MEMORIA ACTIVITATS 2016
-

2 de febrer 2016. Organització de la conferencia al Cercle del Liceu amb
Tomas Alcoverro, corresponsal de La Vanguardia “Des de Beirut una visió a
Orient Mitjà, cada vegada més complicada” amb l‟assistència de 80 persones.

-

19 de febrer de 2016. Presentació de la declaració oral de Doneslid sobre el
tema principal de la 60 Comissió sobre l‟estatus social i jurídic de les dones
davant el Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides que enguany va
tractar sobre l‟apoderament de la dona i la seva relació amb el
desenvolupament sostenible.

-

Durant els mesos de gener, febrer i març, Doneslid va encetar i desenvolupar
el procés participatiu, elaborant el qüestionari i enviant la proposta adreçada a
associacions de dones catalanes per consultar-les sobre els possibles avenços
dels Objectius del Desenvolupament del Mil·lenni que aquest 2015 va suposar
la fi del termini acordat i sobre els nous 17 Objectius de Desenvolupament
Sostenible que s‟han establert per la propera Agenda 2030 i el seu nivell de
coneixement sobre els nous objectius.

-

6 de març de 2015 participació de la presidenta Joaquima Alemany al 25
aniversari de l‟associació de dones de la Vall de Ribes.

-

9 de març de 2016 vam convidar a les associacions de dones participants a
l‟enquesta per explicar els seus resultats i explicar els nous objectius de
l‟agenda 2030. La trobada va resultar molt productiva ja que algunes de les
participants en aquesta trobada també anaven a la Comissió de la Dona a
Nacions Unides i va propiciar reunions d‟alt nivell durant el desenvolupament
de la Comissió a Nacions Unides treballant conjuntament amb altres entitats de
dones i responsables d‟organismes púbics. Es va obrir un interessant debat
sobre els nous Objectius del Desenvolupament sostenible i les metes per
assolir-les on van destacar les intervencions de Montse Pineda, coordinadora
de l‟entitat Creació Positiva i Salwa Elgharbi, cap del Departament de Drets
Humans i Diversitat Cultural d‟UNESCOCAT.

-

Des del 8 de març al 11 d‟abril de 2016 va estar exposada l‟exposició “Itineraris
de vida: Dones compromeses a Catalunya”, de Doneslid a l‟Ateneu Juvenil de
Cambrils amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona.

-

Des del 8 de març al 20 de juny va estar exposada l‟exposició “Itineraris de
vida: Dones compromeses a Catalunya”, de Doneslid a la sala d'actes de
l'Ajuntament de Bellcaire d'Urgell amb motiu de la celebració del Dia
Internacional de la Dona.

-

Des del 12 al 18 de març de 2016, Doneslid va assistir i participar a la 60ena
Comissió sobre la Dona a la seu de Nacions Unides a Nova York amb una
representació de 20 delegades de l‟entitat que van participar en els
esdeveniments i sessions organitzats per Nacions Unides i va acudir a
importants reunions i trobades amb altres associacions de dones
internacionals.

-

Des del 28 al 31 de març de 2016, Doneslid va organitzar les jornades de
formació i intercanvi d‟experiències a Mataró i Barcelona juntament amb la
delegació de Guatemala com a part del projecte “Bona governança, ciutadania i
igualtat d‟oportunitats de les dones de Guatemala”

-

31 de març de 2016, organització i assistència a la conferencia de Marta
Pessarrodona “Virginia Woolf, i el grup de Bloomsbury” celebrada al Cercle del
Liceu.

-

8 d‟abril de 2016, organització de l‟acte L’apoderament de la dona per al
desenvolupament sostenible. La nova agenda 2030 de les Nacions
Unides” que va tenir lloc al Palau Macaya (Passeig Sant Joan, 108,Barcelona)
amb la intervenció de:
o
o
o
o

o

Joaquima Alemany Roca, presidenta Doneslid
Margaret de Vos Van Steenwijk, presidenta International Network of
Liberal Women
Iolanda Piedra, empresària, presidenta Club XXIe Siècle, el Club de la
Diversitat
Patricia Olamendi, experta del grup de treball del Consell de Drets
Humans de Nacions Unides sobre temes de discriminació en la llei i la
pràctica contra la dona
Leticia Gutierrez, coordinadora nacional de Dones en moviment de
Mèxic.

-

17 de maig de 2016, organització de la conferencia de l‟advocada Magda
Oranich sota el títol “Transició i nous drets a les relacions personals i familiars”
al Cercle del Liceu.

-

1 de juny de 2016, assistència i participació de Doneslid al BizEmpren a la
xerrada "Acceleració de projectes empresarials basats en la diversitat",
impulsada per la Sra. Iolanda Piedra

-

13 de juny de 2016, assistència i participació al Sopar Macaya organitzat pel
Club de Roma a Barcelona amb la ponència de la Dra. Adriana Kaplan sobre
“Atavismes culturals a Catalunya: Els matrimonis forçats i la mutilació genital
femenina”

-

20 de juny de 2016, assistència i participació al Sopar Solidari que la Fundació
Pimec va organitzar a la Sala Oval del Museu Nacional d'Art de
Catalunya (MNAC).

-

6 d‟agost de 2016, la presidenta de Doneslid, Joaquima Alemany va elaborar i
exposar
la conferencia “La llarga lluita pel drets de les dones” a la Sala
Fontova de Calonge.

-

26 setembre de 2016, celebració d‟Assemblea General de l‟entitat.

-

10 d‟octubre de 2016, Celebració de la reunió del Consell Nacional de Dones
d‟Espanya.

-

17 d‟octubre de 2016, presentació de la declaració escrita sobre el tema
L’empoderament econòmic de la dona en el canviant mon del treball pel
Consell Econòmic i Social de Nacions Unides per la Comissió de la Dona que
es celebrarà al proper mes de març a Nova York.

-

5 de novembre de 2016, assistència i participació a la jornada participativa de
dones celebrada a Vilassar de Mar organitzada pel Consell Nacional de Dones
d„Espanya.

-

22 de novembre de 2016, organització de la conferencia de la professora en
Literatura Catalana Lola Badia sobre Ramon Llull, escriptor al Cercle del Liceu.

-

25 de novembre de 2016, assistència i participació de Doneslid a l‟acte celebrat
a les 10.30 hores a l‟Institut Catala de la Dona en la jornada per a l‟eliminació
de la violència de gènere i l‟acte organitzat a les 13 hores a la plaça de Sant
Jaume.

-

2 de desembre de 2016, visita de sòcies de Doneslid a l‟exposició, La maquina
de pensar, Ramon Llull i l’ars combinatoria al Centre de Cultura Contemporania
de Barcelona

-

3 de desembre de 2016, assistència i participació a la Jornada participativa
“Perquè el silenci és còmplice dels maltractaments. Cal parlar-ne i explicar què
són els maltractaments a les dones grans i com abordem les diferents
situacions” organitzada pel Consell Nacional de Dones d„Espanya a la Casa
Elizalde.

-

17 de desembre de 2016, assistència i participació de la presidenta de
Doneslid, Joaquima Alemany a la jornada commemorativa dels 30 anys de
l‟Associació Femenina del Medi Rural amb la intervenció Visió de la situació de
les dones

