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Consell de Dones del Districte de Sant Martí 

Assumpte 
 

 Consell de Dones  
 

Lloc Sala d’Actes del Districte 

Data - Hora 
27 de febrerde 2019. 18:30 hores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Assistents Càrrec 

Carlota Falgueras Consellera de  dones 

Lourdes Arrando Consellera ERC 

Ramon Conseller PPcat 

 Margarita Planas Pdecat 

Silvia Lopez Serrano PSC 

Marta Fleta  Solidaries 

Lucy Salgado La Tela de Penelope 

Julia Lopez Santmartiambveudedona 

Charo Castaño Les Vernedas 

Nadia Moreno Les Vernedas 

Gemma Canela Apropemnos 

Lorenna Invia 

Mariona Sellares Dona Foment 

Lola Perez Las Vernedas 

 Alicia Valcarcel Lalileta Poblenou 

Jacoba Castillo Las Vernendas 

Pepita Rocamora Heura 

Alexandra  Los Botijas 

Beatriz Garcia  Los Botijas 

Jakeline Los Botijas 

Tomassa Heura 

Rosa Saiz Tècnica Feminismes i LGTBI 

Ma Antonia 
Montagut 

Tècnica de la DSSPPT 

Paula Santos Claros Plataforma  Berta Vive 

Montse Benito EntrePobles Caaladona 
 

Sala d'actes Districte de Sant Martí.  

Adreça: Plaça Valentí Almirall,1.  

ORDRE DEL DIA: 
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1. Activitats durant el mes de març organitzades per les entitats del 

Districte. 

2. Acte central del 8 de Març al Districte de Sant Martí.  

3. Memorial Berta Càceres, a càrrec de Montse Benito de Caladona 

4. Torn obert de paraula. 

 

1. Activitat durant el mes de març organitzades per les entitats del Districte  

Es comunica que esta punt de sortir el díptic /desplegable amb totes les 

activitats de les entitats i grups de dones del districte la Carlota explica 

que hi ha al voltant de 30 activitats la qual cosa demostra la vitalitat 

d’aquets grups i entitats. Acordem la manera com fer arribar aquests 

díptics a les entitats. Fem una estratègia de com les enviarem i acordem 

aquí al consell quines entitats recolliran els seus díptics als equipaments 

més pròxims. 

Establim també una estratègia de cara al dia vuit de març com ens 

trobàrem alguns del grups aquí presents i com quedarem, Invia explica 

que també realitzaran una activitat de denúncia el dia vuit de març a la 

Rambla del Poblenou. 

 Acords: Realitzar una concentració a la Seu del Districte a les 12:00 del 

dia 8 de març. Moment on es llegirà el manifest elaborat per aquest 

consell 

 

 

2. Acte central del 8 de Març al Districte de Sant Martí.  

 

 

Es torna a explicar i a recordar en que consisteix aquest acte Central per 

part d eles dones que han participat aquest dies a la taula organitzant-lo 

per les següent participants: Marta(Solidaries) Gemma(Apropemnos) 

Nadia i Jacoba ( Vernedas) , Dora ( Ambar Prim), Sara ( 

Poblenou)Beatriz (Convivim) 

Expliquen que és el dia 30 de març a les 11.30 -14:00 a la Plaça de la 

Pau, un dels actes serà les Biblioteques Vivents, on ja tenim tres 

voluntàries, la Lucy de la tela de Penélope, la Montse Milà, i busquem 

també una voluntària de l’entitat Ambar Prim, en aquesta activitat volem 

que ens expliquin quins van ser es seu inicis en la lluita feminista. 

L’entitat Acathi que és l’experta en aquest tipus d’activitat en qui ens farà 
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la dinamització, després també hem  tenim una actuació teatral és un 

microteatre feminista per la Companyia Las Fritas, la realització de un 

mural, amb el lema de “ Ni un pas enrere”, la lectura del manifest que 

hem elaborat i estem buscant una actuació musical. 

Amb això us esperem a totes el dia 30 de març al Barri de La Pau. 

 

 

3. Memorial Berta Càceres, a càrrec de Montse Benito de Caladona 

 

La Paula E Santos de la Plataforma Berta Vive i Mujeres Migrantes i Diverses 

fa un ressenya dels aspectes biogràfics i més importants de la Berta Càceres. 

La Berta va néixer a la ciutat de l’Esperança, al departament d’Intibucá. Era 

lenca, la principal ètnia indígena d’Hondures. Sent encara nena, es va iniciar en 

la lluita social, acompanyant la seva mare, Austraberta Flors, en les activitats 

d’ajuda humanitària als salvadorencs i salvadorenques que en la dècada de 

1980 fugien de la guerra i es refugiaven al campament de Colomoncagua al 

departament d’Intibucá. A través de les seves accions, la mare de la Berta va 

ensenyar a les seves filles la importància de defensar els pobles desposseïts. 

El 1993, Berta va cofundar el COPINH com un instrument de lluita per defensar 

el medi i per al rescat de la cultura lenca i la qualitat de vida de la regió. 

Des de fa vint anys és coneguda no només per haver defensat amb energia els 

drets del moviment camperol i indígena a Hondures, sinó també per haver estat 

una extraordinària militant social, influent a nivell regional i continental en la 

seva lluita per la justícia social i mediambiental. Havent identificat clarament els 

tractats de lliure comerç com un dels mecanismes que assegura la impunitat 

dels multinacionals, Berta ha portat una lluita per la salut i la terra, contra el 

sistema de patriarcat i la violència. Es va oposar al cop d’estat del 28 de juny 

del 2009, que, per a ella i el COPINH, ha posat la violència al servei de les 

multinacionals a fi de facilitar el saqueig dels béns comuns i la repressió de les 

organitzacions socials de l’oposició . 

 

Càceres creia fermament en la integració de les lluites anticapitalista, 

anticolonial, antipatriarcal i antiracista i que al centre d’aquestes lluites estava 

l’objectiu d'”alimentar les nostres esperances amb la construcció i recerca 

d’alternatives dignes, humanes i justes, revaloritzant les formes pròpies 

comunitàries i indígenes, que són alternatives davant del sistema de mort 

“(COPINH, 2008). 
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A través de la seva incansable lluita i de la seva defensa dels drets humans, la 

Berta va deixar un missatge fort sobre la persecució i la violència durant la 

cerimònia del premi Goldman:  “Despertem! ‘Despertem, humanitat! Ja no hi ha 

temps. Les nostres consciències seran sacsejades pel fet d’estar només 

contemplant l’autodestrucció basada en la depredació capitalista, racista i 

patriarcal. […] 

Berta  va ser assassinada a casa seva la nit del 2 de març de 2016. Un informe 

fet per experts internacionals i publicat el 31 d'octubre de 2017 conclogué que 

la seva mort responia a un pla por alts directius de l'empresa desenvolupament 

energètic DESA, delegat en agents estatals i no estatals. 

Després de fer la ressenya biogràfica i també la seva visió feminista i de lluita 

anti patriarcal . La Montse Benito ( Cala dona)  fa un exposició  del Memorial 

que s’ha demanat a l’Ajuntament de Barcelona perquè es faci al Parc de les 

Glories. 

 És la demanda de diverses entitats barcelonines i catalanes: L'associació 

Entrepobles, la Fundació per la Pau, i l'Institut de Drets Humans de Catalunya 

demanen aquest memorial dedicat  a Berta Caceres. S'hi han sumat una 

cinquantena més d'associacions i entitats de cooperació, pau i drets humans, 

veïnals i ambientals, com Ecologistes en acció, la Federació d'Associacions de 

Veïns i Veïnes de Barcelona, la Plataforma en Defensa de l'Ebre, i Caladona. 

La demanda, dirigida al consistori, coincideix amb les obres per la creació del 

Parc de les Glòries, i quan han passat més de 2 anys de l'assassinat de 

l'activista. 

 

Nosaltres com Caladona vam fer aquesta presentació al Consell de dones de 

Ciutat i avui ho volem fer aquí al Consell de dones del Districte. 

La Carlota reconeix que és una demanda que tenia de feia molt temps damunt 

la taula però com a vegades passa el calendari i les urgències canvien les 

ordres del dies per això avui agraeixen la presencia de la Montse i La Paula. 

La Silvia Lopez del PSC iu que la Comissió de Memòria i Gènere ha treballat 

aquest tema i que podrien donar la seva opinió. La Carlota diu que ho sabien 

que avui es parlava,  que s’ha enviat a tothom l’ordre del dia amb  la 

incorporació d’aquest tema  sinó han vingut no podem fer res 
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Es decideix votar qui està  favor. Totes estan a favor i per unanimitat s’aprova a 

favor del Memorial Berta Càceres al Parc de les Glòries. 

Afegim els comentaris de les companyes de Convivim una entitat que treballa 

amb dones migrades i que fa un especial esment en que es recullin i es facin 

memorials i referencies a les  trajectòries de dones referents de fora que son 

importants i que mostren  també la importància del que s’està fen altres països 

de procedència. 

 

Acordem : Que el memorial Berta Caceres esdevindrà una bona proposta per al 

Districte . 

Es tanca el Consell a les 20:30h 


