Emprenedoria en femení en
el sector de la pesca i
l’aqüicultura
Jornada tècnica en línia
Dilluns 14 de juny de 2021

Presentació
La dona ha mantingut al llarg de la
història un paper rellevant en el sector
pesquer i aqüícola, però cal fer palesa
la
necessitat
actual
de
desenvolupament, tant del sector com
del paper de la dona en el mateix.
Així doncs, i per tal d’aportar les eines
necessàries a les dones de la mar,
s’ha creat aquest espai per donar
resposta a una realitat palpable,
aportant
instruments
per
a
l’emprenedoria,
exposant
les
oportunitats existents i presentant les
experiències viscudes.

Programa
10.00 h Benvinguda i presentació
Sra. Rosario Allué, sub-directora general de Política Marítima,
Control i Formació del DARP.
Sr. Àngel Xifré, director dels serveis Territorials del DARP a
Tarragona.
10.05 h Present i futur del Fons Europeu Marítim i de la Pesca:
oportunitats financeres per a les dones de la pesca i
aqüicultura
Sra. Maria Itziar Segarra, cap de Servei de Foment d’Estructures
Pesqueres del DARP.
10.25 h Projectes GALP
Sr. Joan Alginet, gerent del GALP Mar de l’Ebre.
10.45 h Suport a l’emprenedoria en el món rural
Sr. Jordi Paris, gerent de CONCACTIVA.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

11.00 h Taula rodona. Iniciatives en el sector
 Sra. Mª Lurdes Nuñez, Stand up Paddle Surf.
 Sra. Mª Jose Pàez, armadora i propietària de la peixateria Vent
del Nord.
 Sra. Cristina Caparròs, armadora i fundadora de Capamar.
Moderadora: Sra. Olga Torres, secretària de l’Associació Catalana de
Dones de la Mar.

11.45 h Cloenda de la jornada
Sra. Maribel Cera, presidenta de l’Associació Catalana de Dones de la

Mar

Col·laboració
Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on
podreu seguir-la.

Inscripcions
La jornada es gratuita, us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació podeu contactar amb el Sr. José Antonio Gil Santos
(A/e: jgilsantos@gencat.cat)
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