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1.Presentació i Justificació
El passat 14 de març el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática, va publicar el Real Decret 463/202 pel qual es declarava l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19
(BOE nº 67 del 14 de març de 2020). Algunes de les mesures posades en marxa en
aquest Real Decret són la limitació de la llibertat de circulació de les persones (article
7), les mesures de contenció en l'àmbit educatiu i de la formació (article 9) i la suspensió
de terminis administratius (disposició addicional tercera). Aquestes mesures afecten a
tota la població en general i a tots els nivells de producció i intervenció considerats no
essencials però, dintre del nostre àmbit de treball, també afecten a totes les associacions
de dones que anaven desenvolupant diferents activitats a les seves ciutats i poblacions.
L'any 2018 l'Institut Català de les Dones va atorgar 198 subvencions a entitats de tota
Catalunya per un import total de 779.774€ (Memòria de l'Institut Català de les Dones,
2018). Aquestes entitats de dones i associacions feministes executen, anualment,
projectes relacionats amb la inserció laboral de les dones i la seva formació, l'erradicació
de la violència masclista, la defensa dels drets de les dones, la coeducació, les
iniciatives de treball en xarxa entre les mateixes entitats de dones, la visibilització de les
dones en l'àmbit cultural i la protecció de la imatge de les dones en els mitjans de
comunicació. A més, aquestes associacions són, en la majoria d'ocasions, les
dinamitzadores socials del seu territori executant també activitats autofinançades
relacionades amb l'autocura, la participació ciutadana i la creació de xarxes socials entre
les dones. Per tant, són les que promouen la participació de la majoria de dones i la
seva visibilització en el seu entorn més pròxim.
Durant aquests trenta dies de la declaració de l'estat d'alarma l'activitat presencial que
estaven desenvolupant totes aquestes associacions s'ha paralitzat havent estat
cancel·lada o ajornada. Tot i això, des de l'Institut Català de les Dones de Lleida hem
vist com, aquestes dones i aquestes associacions, han estat resilients i han transformat
les seves accions per poder continuar participant de les noves necessitats que apareixen
durant aquesta situació excepcional. És per això que ens proposem fer visible la tasca
que estan realitzant les entitats de dones i fer valdre la seva capacitat d'adaptació i
transformadora. Davant les situacions de crisi, moltes dones de manera individual o
associada, un cop més, demostren el seu lideratge, la seva iniciativa solidària, la
participació activa, la creativitat, la sororitat i la seva consciència social, entre d'altres.
Tots ells, valors del feminisme, valors d'un model social que ens fa avançar cap a una
societat cada cop més justa, lliure, igualitària i humanitària.
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2.Objectius
Objectiu general
L'objectiu general d'aquest projecte és conèixer i fer visible la situació en què es troben
les dones, de la demarcació de Lleida, Alt Pirineu i Aran, i les activitats que estan
desenvolupant des de les associacions durant l'estat d'alarma per la COVID-19.

Objectius específics
1. Recollir, fer visibles i donar reconeixement a les diferents activitats i accions que
estan realitzant les associacions de dones durant l'estat d'alarma per la COVID19.
2. Analitzar l'adaptació a la nova situació d'estat d'alarma, tant associativament com
individualment, de les dones que participen activament.
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3.Activitats i Pla d'execució
Per tal d'assolir l'objectiu general d'aquest projecte s'han planificat una sèrie d'activitats que es descriuen en la següent taula. Com es pot
observar, cada activitat està relacionada en el seu objectiu específic, a més que estan descrites les tasques que s'han de desenvolupar per
portar-les a terme i les persones responsables d'aquestes. Respecte de la temporalització del projecte s'ha planificat amb una durada de 8
setmanes, tot i que el projecte és viu, per tant pot ser modificable i s'adaptarà a la situació d’excepcionalitat que estem vivint.
CRONOGRAMA
O.E

ACTIVITAT

TASQUES
1.1.1. Contactar, explicar el
projecte i enviar-los-hi a totes les
associacions

1

1.1. Realització d'un fullet informatiu,
en format electrònic, que reculli
totes les tasques que estan
realitzant les associacions

1.1.2. Omplir el document
d'activitat (annex 1)
1.1.3. Fer arribar el document
d'activitat (annex 1) a l'Institut
Català de les Dones de Lleida.
1.1.4. Recopilar la informació i
crear un fullet informatiu.

RESPONSABLE

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S
7

S8

Montserrat
Teixidó1
Montserrat
Teixidó1
Associacions de
Dones
Associacions de
Dones
Montserrat
Teixidó1
Ana Sala2
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1.1.5. Publicar i distribuir el fullet
informatiu a totes les associacions
de dones i altres organismes
d'interès.
1.2.1. Contactar, explicar el
projecte i enviar-los-hi a totes les
associacions.
1.2. Convocatòria d'un recull de
creacions artístiques realitzades per
les dones durant l'estat l'alarma.

2.1. Crear una eina per valorar la
situació personal i associativa

1.2.2. Realitzar la difusió del recull
a tot el territori.

Ana Sala2
Carme Castelló3
Montserrat
Teixidó1
Montserrat
Teixidó1
Ana Sala2
Associacions de
Dones

1.2.3. Recepció de candidatures

Montserrat
Teixidó1

1.2.4.Lliurament de la convocatòria

Carme Castelló3

2.1.1. Realitzar una anàlisi de
l'estat de l'art.

Ana Sala2

2.1.2. Definir i crear l'instrument
d'avaluació

Ana Sala2

2.2.1. Contactar amb les membres
de les juntes directives de totes les
associacions.

2

Montserrat
Teixidó1

2.2. Realitzar l'avaluació
2.2.2. Distribuir i contestar l'eina
d'avaluació.

Carme Castelló3
Carme Castelló3
Montserrat
Teixidó1
Montserrat
Teixidó1
Associacions de
Dones
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2.3.1. Analitzar les dades i extreure
conclusions.

2.3. Analitzar les dades i redactar
l'informe final

2.3.3. Redactar l'informe final

2.3.3. Difusió dels resultats.

Ana Sala2
Carme Castelló3
Ana Sala2
Carme Castelló3
Montserrat
Teixidó1
Ana Sala2
Carme Castelló3

1

Tècnica d'Igualtat de l'ICD de Lleida (icd.lleida@gencat.cat)

2

Tècnica de Violència Masclista de l'ICD de Lleida (anna.sala_ext@gencat.cat)

3

Coordinadora de l'ICD de Lleida (carme.castello@gencat.cat)
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4.Recursos
Donada la situació d'Estat d'Alarma, totes les activitats es desenvoluparan amb la
modalitat de teletreball i de manera telemàtica, per tant els recursos materials seran els
propis d'aquesta situació.
Les persones implicades en l'execució del projecte seran el personal de l'ICD de Lleida,
la coordinadora i dues tècniques.
Aquest projecte no requereix de recursos econòmics extraordinaris.
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5.Annexes
Annex 1. Document d'activitat.
DOCUMENT D'ACTIVITAT PER LES ASSOCIACIONS DE DONES DURANT
L'ESTAT D'ALARMA 2020
Nom de l'associació

Població

Comarca

Activitats que estan realitzant (enumerar)

Descripció de les activitats (enumerar per l'ordre anterior)

Descripció de les fotografies que adjunteu

Enllaços web o publicacions on-line de les activitats
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Annex 2. Bases del recull d'expressió artística no
professional dirigit a les associacions de dones de la
demarcació de Lleida, Alt Pirineu i Aran durant l'Estat
d'Alarma.
Objectius
Realitzar un recull de les diferents expressions artístiques que han realitzat les dones
durant l'estat d'alarma.
Fer visibles i reflexionar sobre les diferents visions i sensibilitats respecte del seu entorn
que s’estan donant en les dones durant l'estat d'alarma.
Promocionar les diferents creacions artístiques que estan realitzant les dones durant
l'estat d'alarma.
Participants
Podran presentar els seus treballs totes les dones que siguin sòcies de les entitats de
dones de la demarcació de Lleida, Alt Pirineu i Aran i que siguin majors d'edat.
No caldrà ser professional de cap de les modalitats que es convoca.
Modalitats
Es podrà participar per qualsevol de les següents:
1. Literatura: Narrativa o poesia.
2. Fotografia.
3. Arts manuals i plàstiques: S'acceptarà qualsevol tècnica/suport.
Les obres hauran de ser totalment inèdites. No podran haver estat premiades en un altre
premi, ni estar publicades en internet o qualsevol altre medi físic o virtual.
Tema
Representació lliure de la situació de l'Estat d'Alarma per la COVID-19.
Reconeixement
Es realitzarà un reconeixement a dos treballs de cada modalitat. A més, aquests treballs
podran ser utilitzats per la difusió mitjançant exposicions i publicacions al web, les xarxes
socials i els diferents mitjans de comunicació dels que fa ús l'Institut Català de les Dones.
– 1r Reconeixement Literatura, Fotografia i Pintura.
– 2n Reconeixement Literatura, Fotografia i Pintura.
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Els reconeixements no seran acumulables. Cap de les persones participants podrà
obtenir-ne més d'un. Si l'organització ho considera oportú, podran quedar deserts.
Lloc de presentació
S'enviaran o lliuraran
icd.lleida@gencat.cat.

els

treballs

en

la

següent

adreça

electrònica:

Termini
Fins al 31 de maig de 2020.
Forma de presentació
Els treballs es presentaran baix pseudònim (no figurant en ells cap dada que pogués
identificar a l'autora) acompanyats, amb un fitxer adjunt també sota el pseudònim i amb
les següents dades:
1. Nom, cognoms i edat
2. DNI / Passaport
3. Adreça (carrer, població i comarca) i telèfon de contacte
4. Associació de dones a la qual pertany
5. Nom de l'obra i breu descripció
L'assumpte del missatge serà "Recull expressió artística - Modalitat per la qual es
presenta"
L'organització garanteix el correcte tractament de les dades d'acord amb la Llei orgànica
3/2018 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals.
Dret d'exclusió
Seran exclosos els treballs que no s'ajustin a aquestes bases, que continguin dades
falses, elements contraris als drets fonamentals i llibertats personals, a la llei, que puguin
ser considerats ofensius, que atemptin contra la dignitat de les persones.
Jurat
Cada modalitat estarà formada per una persona professional, una persona representant
de les Associacions de Dones i una persona representant de l'Institut Català de les
Dones de Lleida.
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Informació a les persones que han optat al reconeixement
Es farà al telèfon personal indicat a les dades personals del fitxer adjunt del missatge. A
més es publicarà el nom i la seva obra al web, les xarxes socials i els diferents mitjans
de publicació de l'Institut Català de les Dones.
Propietat intel·lectual
Les participants del concurs cedeixen els drets d'ús i reproducció dels seus treballs a
l'Institut Català de les Dones.
Treballs que no han optat al reconeixement
Els treballs que no han optat al reconeixement i que donin el seu consentiment, també
es podran publicar al web, les xarxes socials i els diferents mitjans de publicació de
l'Institut Català de les Dones.
Acceptació de les bases
La participació en aquesta convocatòria porta implícita l'acceptació de totes aquestes
bases i de la decisió del jurat. L'organització del Recull es reserva el dret de rectificar o
modificar aquestes bases, així com a suspendre'l.
Organitza
Institut Català de les Dones de Lleida (icd.lleida@gencat.cat)
Col·laboren
Diferents professionals de les diferents modalitats i associacions de dones de la
demarcació de Lleida, Alt Pirineu i Aran.
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