MEMORIA ACTIVITATS 2017 DONESLID
-

25 de gener, Doneslid va organitzar el dinar col·loqui al cercle del liceu del sr. Tomás Alcoverro,
corresponsal de La Vanguardia en l'orient mitjà que va dissertar sobre el tema: “L'alep mil·lenària
convertida en camp de batalla” amb l’assistència de 65 persones.

-

2 de febrer, Doneslid va anar a visitar l'exposició "Un thyssen mai vist", al Caixaforum. va ser
molt interessant ja que vam poder contemplar 63 obres fonamentals de la Col•lecció ThyssenBornemisza en una exposició irrepetible. també per l’ordre inèdit que proposa l’exposició, més
enllà de l’estructura cronològica habitual a les sales madrilenyes, estimulant noves lectures i
analogies pictòriques excepcionals entre artistes de segles i geografies llunyanes. Fra Angelico
conviu amb El Greco i Marc Chagall; Hans Memling amb Ticià, Picasso i Lucian Freud; Jan
Bruegel amb Gustave Courbet i Emil Nolde; i Canaletto amb Camille Pissarro i Wassili Kandinski,
entre molts d’altres.

-

4 de febrer, va tenir lloc al Palau Macaya de Barcelona , el congrés local d’Students for Liberty
Barcelona 2017, que va consistir en tota una jornada de ponències, taules rodones i debats
sobre temes d’actualitat amb assistència de més de 150 persones. l’esmentat congrés va ser
organitzat per l’associació Students for Liberty Barcelona, amb la col·laboració i patrocini de la
associació dones per la llibertat i la democràcia i l’Institut Von Mises de Barcelona. Students for
Liberty és la major xarxa global d’estudiants en defensa de les idees de la llibertat, tant en l’àmbit
civil com econòmic.

-

17 de febrer, presentació de la declaració oral de Doneslid sobre el tema principal de la 61
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 econòmic de la dona en el món
canviant de treball.

-

1 de març, assistència i participació de representants de Doneslid a la jornada ODEE celebrada
al Caixaforum: 50/50 reptes i compromisos per la igualtat de gènere, Agenda 2030 de les
Nacions Unides.

-

8 de març, assistència i participació de la presidenta de Doneslid, la sra. Joaquima Alemany a la
inauguració de l’exposició de Doneslid: Itineraris de vida: dones compromesses a Catalunya al
municipi de Mollerussa amb motiu de la celebració del dia internacional de la dona.

-

11 de març al 15 de març, assistència i participació de la delegació de Doneslid a les reunions de
treball, conferencies, trobades, durant la sessió 61 de la comissió de la dona de Nacions Unides
celebrada a Nova York.

-

15 de març a 20 de març, jornades de treball i formació en el marc del projecte de cooperació al
desenvolupament Tecnocentre, centre tecnològic i de negocis: noves estratègies per a la
dinamització i desenvolupament als municipis de san Antonio Aguas Calientes i San Juan
Sacatepequez de Guatemala.

-

26 de març a 31 de març, jornades de formació i intercanvi d’experiències a Barcelona i Mataró
amb delegació de representants de Guatemala pel projecte de cooperació Tecnocentre, centre
tecnològic i de negocis: noves estratègies per a la dinamització i desenvolupament de San
Antonio Aguas Calientes de Guatemala del 27 al 31 de març de 2017.

-

29 de març, admissió com a membre de FOCIR (Federació d’organitzacions catalanes
internacionalment reconegudes)

-

3 de maig, assistencia i participacio de representants de Doneslid a la inauguració del centre de
documentacio Joaquima Alemany i Roca del Institut Catala de la Dona

-

24 maig assistencia i participacio de la representant de Doneslid, la sra Carme Solsona al
seminari Josep Puig i Cadafalch i la mancomunitat de Catalunya de la Diputació de Barcelona

-

26 maig assistencia i participacio de Doneslid a les jornades del pla nacional per a la
implementació de l’agenda 2030 a Catalunya per aconseguir la igualtat de gènere i apoderar
totes les dones i nenes amb la participació de la sra. Carme Poveda, directora d’anàlisi
econòmica de la Cambra de Comerç de Barcelona i consellera del Consell de conselleres de
l’observatori dona, empresa i economia, el sr. Jordi Miró, director general d’Atenció a la família i

la comunitat educativa del departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i de la
sra. Teresa Pitarch, presidenta de l’Institut Català de les Dones. Posteriorment va tenir lloc una
taula rodona on es van discutir els reptes i compromisos del nostre país per a aconseguir la
igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes. Hi van participar la sra. Mireia Mata,
directora general d’Igualtat del departament de Treball, afers socials i famílies de la Generalitat
de Catalunya, la sra. Montse Pineda, coordinadora de Creación Positiva, i sra. Yvonne Griley,
Consellera del Consell de l’audiovisual de Catalunya. La jornada va ser inaugurada pel sr.
Joaquim Nin, secretari general de la presidència de la Generalitat de Catalunya.
-

6 juny 2017, assistencia i participació de socies de Doneslid al dinar-col·loqui: La situació actual
de la unió europea i presentació del llibre: ¿hacia la deconstrucción de la unión europea? la
europa del futuro a càrrec del Dr. Víctor Pou, doctor en dret i llicenciat en ciències econòmiques
MBA IESE i diplomat en integració europea per la UIC al Cercle del Liceu

-

13 de juny, assistència i participació a la sessió com a membre FOCIR de la formació sobre la llei
de transparència per entitats

-

14 de juny, organització, assistència i participació de la taula rodona sobre el paper de les dones
en l’advocacia i el seu futur al Palau Macaya amb Eugenia Gay, Montserrat Pinyol, Joaquima
Alemany, Anna Mercadé, Silvia Jimenez Salinas

-

17 d’octubre 2017, presentació de la declaració escrita a la Comissio de la dona de Nacions
Unides sobre el tema prioritari: “Reptes i oportunitats en l'assoliment de la igualtat de gènere i
l'empoderament de les dones rurals i les nenes”

-

9 de novembre, organització, participación i assistencia visita conjunta de les socies de Doneslid
a l’exposició temporal del MNAC, Ramon Pichot, d’els quatre gats a la maison rose i dinar al
restaurant Kubik del MNAC

-

22 de novembre, organització, participación i assistencia al dinar col·loqui impartit per Josefina
Castellvi al Cercle del Liceu, sobre la seva investigació a l’Antartida

-

24 de novembre, assistència i participació de la presidenta Joaquima Alemany com a
moderadora i presentadora de la taula rodona:”Eines d’apoderament per a les dones grans”, a
càrrec de: sra. Angelina Hurios, advocada, secretària general de Dones Mundi, i coordinadora
del grup de treball dones grans del CNDC de l’ICD, sra. Núria Balada, presidenta de l’Institut
Català de les Dones.

-

14 de desembre celebració de la reunió de la junta directiva a la seu de l’associació i
posteriorment celebració de l’assemblea general de l’entitat.

