Acta Consell de les Dones d’Horta-Guinardó
DATA: 2 de febrer 2021, 18.30 hores
LLOC: Plataforma jitsi meet
ASSISTENTS: Elena Tarifa (consellera GM BComú), Laura Pi (GM ERC-AM), Nico Ortiz
(GM C’s), Magna Martín (GM ERC-AM), Lynn Strother (Plataforma Unitària contra les
Violències de Gènere), Cristina Arias ( Grup Ciudadanos), Mont Basiana (ERC), Miquel
Morcillo ( director CB El Pirineu) Montserrat Mas ( Afibrocat), Carme Beltran (
Martinenc ), Ana Apastegui (Retrobat amb tu), Pilar Causapié ( Directora de Serveis a
les Persones i Territori) i Xesca Córcoles ( Secretària Consell de les Dones).
S’excusen: Marisa Ordóñez ( Dones d’Horta)

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- Aprovació de l’acta anterior
Es dona per aprovada l’acta anterior.
3- Activitat 8 de Març
En Miquel Morcillo, explica com està previst que es celebri l’Acte Central de Districte. Enguany
es farà al CB Pirineu-Can Baró, seguint la tradició d’altres anys de fer-ho a un equipament de
proximitat, i serà el 19 de març a la tarda. El lema central es 365 dies, 24 hores
Democratització de les Cures. Està pensat perquè sigui variat, amb diferents parts i actuacions.
Hi haurà una performance a càrrec del col·lectiu Donart. Creatives d’Horta-Guinardó; la lectura
del Manifest estarà a càrrec de dones de Can Baró i del Consell de les Dones; un monòleg i un
concert. Tot l’acte es farà presencial al pati, garantint les mesures de seguretat, i també es
retransmetrà per streaming.
Es demana que les dones del consell que hi vulguin participar ho puguin fer tant en aquest
acte, com proposant altres activitats que formin part de la programació general del 8 M.
Cristina Arias, proposa fer la xerrada de Dona i Ciència.
Es parla de la llengua en la que s’ha de llegir el manifest. Hi ha qui creu que ha de ser només en
català i qui demana que en la lectura del manifest es tingui en compte la llengua castellana.
S’acorda que el manifest s’enviarà per correu per a que totes les dones que vulgui puguin fer
les seves aportacions.

4- Posada en marxa grups de treball del Consell de Dones d'HG

Al darrer consell va sorgir la idea de que es pogués treballar els diferents temes
d’interès amb temps i al llarg de l’any.
Els temes proposats eren: 8 M, 25 N, Dones i esport; Grup de formació;
Lynn Strother proposa Dona i Salut, i recorda que la Carme Catalan ha treballat molt en
aquest tema.
Cristina Arias proposa el tema de la Discriminació de la dona a través de la història de
l’art, en el qual ja ha treballat amb anterioritat. L’Elena Tarifa comenta que es podria
proposar per el grup de formació. La Marisa Ordóñez, que avui s’ha excusat, també ha
treballat la discriminació de les dones a l’art.
El mateix grup pot determinar la seva manera de treballar i la temporalitat.
Es proposa que les dones que vulguin participar d’aquests grups ho comuniquin a la
tècnica de feminismes.
5- Creació Taula LGTBI del Districte; abordatge violència LGTBI-fòbica i campanyes

sensibilització
L’Elena Tarifa amb caràcter informatiu, explica que des de districte es vol treball de manera
més específica la perspectiva LGTBI, en temes de sensibilització. En d’altres districtes tenen
taules LGTBI, com aquí la de dones.
Es voldria començar per constituir una taula de treball separada del consell de dones, però si hi
ha dones interessades en participar-hi també se les convocaria. Actualment no tenim entitats
específiques però si hi ha col·lectius i equipaments que estan treballant aquest tema.
Es voldria començar per abordar les agressions lgtbifòbiques. GUB també està treballant des
de fa un temps amb aquesta perspectiva a través de la nova mesura de govern de GU vers les
violències masclistes.
La Laura Pi celebra la creació de la taula, i comenta que hi ha col·lectius que no estan
organitzats però que els interessa el tema i demana que s’interpel·li a la ciutadania en general
en la convocatòria. A districte han hagut dos agressions lgtbifòbiques. El protocol que s’hauria
d’aplicar, sortit al 2020, s’ha de treballar molt per aplicar-ho de manera correcte, i el millor
espai per treballar-ho seria la taula.
Elena Tarifa, comenta que la taula ha de ser àgil per poder treballar, però que també la pròpia
taula pot decidir fer alguna acció amb participació més amplia de la ciutadania.
6- Torn Obert de Paraules
Elena Tarifa comenta que la proposta de fer una visita a l’equipament per a dones sense llar de
la Llavor a Sant Genís, es possible i es plantejarà a l’equipament quina seria millor manera de
fer-la. Seria una visita a la tarda per facilitar l’assistència, i si és possible, entre el març i l’abril.
També s’informa del canvi previst en quant a la referència de l’àrea de Feminismes i LGTBI,
arran de canvis interns a la Direcció de Servei a les Persones i Territori. Mentre no s’incorpori
la nova referent seguirem estant tant l’actual tècnica com la directora i la coordinadora de la
Direcció.
Sense més temes a tractar, es dona per acabat el consell a les 19.35 hores.

