Dia Internacional de la
Dona Rural
Jornada tècnica
LLEIDA, divendres 19 d’octubre de 2018

Presentació

Programa

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.

10.00 h Benvinguda i presentació (Sala Gran de la Canonja – Sala 1)
Sr. Ferran de Noguera, director dels Serveis Territorials del DARP a
Lleida.
Hble. Sra. Teresa Jordà, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació.

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 debatrà sobre el paper de la dona
en el relleu generacional com a
element clau per a revertir la dinàmica
demogràfica en les zones rurals i de
cara als sectors agrari i agroalimentari.

10.15 h El paper de la dona en el relleu generacional (Sala Gran de la
Canonja – Sala 1)
Sra. Mireia Mata, directora general d’Igualtat del Departament de
Treball, Afers Socials i Família.
Ponents:
Sra. Lee-Ann Sutherland, investigadora del James Hutton Research
Institute d’Escòcia.
Sra. Neus Monllor, professora a la Universitat de Girona i consultora
a Arrels a Taula.

9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació

11.30 h Pausa-cafè (jardí del claustre)
12.00 h Píndoles formatives (tallers simultanis)

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

1. Pràctiques sostenibles i responsables en turisme rural (Sala
Gran de la Canonja – Sala 1)
Sra. Mireia Font, propietària de Casa Leonardo i promotora del
projecte “El cinquè llac”.
2. Eines 2.0 per al treball col·laboratiu (Aula Taller – Sala 2)
Sr. Carles Argemí, consultor de màrqueting digital internacional i
CEO de Testamenta, Contenidos Click. Professor de màster
EUNCET.
3. Agroecologia i economia feminista: bones pràctiques per a la
sostenibilitat de la vida (Casa de la Volta – Sala 3)
Sra. Marina Di Masso, investigadora de la Càtedra d'Agroecologia i
el grup de recerca en Societats, Polítiques i Comunitats Inclusives
de la UVic. Docent i membre de l'equip coordinador del postgrau en
Dinamització Local Agroecològica de la UAB.
13.30 h Cloenda de la jornada (Sala Gran de la Canonja – Sala 1)
Sra. Núria Balada, presidenta de l’Institut Català de les Dones.

Lloc de realització
Seu Vella
Turó de la Seu Vella
25002 – LLEIDA

@ruralcat

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través del següent
enllaç: https://goo.gl/forms/Eo9qIOGJ7Ff7UN7F2 abans del 16 d’octubre
Dinar opcional a la Llotja de Lleida, previ pagament de 14€. Cal reserva
prèvia, places limitades.
Tornada dels busos a les 16.00h. Aquest servei és gratuït. Cal reserva
prèvia, places limitades.
Qualsevol dubte podeu contactar amb la Sra. Loli Jimenez:
loli.jimenez@gencat.cat
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