Dia Internacional de la
Dona Rural
Jornada tècnica
ARTÉS, dijous 17 d’octubre de 2019

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.
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació se suma, un
any més, a la celebració d’aquest Dia
amb una jornada en què es parlarà
sobre el lideratge amb valors, basat en
el compromís, la responsabilitat,
l’honestedat i la cooperació. Aquestes
habilitats són conegudes com les “soft
skills” i estan lligades, habitualment,
amb l’estil de les dones. En els nous
mètodes
de
lideratge
es
fa
imprescindible un canvi de paradigma,
amb líders coherents amb la seva
visió, amb la seva missió i amb els
seus valors.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Benvinguda i presentació
Il·lm. Sr. Enric Forcada Valiente, alcalde d’Artés.
Sra. Núria Ramon Pérez, directora executiva de l’Institut Català de les
Dones (ICD).
10.15 h Liderar en femení, liderar amb valors
Sra. Núria Aymerich i Rocavert, secretària General del Gremi de
Fabricants de Sabadell, fundadora i directora de Leadership Institut
by Núria Aymerich i experta en lideratge, valors i gestió del
coneixement.
11.15 h Pausa-cafè
11.45 h Taller: “Estratègies de lideratge i habilitats comunicatives amb
perspectiva de gènere”
Sra. Estrella Montolío Durán, catedràtica a la Universitat de
Barcelona i assessora en comunicació.
13.45 h Cloenda de la jornada
Hble. Sra. Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació.

Lloc de realització
Complex Cultural Cal Sitjes
Carrer les Parres, 44
08271 – ARTÉS

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de l’enllaç:
https://forms.gle/BDX1v5Mdkcg1inwz5 abans de l’11 d’octubre, a les
14.00 h
Dinar opcional, previ pagament de 16€.
Tornada dels busos a les 16.00h (servei gratuït).
Pel dinar i pels busos cal reserva prèvia, ja que les places són limitades.

@ruralcat

Per qualsevol dubte podeu contactar amb la Sra. Loli Jimenez:
loli.jimenez@gencat.cat
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