Les dones de l’Ebre
tenen la paraula
Jornada tècnica
TORTOSA, dijous 30 de novembre de 2017

Presentació
Aquesta jornada pretén visualitzar el
paper de les dones de les comarques
de l’Ebre dins l’entorn de la Reserva
de la Biosfera, amb l’objectiu de crear
un espai d’intercanvi d’experiències
entre dones de diferents perfils i
sectors.
La jornada s’emmarca dins de les
actuacions previstes pel grup de
treball de Dones Rurals i Marítimes de
Catalunya amb la voluntat de fer una
xarxa de dones referents amb
capacitat d’innovació, visió, empenta i
capacitat de lideratge. I a la vegada
apoderar a les dones de les nostres
comarques per a que tinguin veu i
decisió en el sector primari català.
No existeix dona més forta que la que
creu en ella mateixa (Anònim)

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Programa
9.00 h Recepció i inscripcions
9.30 h Presentació de la jornada
Sr. Ferran Grau. Director dels ST del DARP a les Terres de l’Ebre.
Sra. Carme Valls. Coordinadora de l’Institut català de la dona a les
Terres de l’Ebre.
Sr. Enric Adell. Vicepresident del COPATE, àrea Reserva de la
Biosfera.
10.00 h Presentació del Programa de dones del mon rural i marítim 20162020
Sra. Brigida Lorenzo. Responsable de Polítiques Transversals i
d’Igualtat del Gabinet Tècnic i d’Estudis Sectorials
10.30 h Lideratge femení. La nova cara del lideratge
Sra. Susana Ferré. Empresària. Co-fundadora de BusinessWitches.
Especialitzada en Lideratge i gestió d´equips.
11.00 h Pausa
11.30 h Taula d’experiències
Presenta i modera: Sra. Noelia Fabra. Tècnica de la Reserva de la
Biosfera de les Terres de l’Ebre.
Sra. Tere Culvi (Baix Ebre). Membre de la Junta de Govern de la
Comunitat de Regants de l’Esquerra de l’Ebre.
Sra. Antonia Aguiló. (Terra Alta). Membre del Consell Rector de la
Cooperativa de Bot.
Sra. Helga Harbig (Ribera d’Ebre). Empresària. Vins i olis ecològics.
Sra. Sofia Morales (Montsià). Empresària. Barraques de turisme rural
al Delta. Dona enversadora amb rondalla pròpia.
13.00 h La igualtat de gènere, una oportunitat per a les Reserves de la
Biosfera
Sra. Juana Barber. Directora de la Reserva de la Biosfera del
Montseny i presidenta del Consell de Gestors de les Reserves de la
Biosfera espanyoles.
13.45 h Fi de la jornada

Lloc de realització
Serveis Territorials del DARP a les Terres de l’Ebre
Plaça de Gerard Vergés, 1 (c. de Montcada cantonada c. de Benasquer)
43500 - TORTOSA

@ruralcat

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
OC Montsià (Rosabel Arbó) (Tel.977 70 25 07 - A/e: rosabel.arbo@gencat.cat
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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