Intercanvi d’experiències i
presentació de l’Associació
de Dones del Món Rural
Visita tècnica
Dimecres 23 i dijous 24 de març de 2022

Presentació
Encetem el 2022 i, aquest any,
l’Associació de Dones del Món
Rural, amb el suport del DACC, ha
organitzat una sèrie d’activitats per
tal que es produeixin intercanvis
d’experiències entre dones de
diferents comarques catalanes
que estan al capdavant de les
seves explotacions o que han estat
innovadores a emprendre diferents
negocis al medi rural.
Per tal de d’enfortir la capacitat de
les dones a l’hora de desenvoluparse en el món rural, aquesta vegada
es visitaran explotacions de les
comarques gironines que s’espera
que siguin d’interès.

Programa
Dimecres, 23 de març
9.30 h Trobada a l’Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners
10.15 h Visita tècnica a Circus: explotació d’ovella latxa, pastura boscana i
formatgeria mòbil. Tast de formatge madurat de llet crua
Sant Hilari Sacalm. Albert Masó Coll.

12.30 h Visita tècnica a explotació de vaques de llet, museu, aula d’entorn rural,
planta de biogàs i turisme rural i dinar
Salitja. Granja Mas Bes.

16.00 h Visita a la meleria de l’Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners
17.30 h Visita tècnica a explotació d’avellanes, Nuasets
Brunyola. Pere Arbonès.

20.30 h

Visita guiada a la ciutat de Girona i sopar
Dormir a Santa Coloma de Farners

Dijous, 24 de març
8.00 h

Trobada a la Roca Petita

8.30 h

Visita a Can Joanals. Horta de temporada, melmelades les Eroles
artesanes i agrobotiga.
Esmorzar amb productes de les Eroles i Granja Provençal
Santa Cristina d’Aro, Glòria Juanals.

Inscripcions
Les visites seran gratuïtes i les participants s’han de fer càrrec de les
despeses d’allotjament i manutenció.

11.00 h

Visita tècnica a Mas Casas, explotació dedica a la criança d’ovelles, per
la venda directa de làctics (llet, iogurts, recuit, formatges), carn de xai,
llana i cosmètica natural a base de llet d’ovella i visites guiades
Cruïlles. Anna Pijoan.

Existeix la possibilitat d’assistir només a una de les jornades.
Depenent de la quantitat de persones apuntades hi haurà servei
d’autocar.

13.00 h

Presentació de l’Associació de Dones del Món Rural i visualització del
vídeo promocional de les comarques gironines.
Dinar Escola Agrària i Alimentària de l’Empordà, Monells.
A càrrec de les Cassoles de la Rosa. Vi del Celler La Gutina. Bàrbara Magugliani.

Data límit d’inscripció: 15/03/2022
Inscripcions a:
Associació de Dones del Món Rural
A/e: dones@donesmonrural.cat

Aquesta jornada es realitza presencialment. Totes les persones assistents hauran de
seguir les mesures de prevenció establertes amb motiu de la COVID-19.
L’ús de mascareta serà obligatori durant tota la jornada.

Organització
Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural

Associació de Dones del
Món Rural, Pageses i Ramaderes

