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ACTIVITATS DONESLID ANY 2013

-

El 8 de gener, assistència i participació de la Presidenta Joaquima Alemany i
Carme Solsona al Centre d'informació i recursos per a les dones de Cornellà de
Llobregat

(CIRD)

per

tal

de

parlar

sobre

Doneslid

i

les

activitats

desenvolupades per l’associació.

-

El 15 de gener reunió de membres de Doneslid per preparar assistència i
participació a la 57 sessió de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la
Dona de Nacions Unides a Nova York.

-

El 17 de gener, assistència i participació de Joaquima Alemany i Carme
Solsona, a l’acte d’Homenatge a les deportades a Ravensbrück amb motiu del
25è aniversari de la concessió del títol de Missatgeres de la Pau per l’ONU al
Paranimf de la Universitat de Barcelona, amb la presencia de la Sra. Neus
Català.

-

4-15 març 2013. Assistència i participació a la 57 sessió de la Comissió sobre
la Condició Jurídica i Social de la Dona a la seu de Nacions Unides de Nova
York amb una delegació de 10 representants de Doneslid i sobre el tema
“L’eliminació i prevenció de totes las formes de violència contra les dones i les
nenes”.

-

9 març 2013. Presentació exposició d’Itineraris de vida: dones compromeses a
Catalunya al Mercat de la Concepció de Barcelona amb motiu del Dia
Internacional de la Dona amb la presència de la Regidora Francina Vila i Joan
Rodríguez i Portell, Conseller d’Igualtat del Districte de l'Eixample de
l’Ajuntament de Barcelona.

-

13 març 2013. Presentació exposició d’Itineraris de vida: dones compromeses
a Catalunya al Foment Martinenc a les 17h amb el col·loqui L’aportació de les
dones a la cultura catalana a càrrec de la presidenta de Doneslid, Joaquima
Alemany Roca. L’exposició va estar exposada des del 11 de març fins al 18 de
març de 2013 amb gra afluència de públic i amb la presencia de més de 45
persones a l’acte inaugural del dia 13 de març.
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-

20 de març presentació de l’exposició al Casal de Barri Folch i Torres (Reina
Amalia 31) al Districte de Ciutat Vella am la presència de la presidenta de
Doneslid , Sra. Joaquima Alemany i la Regidora de Districte de Ciutat Vella,la
Sra. Mercè Homs.

-

6 abril 2013, assistència i participació Sra. Carme Solsona en representació de
DonesLid, al Plenari del Consell Nacional de Dones de Catalunya a l’Ateneu de
Barcelona.

-

24 d’abril de 2013, visita de sòcies de Doneslid a la ciutat de Tarragona amb
trobada de dones d’altres associacions de la ciutat.

-

11 i 12 de juny de 2013, viatge a Madrid per reunions al Congres i el Senat
amb trobades amb senadors i diputats de Madrid.

-

2 de juliol de 2013, celebració de l’Assemblea General de Doneslid amb
l’assistència de 20 sòcies on es va exposar les activitats i projectes realitzats i
la memòria econòmica de l’últim any.

-

8 de juliol de 2013, participació i intervenció de la Presidenta de Doneslid,
Joaquima Alemany, a la inauguració de la Universitat d’Estiu de Dones de
Cornellà de Llobregat.

-

2 d’agost 2013, organització i reunió del CNDE, del qual Doneslid n’és membre
a la seu de l’associació de Doneslid.

-

11 de setembre, assistència a la Diada Nacional de Catalunya celebrada al
Parc de la Ciutadella.

-

13-16 setembre assistència i participació de la presidenta Joaquima Alemany i
Marisa Florensa, vicepresidenta a la reunió de la INLW de la qual Doneslid n’és
membre, a Amsterdam, Holanda.

-

5 d’octubre, assistència i participació de representants de Doneslid a la
Jornada Participativa amb la commemoració del 125 anys de ICW celebrada a
la Casa Elizalde: Joaquima Alemany, Flora Sanabra, Mariangela Ramió com
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ponents i Carme Solsona com moderadora d’una de les taules rodones
organitzades.
-

8 d’octubre, reunió de la Junta Directiva de Doneslid a la seu de l’associació
amb la comunicació dels nous projectes i les properes activitats.

-

16-20 d’octubre, organització i assistència a reunió amb representants de
CONAMGUA a Guatemala per encetar el projecte sobre Bona governança,
ciutadania i igualtat de les dones, de la Diputació de Barcelona, Ajuntament de
Mataró i Doneslid.

-

9 de novembre, Assistència i presentació de l’acte homenatge a Montblanc
(Tarragona) a la Sra. Nuria Feliu per part de la presidenta de Doneslid,
Joaquima Alemany Roca.

-

19 de novembre, concert de la pianista Rosa Capilla al Cercle del Liceu amb
l’assistència de més de 110 persones.

-

20 de novembre, assistència a l’acte commemoratiu organitzat per la Regidoria
de la Dona de l’Ajuntament de Barcelona del Dia Internacional sobre
l’eliminació de la violència vers la dona, a la Filmoteca de Catalunya.

-

29 novembre-1 desembre, assistència i participació de Joaquima Alemany i
Silvia Flury a la reunió de la INLW i participació a la taula rodona organitzada
per INLW.

