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ACTIVITATS DONESLID ANY 2014

-

El 14 de gener de 2014, presentació de l’exposició d’Itineraris de vida: dones
compromeses a Catalunya de Doneslid a l’Institut Català de les Dones amb les
intervencions de Joaquima Alemany Roca, presidenta de l’associació, de
Montse Gatell, presidenta de l’ICD i amb la visita guiada de la comissaria de
l’exposició, la Dra. Mary Nash.

-

El 10 de febrer de 2014, participació de la presidenta de l’associació, Joaquima
Alemany Roca en el reportatge sobre els 25 anys de la creació de l’Institut
Català de la Dona.

-

El 18 de febrer de 2014, presentació de la declaració oral de Doneslid a les
Nacions Unides amb motiu de la 58 sessió sobre la Condició Jurídica i Social
de la Dona (CSW) sobre el tema principal de la sessió: “Reptes i assoliments
en l’aplicació dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni per a les dones i
les nenes”.

-

El 20 de febrer de 2014, presentació per part de la presidenta de Doneslid,
Joaquima Alemany Roca, de l’acte de presentació de l’informe sobre Dona i
política a la fundació Catdem amb la intervenció de Montse Gatell, presidenta
de l’ICD i Tània Verge, professora de la Universitat Pompeu Fabra i autora de
l’informe.

-

El 26 de febrer de 2014, es va celebrar a la seu de l’associació la reunió de
membres de Doneslid per preparar assistència i participació a la 58 sessió de
la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona de Nacions Unides a
Nova York.

-

Del 8 al 15 març de 2014. Assistència i participació a la 58 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 15 representants de Doneslid i
sobre el tema “L’eliminació i prevenció de totes las formes de violència contra
les dones i les nenes”.
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-

El 10 març 2014. Presentació exposició d’Itineraris de vida: dones
compromeses a Catalunya a l’ajuntament de Barberà del Vallès amb motiu del
Dia Internacional de la Dona.

-

El 24 de març. De 2014, Taula rodona al Palau Macaya de l’Obra Social amb la
presidenta de DonesLID, Joaquima Alemany Roca com presentadora i
moderadora de la taula Valors econòmics per garantir els drets socials i les
intervencions de la Directora d’ESADE, Eugenia Bieto, la sotsdirectora de la
Fundació La Caixa, Sra. Elisa Duran i la Sra, Maria Angels Vallve, presidenta
de GVC GAESCO.

-

El 15 abril de 2014. Reunió a Madrid amb la Directora de l’Instituto de la Mujer
per al seguiment dels projectes de Doneslid

-

El 15 abril de 2014. Assistència a la inauguració de l’exposició 100 anys de
Mancomunitat.

-

El 8 de maig. Comença la formació Don@Impuls, reinserció sociolaboral de
dones en situació d’atur realitzat a la Casa Elizalde i la seu de Doneslid.

-

A partir del 12 de maig selecció de més dones en situació d’atur per la segona
convocatòria del curs que començarà el 5 de juny de 2014.

-

13 juny Acte d’atorgament del Premi Llibertat a la Ministra de Medi Ambient del
Marroc, la Sra. Hakima El Haité al Palau Macaya de l’Obra Social de La Caixa
amb l’assistència de més de 100 persones.

-

15 juliol trobada d’estiu de Doneslid a la terrassa del Cercle del Liceu amb
l’assistència de sòcies de Doneslid

-

Del 26 al 31 d’agost assistència i participació de la presidenta Joaquima
Alemany amb la col·laboradora Maria Sans a l 65 conferència DPINGO de les
Nacions Unides

-

1 octubre, acte d’inauguració de l’exposició Itineraris de vida. Dones
compromeses a Catalunya amb visita guiada de la comissaria de l’exposició, la
Dra. Mary Nash al centre cívic Casa Golferichs dins del cicle Els reptes de la
igualtat organitzat per l’Ajuntament de Barcelona. Es va poder visitar de l’1 al
14 d’octubre de 2014.

-

Del 17 d’octubre al 18 de novembre de 2014, l’exposició Itineraris de vida.
Dones compromeses a Catalunya va estar exposada al vestíbul de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
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-

El 16 d’octubre de 2014, assistència i participació de la presidenta Joaquima
Alemany al 360 Women Congress organitzat per ESADE a Sant Cugat del
Vallès.

-

El 18 d’octubre de 2014, assistència i participació de representants de Doneslid
a la Jornada Participativa 2014 organitzada pel Consell de Dones d’Espanya
Les dones d’avui, agents de pau al món.

-

El 23 d’octubre visita de les sòcies de Doneslid al Museu Egipci i posterior dinar
conjunt a la Pomarada.

-

El 23 d’octubre de 2014 assistència i participació de la presidenta Joaquima
Alemany al 25 anys de commemoració de l’Institut Català de les Dones al
Palau de la Generalitat.

-

El 27 d’octubre de 2014 assistència i participació a la taula rodona Agenda de
Desenvolupament post 2015 de les Nacions Unides al Recinte Modernista
Hospital de Sant Pau.

-

El 29 d’octubre assistència a l’acte de lliurament de la Medalla d’or a Neus
Català atorgat per l’Ajuntament de Barcelona.

-

Des del 8 al 15 de novembre, organització i desenvolupament del seminari
sobre Bona Governança, ciutadania i igualtat d’oportunitats per a dones de
Guatemala a Barcelona amb la presencia dels representants de les contraparts
participants del projecte de cooperació desenvolupat al 2013 i 2014: municipi
San Antonio de Aguas Calientes de Guatemala, Consell Nacional de Dones de
Guatemala , Institut de Governança i direcció Publica d’ESADE i l’Ajuntament
de Mataró.

-

El 5 de desembre de 2014 assistència al Memorial Trias Fargas al Palau de la
Generalitat.

-

