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ACTIVITATS DONESLID ANY 2015

-

14 de gener de 2015. Celebració de l’assemblea general de l’associació amb
l’assistència i participació de 19 sòcies de Doneslid.

-

19 de febrer de 2015. Presentació de la declaració oral de Doneslid sobre el
tema dels 20 anys de la Declaració de Beijing i la Plataforma d’Acció.

-

7 de març al 11 de març. Assistència i participació a la 59 sessió de la Comissió
sobre l’estatus de la Dona de les Nacions Unides.

-

11 de març al 16 de març, Desenvolupament del projecte de cooperació Bona
governança, ciutadania i igualtat d’oportunitats per a dones de Guatemala a
l’Antigua, San Juan de Sacatepequez i a l’aldea de Sajcavillà.

-

11 Juny Reunió de Junta Directiva Doneslid

-

17 Juny. Conferència a càrrec de Lluisa Plans i Girabal sobre Jacint Verdaguer,
entre el patiment i l’esperança a la Sala Montserrat Caballé del Cercle del Liceu

-

Durant tot el mes de juny 2015 actualització de la pàgina web de Doneslid.

-

El 21 de juliol de 2015 vam participar a la jornada de networking celebrada al
Tecnocampus de Mataró organitzada per l’associació de dones empresàries
Dona’t un impuls juntament amb altres dones del Maresme.

-

Durant el mesos de juny, juliol i agost hem actualitzat la nostra pàgina web
www.doneslid.org i les xarxes socials de facebook i twitter.

-

El dia 30 de setembre de 2015. Doneslid va organitzar una visita a Sitges per
veure Els tresors del Cau Ferrat i Maricel acompanyats d’una guia del Consorci
del Patrimoni de Sitges en la que van participar 12 sòcies de l’entitat.
Posteriorment vam dinar al restaurant La Nansa.

-

Els dies 9 i 10 d’octubre Doneslid va participar en unes jornades a Tarragona
organitzades per la COMPI on van intervenir, entre d’altres, la presidenta de la
nostra entitat Joaquima Alemany com a ponent de la taula rodona sobre
l’eliminació de la violència vers la dona i la Carme Solsona com a moderadora
d’aquesta taula.
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-

El dia 22 d’octubre Doneslid va organitzar l’acte homenatge a la Sra. Neus
Català, supervivent catalana del camp d’extermini nazi de Ravensbruck amb
motiu del seu 100 aniversari, a les 18 hores al Palau Macaya de Barcelona on
van intervenir la periodista Rosa Massagué de El Periódico, la Carme Lopez,
amiga i admiradora de la Neus Català i la presidenta de Doneslid, Joaquima
Alemany. També van projectar el nostre documental Neus Català: Retorn a
Ravensbruck.

-

Doneslid va assistir a l’acte institucional de commemoració del Dia
Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones que es va dur a
terme a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, el dimecres dia 25 de novembre a
les 13 hores del que es va fer ressò diversos mitjans de comunicació i van
tancar el telenotícies mati de BTV amb la nostra pancarta.

-

Dissabte 28 de novembre vam tenir la sort d’estar amb Neus Català i dedicar-li
un emotiu homenatge al seu poble Els Guiamets. També vam visitar la
cooperativa agrícola Serra d’Almos on ens van explicar les fases de l’elaboració
de l’oli que vam també degustar en el tast d’oli i vi que ens van oferir.
Posteriorment vam visitar el Celler La Placeta. La periodista Rosa Massagué,
que ens va acompanyar en aquest acte, ha escrit un article a El Periódico:
www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/-4710565

