Dia Internacional de la
dona rural
Jornada tècnica
BARCELONA, divendres 20 d’octubre de 2017
Presentació
El DARP té el plaer de sumar-se i
convidar, un any més, a la celebració del
Dia Internacional de la Dona Rural.
Aquesta efemèride es va instaurar l’any
1995, en la IV Conferència sobre la dona
organitzada a Beijing, amb l’objectiu de
fer visible i reconèixer la tasca que
desenvolupen les dones del sector
primari de tots els països del món.
La dona rural constitueix un eix
estratègic pel desenvolupament rural, i la
seva qualitat de vida té impacte directe
en la vertebració social del territori i de
l’economia agrària, suposant un dels
reptes més importants de la igualtat
d’oportunitats.
Fins que l’empoderament de la dona no
sigui un fet plausible, serà més complex
assolir una igualtat efectiva que passi
també per una participació real de les
dones en les estructures de poder, fet
que ha de comportar una més i millor
presència en els àmbits de representació
i decisió socials, polítics i econòmics.
A part de donar el reconeixement
institucional i social que es mereix en
aquest sector, més enllà de l’àmbit
productiu, la jornada vol aprofundir en
exemples d’empoderament i en el paper
que te la dona en la manera de
comunicar a la resta de la societat el què
fem al món rural.

Organització

Programa
9.30 h Recepció
10.00 h Benvinguda i presentació institucional de l’acte
Hble. Sra. Meritxell Serret, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació. DARP.

10.15 h La política de dones en el món rural de Catalunya, una visió de país
Hble. Sra. Meritxell Serret, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació. DARP.

10.45 h Pausa
11.30 h L’impacte de l’empoderament de la dona al món rural, una visió
internacional

 Alemanya: Dr. Pia Köhler, representant del Ministeri d’Assumptes Rurals i
Protecció del Consumidor. Baden-Württemberg.

 País Basc: Sra. Ana Maria Eizaguirre, representant de l’Associació de Dones
Rurals del País Basc.

 Catalunya: Grup de Treball de Dones Rurals i Marítimes de Catalunya, a
càrrec de la Sra. Roser Bombardó, sòcia fundadora de la consultoria de
serveis forestals Socarrel i de l’empresa Ecopyrene, (Cerdanya)
Modera: Sra. Mireia Mata, directora general d’Igualtat del departament de
Treball, Afers Socials i Família

12.30 h Taula rodona i debat: “Com comuniquem el que fem al món rural,
una visió de dona”. Experiències:

 Sra. Núria Altés, cofundadora del celler “Herència Altés”, amb la missió de
donar a conèixer el potencial de la Garnatxa (Terra Alta).

 Sra. Urgell Aguilar, copropietària de Cal Rossa Taús, SL (Valls d’Aguilar).



Casa d’ecoturisme fonamentada en ecoconstrucció amb venda de productes
ecològics i de proximitat (Alt Urgell).
Sra. Maria Casas, jove incorporada a l’activitat agrària. Membre del Consell
Rector de Biolord coop. (poma de muntanya ecològica) i finalista dels premis
PITA, en la modalitat d’empresa agrària (Solsonès).
Sra. Laura Casanova, bloguera (@candyliving) i emprenedora en horta
ecològica i ramaderia a la finca familiar Escrigas. Propietària de l’empresa de
turisme rural Casanova Ecoturisme (Berguedà).
Modera: Sra. Eva Vicens, premi a la millor comunicadora del món del vi 2017

13.45 h Conclusions i Cloenda de la Jornada
Sra. Núria Balada, presidenta de l’Institut Català de les Dones (ICD).

Col·laboració

Lloc de realització
Palau de Pedralbes
Av. Diagonal, 686
08034 BARCELONA

Inscripcions
@ruralcat

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través del servei de
Preinscripcions a jornades del PATT del portal RuralCat:
http://ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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