Dones LID
MEMÒRIA 2011

MEMÒRIA ACTIVITATS DE L’ANY 2011

-

Trobada a la seu de l’associació de DonesLiD el dia 24 de gener 2011 de la
presidenta Joaquima Alemany amb la Sra. Mª Lluisa Oliveda, presidenta del
CNDC i la Sra. Cosima Schenk, presidenta de Internacional Council of
Women.

-

Assistència de 30 sòcies de DonesLiD a l’obra de teatre “Agost” el dia 27 de
gener 2011 al Teatre Nacional de Catalunya.

-

Presentació del llibre “L’exili violeta. Escriptores i artistes catalanes
exiliades el 1939”, de Marta Pessarrodona a les 19:30 hores del dia 17 de
Febrer 2011 a la seu de la Fundació Catdem amb l’assistència de més de 40
persones.
La nota al web: http://www.doneslid.org/noticia.asp?id_rep=325
Galeria de fotos:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.251700324902343.60941.1000018
71326894&type=3

-

Des del 22 de Febrer al 4 de març de 2011 en el marc de l’organització de la
55 reunió de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona
(CSW) a Nova York, 5 membres de l’associació van assistir i van presentar una
declaració oral sobre el tema “Access and participation of women and girls in
education, training, science and technology, including for the promotion of
women’s equal access to full employment and decent work”

-

Assistència i participació de la presidenta de DonesLiD, Joaquima Alemany i la
Sra. Carme Solsona al I Congres de Dones Grans que va tenir a Madrid els
dies 7 i 8 de març 2011 organitzat pel Ministerio de Sandidad, Política Social e
Igualdad amb la intervenció de la presidenta a la taula rodona inaugural del dia
7 de març 2011 juntament amb la Secretaria d’Estat d’Igualitat Bibiana Aído.
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La nota al web: http://www.doneslid.org/noticia.asp?id_rep=339

Assistència de components de la Junta Directiva i Sòcies de DonesLiD el dia 8
de març 2011 a l’acte que va tenir lloc al Palau de la Generalitat en motiu de la
celebració del Dia Internacional de la Dona amb la intervenció de la
presidenta de l’Institut Català de les Dones, Montserrat Gatell i el President de
la Generalitat de Catalunya, Artur Mas.
La nota al web: http://www.doneslid.org/noticia.asp?id_rep=337

-

Assistència el dia 8 de març de la responsable de Relacions Internacional Silvia
Flury al debat "Dones i Europa: lideratges femenins a Catalunya", que va
organitzar l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, la Representació de la
Comissió Europea i El Periódico de Catalunya, a les 19h00 a la seu de les
institucions europees a Barcelona (Pg. Gràcia, 90) amb la intervenció la
vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, i la presidenta de l'Institut Català de
les Dones, Montserrat Gatell.

-

Dones LID va encetar el mes d’abril de 2011 impulsant un itinerari formatiu
per a dones sobre màrqueting personal per a la inserció laboral.

El

programa es desenvolupa sobre quatre parts: coneixement del mercat laboral,
desenvolupament d’habilitats personals, formació específica en relació a
l’atenció al client, i finalment un seguit d’eines per a la cerca de feina. La
formació es realitzarà en dos grups de treball i tindrà una durada de 60 hores.
Posteriorment al curs es realitzarà un seguiment sobre la inserció d’aquestes
dones en el mercat laboral. Dones LID amb aquest projecte vol contribuir a la
millora de la situació de moltes dones que en aquests moments de crisi
econòmica i de canvi tenen més dificultats per trobar una feina, i per això hem
apostat per la formació com a eina clara de sortida de la crisi.
La nota al web: http://www.doneslid.org/noticia.asp?id_rep=348

-

El 20 d’abril, a les 19.30 hores, va tenir lloc a la Llibreria Bertrand de Rambla
Catalunya una taula rodona entorn l’obra de Marta Pessarrodona, Premi
Nacional de Literatura 2011. El CoNCa va destacar tota la seva extensa obra, i
especialment durant el 2010 amb la publicació com a poeta d’Animals i
plantes, i com assagista amb les dues obres sobre l’exili: França: gener 1939.
La cultura catalana exiliada, i L’exili violeta. Escriptores i artistes catalanes
exiliades el 1939, aquest últim amb la col•laboració de DonesLiD.
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La nota al web: http://www.doneslid.org/noticia.asp?id_rep=343
Galeria de fotos:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.141502859255424.34034.1000018
71326894&type=3

-

Dones LID va organitzar el passat divendres 6 de maig a Barcelona un dinar
col·loqui amb l’eurodiputat Ramon Tremosa. El títol de la conferència que
va impartir va ser “El corredor mediterrani: sortida de la crisi” al Cercle del
Liceu a Barcelona. Els assistents van poder participar en un torn de preguntes
on es van poder formular qüestions a l’eurodiputat Ramon Tremosa i moderat
per la presidenta Joaquima Alemany.
La nota al web: http://www.doneslid.org/noticia.asp?id_rep=357

-

Organització, el dijous dia 12 de maig, d’una reunió -col•loqui a la seu de
l’associació amb la presència de les autores de les publicacions que ha
impulsat Dones LID. Vam comptar amb la presència de poeta Marta
Pessarrodona, darrera guardonada amb el Premi Nacional de Cultura i autora
de l’Exili Violeta; Casilda Güell autora de Les potències internacionals davant
de la dictadura espanyola (1944-1950); i també Maria Antònia Carré i Conxa
Llinàs, autores Les dones també fem la democràcia. 75 aniversari del vot
femení a Catalunya. La presència de la Doctora Teresa Freixes va contribuir
d’una manera especial a parlar del projecte que estem impulsant actualment
sobre “Les dones, transmissores de valors”, conjuntament amb l’obra social de
la Fundació de “La Caixa”. La seu es va omplir de sòcies, amics i amigues que
van voler compartir aquestes hores de conversa a la nostra associació amb
aquestes dones titulars dels projectes que estem duent a terme a l’associació.
L’acte es va allargar més de dues hores i va servir, a més a més, per
intercanviar experiències sobre la situació de desigualtat que encara viuen
moltes dones en l’actualitat per poder conciliar la seva vida laboral amb la
familiar.
La nota al web: http://www.doneslid.org/reportaje.asp?id_rep=359
Galeria de fotos:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.145966258809084.35891.1000018
71326894&type=3
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-

Participació en la ponència inaugural al Caixa Fòrum del comitè executiu de
l’International Council of Women, que es va celebrar a Barcelona els dies 29,
30 i 31 de maig, en el qual L’ICW és la organització no governamental més
antiga del món –fundada l’any 1888 a USA–, dedicada a la defensa dels drets
de les dones, i Dones LID forma part d’aquesta organització internacional.
Dones LID va participar en les jornades on es va considerar des del punt de
vista general de les presents que “la crisi econòmica està fent retrocedir els
drets de les dones a tot el món”i que “no s’està tenint en compte la opinió de
les dones per sortir de la crisi econòmica: “No comptar amb les dones és un
error terrible, per què som les dones les que sostenim les economies del món,
el 80% del treball gratuït el fem les dones i això és invisible en els productes
interiors bruts, és la invisibilitat de la dona”.
La nota al web: http://www.doneslid.org/noticia.asp?id_rep=362
Galeria de fotos:
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=150220928383617&set=t.100001871
326894&type=3&theater

-

Assistència a la conferència que va realitzar l'Excel·lentíssima Sra. Michelle
Bachelet, Directora Executiva de UN Women. L’acte es va centrar en “La
igualtat como factor de lideratge empresarial i competitivitat a nivell global. El
paper de l’empresa espanyola en l’empoderamient de les dones”. L’acte va
tenir lloc al Caixa Forum de Madrid. Bachelet va realitzar una crida a les
empreses per tal que s’impliquin amb l’empoderament de les dones: “Són els
nostres socis estratègics i UN Women aprova totes les accions destinades a
aconseguir l’autonomia econòmica de les dones, la creació d’oportunitats de
treball decents i de la adquisició de béns, la protecció social de base i les
proteccions laborals per a tots els treballadors, incloent els que tenen els
treballadors informals.” Dones LID en finalitzar l’acte va poder parlar amb la
Sra. Bachelet, la qual va poder conèixer la nostra associació de la mà de la
Sra. Joaquima Alemany i també va poder descobrir quina és la feina que
desenvolupem des de Barcelona i Catalunya en favor dels drets de les dones.
La nota al web: http://www.doneslid.org/noticia.asp?id_rep=364
Galeria de fotos:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.149336528472057.37264.1000018
71326894&type=3
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-

Assistència i participació a la Sessió Plenària del Consell Nacional de Dones
de Catalunya, el CNDC, el dia 3 de juny a l’auditori Josep Irla de la ciutat de
Girona. Aquest organisme està format per 389 entitats, una de les quals és
Dones LID, i és l’òrgan consultiu de l’Institut Català de les Dones. La reunió va
comptar amb la presència de la nova Presidenta de l’Institut Català de les
Dones i del CNDC, la qual va presentar, en la primera sessió plenària de la
legislatura, l’elaboració del Pla de polítiques de dones 2012-2015. La Sra.
Gatell va dir expressar quines serien les quatre grans línies estratègiques per
l’Institut: la sensibilització vers la igualtat entre dones i homes, el foment de
l’emprenedoria i la igualtat en el món del treball, l’impuls de mesura per a la
conciliació i la intervenció contra la violència masclista. Les associacions, per la
seva banda, esdevenen peces claus en tot aquest entramat ja que són qui
porten la innovació en aquest entramat de projectes de voluntariat.

-

Assistència a l’entrega dels Premis “Premsa – Dona 2011” que concedeix
l’Associació Espanyola de Dones dels Mitjans de Comunicació, AMECO,
des de l’any 1998. L’acte va tenir lloc el dimecres 7 de setembre a la seu del
Col·legi de Periodistes de Catalunya i les premiades d’aquesta edició van ser
Rosa Maria Calaf, Montserrat Domínguez i la primera agència de notícia amb
visió de gènere a Catalunya, “La independent”. L’acte va comptar amb la
intervenció de la Sra. Teresa Blat, la Directora del Instituto Estatal de la
Mujer, Montserrat Gatell, Presidenta de l’Institut Català de les Dones, Ramón
Vesa, Vice-degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya i Francina Vila,
Regidora d’igualtat de l’Ajuntament de Barcelona. Van assistir a l’acte diferents
representats de la societat civil del nostre país, així com diferents membres
d’associacions de dones de Catalunya.
La nota al web: http://www.doneslid.org/noticia.asp?id_rep=383

-

El dimecres dia 19 d’octubre, a les 19 hores, organització, a la sala d’actes de
la Fundació CatDem, de la presentació de l’exposició de Dones LID:
“Itineraris de vida, dones compromeses a Catalunya”. L’acte va començar
amb més d’una cinquantena de persones a la sala, entre les quals hi havia
representats de diferents associacions de dones de Barcelona i d’arreu de
Catalunya. La presentació de l’acte va anar a càrrec de la Sra. Joaquima
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Alemany, Presidenta de l’associcació, i va contar amb la intervenció de la Sra.
Francina Vila, la nova Regidora de la Dona i drets civils de l’Ajuntament de
Barcelona, i de la Sra. Núria Balada, com a Directora Executiva de l’Institut
Català de les Dones. La Doctora Nash, com a coordinadora del projecte, ens
parlar, des de la seva perspectiva acadèmica, totes i cada una de les dones
protagonistes de l’exposició: la cantant Conxita Badia i Millàs, la modista i
professora Maria Dolors Bargalló i Serra, la supervivent dels camps nazis Neus
Català i Pallejà, la primera aviadora Mari Pepa Colomer i Luque, la psicòloga
Júlia Coromines i Vigneaux, la política i feminista Enriqueta Gallinat i Roman,
l’escriptora Ana María Matute, la periodista María Luz Morales Godoy,
l’activista i feminista Teresa Pàmies i Bertran, l’escriptora, activista i poeta
Joana Raspall i Juanola, l’actriu Margarida Xirgu Subirà i la primera alcaldessa
democràtica Nativitat Yarza i Planas. Finalment, va cloure l’acte el Sr. Joaquim
Ferrer com a President de la Fundació CatDem.
La nota al web: http://www.doneslid.org/noticia.asp?id_rep=394
Galeria de fotos:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.206468629425513.50559.1000018
71326894&type=3

-

El dimarts dia 22 de novembre, organització d’un dinar-col·loqui amb la Doctora
Mercè Boada. La ponent de la conferència és Doctora en Medicina per la
Universitat Autònoma de Barcelona i Presidenta de l’associació ACE Institut
Català de Neurociències Aplicades i Cap de Secció del Servei de Neurologia
de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron. La Doctora Boada va impartir la
conferència amb el títol “De l’oblit benigne a la pèrdua de jo: el paper de la
memòria” on va fer una interessant i didàctica exposició , a través d’una
ponència amb diapositives, sobre les causes de la pèrdua de la memòria,
les diferències que hi ha entre l’oblit i l’Alzheimer i quins són els avenços
més destacables dels últims anys en el camp de la ciència i de la recerca, on
ella i el seu equip fa anys que hi treballen. La Presidenta de DonesLID
Joaquima Alemany va cloure l’acte tot agraint públicament la conferència de la
Doctora Boada i l’assistència de totes les persones al dinar-col·loqui.
La nota al web: http://www.doneslid.org/noticia.asp?id_rep=398
Galeria de fotos:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.222173954521647.53607.1000018
71326894&type=3
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-

Organització, a l’Auditori del CaixaForum de Barcelona, el dijous dia 15 de
desembre, de la presentació del nou llibre del projecte “Les Dones,
transmissores de valors”. La Presidenta de l’associació DonesLID Joaquima
Alemany, va intervenir fent palesa la incertesa que estem vivint fruit
dels canvis estrucutrals i de la crisi econòmica. A través d’una projecció
audivisual es va presentar la il·lustració creada per la Doctora Carolina
Camañes. La Doctora Teresa Freixes, coordinadora del projecte, va explicar
el fonament jurídic i de recerca per desenvolupar un treball: oportunitats del
projecte, la metodologia i els continguts. La segona part de l’acte va tenir com a
protagonistes les ponents Eugenia Bieto, Núria Chinchilla i Elisa Duran, que
van aportar el seu punt de vista i experiència com a dones amb càrrecs de
responsabilitat que han assumit plenament. L’acte va tenir ressò als mitjans de
comunicació de El Periódico i El País.
La nota al web: http://www.doneslid.org/noticia.asp?id_rep=404
Galeria de fotos:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.236029103136132.56122.1000018
71326894&type=3
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