’aquesta setmana es donarà marge per fer altres aportacions que puguin
completar l’acte proposat.
Resta pendent que surtin les dones que vulguin participar de la performance. Les
voluntàries que, si us plau, ho comuniquin a la Xesca o alguna de les dones de la
comissió.
Resta pendent voluntàries que vulguin preparar i llegir el manifest. Les voluntàries
que ho comuniquin a la comissió o a la Xesca.
Proposar a totes les entitats participants que el dia de l’acte central vinguin amb una
pancarta amb algun lema o frase relacionada amb l’ecofeminisme.

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

