Importància de l’autonomia
alimentària, les accions
comunitàries i la cura a
l’economia rural
Jornada tècnica
Talarn, dilluns 12 de desembre de 2022

Presentació
Des del Grup d’Acció Territorial per a les
Dones Rurals de l’Alt Pirineu i Aran i Lleida es

Programa
9.40 h
10.00 h

general on, de la mà de ponents de reconegut
prestigi internacional, s’explicarà com la
microeconomia amb iniciatives lligades a
comunitàries i la cura aporten un gran valor

Presentació a la jornada
Sra. Mari Paz Montoro i Pérez, directora de l’Escola Agrària del
Pallars.
Sra. Marta Ibars i Roure, coordinadora tècnica en Aspectes
Comunitaris dels Serveis Territorials del DACC a Lleida.
Sra. Roser Bombardó i Bagaria, directora general de Polítiques
de Muntanya i del Litoral del Departament de Territori.

planteja una jornada oberta al públic en

l’autonomia alimentària, les accions

Registre d’assistents

10.20 h

La importància de l’economia de les cures
Sra. Lourdes Beneria i Farré, economista catedràtica de la
Universitat de Nova York i assessora de l’ONU i l’OIT en
desenvolupament i globalització.

afegit a l’economia i també al servei de la
comunitat, ajudant al desenvolupament rural.
Des d’una visió teòrica i pràctica s’exposaran

11.00 h

Pausa - cafè

diferents ponències des de la perspectiva de

11.30 h

Adaptació dels sistemes agroalimentaris rurals des
d’una perspectiva ecològica i feminista

l’economia de gènere, tot just quan

Sra. Federica Ravera Cerda, doctora en Ciències Ambientals per
la Universitat Autònoma de Barcelona i investigadora de la
Universitat de Girona.

recentment s’ha aprovat el III Programa de
Dones del Món Rural i Marítim de Catalunya.

Lloc de realització

12.10 h

Projectes de producció d’autonomia alimentària
comunitària
Sra. Mireia Font i Vidal, empresària de turisme rural i promotora
dels projectes Senterada Comestible i Gratitud Pallars.

Escola Agrària del Pallars
Ctra. C-13, km. 83
25630 Talarn

Inscripcions

12.40 h

Projectes creatius i innovadors amb herbes
Sra. Vicky Mateu i Vidal, naturòpata i tea sommelier i
copropietària de L’infús.

13.10 h

Dones i ruralitat. La nova PAC i els ajuts del
desenvolupament rural
Sra. Núria Fontanet i Colell, coordinadora territorial de l’Alt Pirineu
i Aran del DACC.

A través de RuralCat: Inscripcions
Per a més informació:
Escola Agrària del Pallars
Sra. Maribel Sala Escales
Tel.: 973 650 179
A/e: maribel.sala@gencat.cat
Opció de reservar dinar en un restaurant
local. Menú 20€. Contactar amb
maribel.sala@gencat.cat abans
del 7 de desembre.

13.25 h

Intervencions i preguntes
Modera: Sra. Maribel Sala i Escales, Escola Agrària del Pallars.

13.40 h

Cloenda de la jornada

Organització
Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural

220094 / 3,00

