IV Jornades Dones rurals motors de progrés

Com potenciar la marca
personal. L’emprenedoria en el
món rural
Jornada tècnica
L’AMETLLA DE SEGARRA, dissabte 4 de maig
de 2019
Presentació
Les transformacions i els canvis en el
món rural, com tots, tenen un caràcter
evolutiu i són conseqüència de molts
factors de caràcter econòmic, legal,
tecnològic, i també socials i culturals.
En aquest procés, les dones del món
rural amb més o menys visibilitat hi
han participat, i encaren el futur
arrelades al territori i amb nous
projectes pel desenvolupament local i
agrari.
L’apoderament de la dona, la creació
de sinergies i xarxes de cooperació
motiven l’organització de la jornada,
oberta
a
totes
les
persones
interessades en el manteniment vital
del medi rural i en conèixer
experiències de la mà de les pròpies
protagonistes.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
9.15 h Inscripcions i lliurament de documentació
9.30 h Presentació de la jornada
Sra. Marta Ibars Roure, coordinadora tècnica en Aspectes Comunitaris
dels ST del DARP a Lleida.
Sr. Joan Santacana Vélez, director dels ST del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies a Lleida.
Sra. Carme Castelló Gistau, coordinadora territorial de l’Institut Català
de les Dones.
Sra. Rosa Ribas Bartolí, vicepresidenta del Consell Comarcal de la
Segarra.
9.45 h Com gestionar la marca personal dins les xarxes socials
Sra. Ester Barqué Setó, emprenedora, community manager i
formadora en xarxes socials.
11.00 h Pausa
11.20 h La importància de l’associacionisme per a l’apoderament de la
dona rural
Sra. Dolors Català Roig, productora d’oli ecològic i sabó artesanal.
Presidenta de l’Associació Dones Món Rural. Pageses i Ramaderes de
Catalunya.
11.35 h Taula rodona
Sra. Carla Albareda Corbella, titular explotació ramadera Mas Corbella
a Montmaneu.
Sra. Mireia Rius Piqué i Sra. Marina Codina Vila, Associació “Vestim
Segarra”.
Sra. Eva Bonet Jové, viticultora , Celler Comalats.
Moderadora: Sra. Núria Magrans Anglés, consellera de Serveis
Socials, Salut i Igualtat del Consell Comarcal de la Segarra.
12.30 h Visita a les instal·lacions del Celler Comalats
14.00 h Cloenda
Il·lm. Sr. Vicenç Roig Solé, alcalde de Montoliu.

Col·laboració

Lloc de realització
Local Social
C/ Major, 22
25217 - L’AMETLLA DE SEGARRA (MONTOLIU DE SEGARRA)

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través dels ST del DARP a Lleida
(Tel.: 973 246 650 - A/e: pattstlle.daam@gencat.cat) o al Consell Comarcal de
la Segarra (Tel.: 973 531 300 - A/e: nguixes@ccsegarra.cat).

@ruralcat

També us podeu inscriure a través del servei d’inscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
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