Dones per la Llibertat i la Democràcia
MEMÒRIA 2010.

MEMÒRIA ACTIVITATS DE L’ANY 2010
- Durant tot l’any 2010 hem desenvolupat un procés participatiu anomenat
“Fes sentir la teva veu a BEIJING+15”. “Dones per la Llibertat i la
Democràcia”, com a entitat convidada a participar a BEIJING+15, va aprofitar
aquesta oportunitat per fer sentir la veu del major nombre possible d’entitats de
dones que participen en el moviment associatiu a Catalunya i explicar a la seu
de Nacions Unides la seva problemàtica, inquietuds i objectius. Moltes de les
entitats de l’àmbit de la dona a Catalunya han pres múltiples iniciatives durant
aquests darrers quinze anys per tal de donar compliment als objectius de la
Declaració i Plataforma d’Acció de Beijing, de manera que elaborar un cens
d’aquestes experiències d’èxit serà una magnífica eina de treball per Beijing+15
- Gener 2010. Es va realitzar el viatge a Nova York per passar l’examen final
per la obtenció de l’Especial estatus consultiu del Consell Economic i Social de
Nacions Unides.
- El 3 de febrer de 2010 es va publicar en el butlletí de l’ECOSOC la
resolució per la qual Dones per la Llibertat i Democràcia va obtenir el Special
Status Consultiu del Consell Econòmic i Social (ECOSOC) de les Nacions
Unides amb la següent conclusió: “Dones per la Libertad y Democracia, a
national organization in Spain seeking to promote the rights of women and their
participation in all areas of society while defending women's human rights
worldwide”
Es va obtenir aquest Status gràcies als darrers tràmits realitzats pels membres
de Dones per la Llibertat i Democràcia i la consegüent auditoria d’Estats
Financers obligatòria realitzada per una entitat externa i certificada i segellada
pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.
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En cada línia es fa la difusió i promoció de les activitats, conclusions, resums,
estudis i projectes realitzats a través de la web de l’entitat, per tal de compartir
aquest coneixement amb altres entitats a nivell internacional.

La Projecció Internacional de Dones per la Llibertat i Democràcia s’està
incrementant progressivament gràcies al conjunt de persones que treballen per
aconseguir-ho. El fet que una entitat catalana formi part del Lobby Europeu, de
la xarxa International Network of Liberal Women, del International Council of
Women i tingui presència a les Nacions Unides, amb la recent obtenció del
Special Status Consultiu de l’ECOSOC de Nacions Unides és molt important,
tant com per la nostra entitat com per Catalunya.

Mitjançant l’obtenció d’estatus consultiu de l'ECOSOC establirem una relació
com a ONG que fa que hi puguem contribuir,

assistir a les conferències

internacionals de les Nacions Unides, redacció de documents (en forma de
resolució) en les conferències, I realitzar discursos per escrit I realitzar
presentacions orals en el sí de les conferències així com l’obligació de
presentar informes de l’entitat quadriennals així com fer circulars de documents
a l'ECOSOC i òrgans subsidiaris.

- Col•loqui amb la intervenció de la Sra. Teresa Freixes, catedràtica Jean
Monnet de Dret Constitucional Europeu i catedràtica de Dret Constitucional de
la Universitat Autònoma de Barcelona, el dijous 14 de gener de 2010, al Cercle
del Liceu, sobre "Drets Humans en les noves perspectives de la Unió Europea"

- Organització del col·loqui amb la intervenció de d’excel·lentíssim Sr.
Francesc Vendrell, ex-ambaixador de les Nacions Unides a Afganistan, qui
va acompanyar a la Exma. Sra. Sima Sama que va ser guardonada amb la I
Edició del Premi Llibertat l’any 2002. Aquest col·loqui es va celebrar l'11 de
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febrer al Cercle del Liceu.

- Al març 2010 en el marc de l’organització de la 54 reunió de la Comissió de
la Condició Jurídica i Social de la Dona (CSW) a Nova York, 6 membres de
l’associació van assistir i van presentar una declaració oral en la qual es va
reafirmar el seu compromís amb la Declaració de Beijing i la Plataforma per a
l’Acció adoptada a la 4a Conferència Mundial sobre Dones que va tenir lloc a
Beijing l’any 2005 i reconeix que, tot i que ha estat important el procés realitzat
per molt països i cultures, encara persisteixen desigualtats en la posada en
pràctica dels compromisos.

La Comissió reafirmà el seu compromís de garantir la plena realització dels
drets humans de les dones com a part integral i indivisible de tots els drets
humans i les llibertats fonamentals.
La Comissió va reconèixer també que les difícils condicions socio-econòmiques
que existeixen en molts països en desenvolupament, i que en situacions de
pobresa les dones són les més perjudicades.

Es subratlla també que aconseguir els objectius del Mil·leni per al 2015 i els
altres objectius de desenvolupament acordats, és una tasca d’abast mundial i
un element essencial per a millorar la situació de les dones i assegurar la
realització dels seus drets humans.
Totes aquestes conclusions van ser difoses a través de comunicats a les
persones interessades i a través de la web de l’associació.
- Organització del col·loqui amb la intervenció de la Sra. Àngels Vallvè
celebrat el 22 d’abril al Cercle del Liceu on es va parlar sobre la crisis actual i el
panorama econòmic global.
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.- Del 11 al 13 de juny la presidenta de Dones per la Llibertat i Democràcia va
assistir i participar a la reunió de la xarxa International Network of Liberal of
Women a Berlin.
- Del 16 al 21 de juny 2010 va tenir lloc a Estrasburg, a la seu del Parlament
Europeu, una reunió de treball amb la participació de l’eurodiputat Ramon
Tremosa.

- Publicació del llibre “L’exili violeta: escriptores i artistes catalanes
exiliades el 1939" de Marta Pessarrodona. Publicació del llibre sobre l'exili
"interior" que va ocórrer a Catalunya, així com la temptativa d’un genocidi
lingüístic del General Franco, a part d’altres genocidis, en com dones
escriptores i artistes, que han estat " les dones modernes de Barcelona ", van
sofrir ambdós exilis. L’escriptora del llibre és Marta Pessarrodona. Ella treballa
per a reflectir la història d’aquestes dones durant l’exili. El llibre es va editar al
setembre del 2010.

- 22 octubre 2010. Taula rodona celebrada amb la Sra. Cosima Schenk,
presidenta de l’International Council of Women, a la seu de la Fundació
Catdem, al carrer de Casp 80, Barcelona.

- 23 octubre 2010. Participació de la presidenta de DonesLiD, Joaquima
Alemany a la jornada participativa Beijing +15 a la Casa Elizalde, al carrer
València 302, Barcelona.

- 11 novembre 2010. Elaboració i enviament resolució per part de DonesLiD a
Nacions Unides, dintre del marc de la Comission on Status of Women que es
celebrarà el proper mes de febrer de 2011.
- 19 de novembre 2010. Roda de premsa a la seu de l’associació de la
presentació del llibre de Marta Pessarrodona amb la participació de l’autora,
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la presidenta de l’associació DonesLiD, Joaquima Alemany i el director de
l’editorial,

Jordi

Fernando

amb

l’assistència

de

diferents

mitjans

de

comunicacions. Es va realitzar un vídeo resum que es pot consultar al canal
YouTube de l’associació.

- 22 novembre 2010. Presentació del llibre de Marta Pessarrodona L’exili
violeta: Escriptores i artistes catalanes exiliades el 1939, a la Casa del Llibre, a
Passeig de Gràcia 62, Barcelona amb la participació de l’autora, la presidenta
de l’associació DonesLiD, Joaquima Alemany, el director de l’editorial, Jordi
Fernando i l’historiador Albert Balcells.
- 14 desembre 2010 Organització de la trobada de les associacions de
dones tarragonines al Museu d’art Modern de Tarragona amb l’assistència
de més de 200 dones amb la intervenció de la presidenta Joaquima Alemany
amb el motiu de la trobada era per donar a conèixer els resultats i continguts
del procés participatiu “Fes sentir la teva veu a Beijing” desenvolupat durant tot
l’any 2010.
- A finals de l’any 2010 es va posar en marxa el projecte d’actualització del
web de l’associació a www.doneslid.org, juntament amb una posada al dia a
través de les noves tecnologies 2.0.
D’acord amb això es va crear un perfil de Facebook amb el nom de l’entitat, un
grup amb el mateix nom, per tal d’explicar el dia a dia de l’associació a totes les
persones interessades amb la tasca que realitza DonesLiD.
La xarxa social en data de la redacció final d’aquesta memòria comptava amb
un centenar de seguidors i amics. Per altra banda, també es va crear un
compte al servei de Twitter (www.twitter.com/doneslid), que permet enviar
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missatges de 140 caràcters a totes les persones que segueixen el perfil de
l’associació. En aquest cas comptem amb més de 200 seguidors.
Finalment el web de doneslid.org va tancar l’any en ple procés de remodelació,
d’acord amb els nous dissenys, i donant resposta a les necessitats actuals de
comunicació 2.0 de les associacions com Dones LID. També es va crear un
compte a Youtube per poder compartir vídeos, i un comte a Issuu.com per
poder carregar documents i poder visualitzar-los d’una manera més pràctica i
atractiva.
El procés de culminació de les reformes es durà a terme durant l’any 2011.
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