Dia Internacional
de la Dona Rural
Jornada tècnica en línia
Divendres 9 d’octubre de 2020

Presentació
El dia 15 d’octubre se celebra arreu
del món el Dia Internacional de la
Dona Rural, amb l’objectiu de retre
homenatge i reconèixer el paper
cabdal de les dones en l’agricultura, la
ramaderia, l’emprenedoria rural i la
fixació de la població en el territori.
Enguany, arran de la pandèmia del
coronavirus, s’ha fet més evident que
mai la importància estratègica del
sector agroalimentari a la nostra
societat. El sector ha sabut fer un pas
endavant i promoure iniciatives
innovadores per tal de donar resposta
a les noves necessitats sorgides de la
situació actual.
Des del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació volem
aprofitar la celebració d’aquest Dia per
presentar alguns d’aquests projectes, i
per reconèixer la tasca de les dones
que hi ha al darrera.
A més, mentorades i mentores del pla
pilot de mentoratge professional
parlaran de la seva experiència en el
programa, que ha tancat la seva
primera edició amb èxit.

Programa
10.30 h Benvinguda i presentació
Sra. Mireia Mata i Solsona, directora general d'Igualtat.
Sra. Laura Martínez Portell, presidenta de l’Institut Català de les
Dones.
10.40 h Taula d’experiències: adaptació, innovació i agilitat, claus per
connectar amb les persones consumidores
Sra. Anna Maria Capdevila Rulló, en representació de Mengem
Garrigues.
Sra. Pilar Comes Solé, en representació del Parc de les Olors.
Sra. Urgell Isús Julià, en representació de Menja’t l’Alt Urgell.
Sra. Elisabet Carbonell Esteruelas, en representació de Llépol.
11.20 h Presentació de l’Associació de Dones del Món Rural, Pageses i
Ramaderes de Catalunya
11.25 h Taula d’experiències: programa de mentoratge professional.
Sra. Begoña Amorós Grau, gerent de la S.A.T. Cítrics de l’Ebre
Sra. Montse Mangues Tarroja, propietària de FRUCTUMcat.
Sra. Anna Sirvent de Lage, propietària de Taüll Orgànics.
Sra. Mireia Font i Vidal, propietària de Casa Leonardo i promotora del
projecte “El cinquè llac” i “Gratitud”.
Sra. Ester Moreno Macias, cultiu de plantes aromàtiques i medicinals
Montpol.
Sra. Urgell Escribà Trota, fundadora de la Cooperativa Boumort
Indòmit Ecoturisme i propietària cal Rossa de Taus.
Sra. Carolina Solé Terrado, propietària dels Jardins de la Barrota,
fruits del bosc ecològics.
Sra. Acoraida Arasa Ruíz, secretaria del Consell rector de l’Agrícola
de la Sénia i productora d’oli.
12.05 h Cloenda de la jornada
Hble. Sra. Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

@ruralcat

* L’acte serà conduït per la Sra. Margalida Ripoll i Ferrer, periodista i directora
de Vadevi.cat.
Aquesta jornada es realitza en línia.
Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç que trobareu a l’apartat
d’Inscripcions.
Hble. Sra. Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia,
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on
Pesca i Alimentació.
podreu seguir-la.

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament, abans del 7
d’octubre a les 00.00h, a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per qualsevol dubte podeu contactar amb la Sra. Loli Jimenez Soler:
loli.jimenez@gencat.cat
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