
 
 
 
 
 
 

 

 

GESTIÓ TÈCNICA DE LES EXPLOTACIONS AL MEDI RURAL 

GESTIÓ TÈCNICA DE LES EXPLOTACIONS AL MEDI RURAL DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

Dijous 14 d’octubre de 2021 on-line via zoom de 18h a 21.00h  

- El paper de les dones al món rural i al sector agrari. Passat, present i futur. Rol de la dona, invisible i 

imprescindible.  

Dilluns 18 d’octubre de 2021 on-line via zoom de 18h a 21.00h  

- Empresa agrària en clau de dona. Aspectes tècnics i jurídics a tenir en compte. Presa de decisions, 

associacionisme i incorporacions a l’activitat agrària des d’una perspectiva feminista.  

Dijous 21 d’octubre de 2021 on-line via zoom de 18h a 21.00h  

- Importància de la sobirania alimentària en clau feminista. Agroecologia i sistemes alimentaris alternatius 

per a la transformació social. 

Dilluns 25 d’octubre de 2021 on-line via zoom de 18h a 21.00h  

- Màrqueting, comercialització, xarxes socials i promoció de la venta directa i de proximitat. La 

importància de comunicar per entendre que mengem i com ho fem.  

Dijous 28 d’octubre de 2021 on-line via zoom de 18h a 21.00h  

- Importància de la representació de la dona en els òrgans decisoris i d’execució. Lideratge, participació, 

activitat a espais/feines tradicionalment masculinitzades. Equilibri, corresponsabilitat, benestar i 

malestar professional i personal.  

Dissabte 30 d’octubre de 2021 durant el dia  

- Visita a les empreses agràries de Melmelada Vinyet (Subirats) i De La Maria Eco (Piera). Dinar col·lectiu 

per a les persones assistents i debat i reflexió de final de curs.   
 
 

Professorat participant: 
- Carme Vidal Estruel: Politòloga especialista en disseny de polítiques públiques, perspectiva de gènere i abordatge 

de les violències masclistes 

- Ivana Moran:  Advocada d’Agroxarxa i Unió de Pagesos 

- Natàlia Nubiola: Enginyera agrònoma d’Agroxarxa especialista en gestió d’ajuts de l’empresa agrària  

- Rosa Binimelis: Doctora en ciències ambientals i especialitzada en sistemes alimentaris 

- Raquel Serrat Tubau: responsable del Sector equí i de dones d'Unió de Pagesos 

- Isabel Álvarez Vispo: educadora i agrocòloga especialitzada en sistemes alimentaris i perspectiva de gènere 

- Maria Rovira Duran:  pagesa d'horta i fruita ecològica i responsable d'Urbanisme i Paisatge d'Unió de Pagesos 

- Jimmi Romeu Prenafreta: consultor en màrqueting digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curs subvencionat: 
PROGRAMA PLURIRREGIONAL DE FORMACIÓN FINANCIADO 

POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y 

ALIMENTACIÓN 

 

Ho organitza: 

UNIÓN DE MUJERES AGRICULTORAS Y GANADERAS 
 

 

INSCRIPCIONS: Maria Vicente Gil (611688302)  mvicente@uniopagesos.cat 

Per formalitzar la vostra inscripció ens heu d’enviar prèviament al e-mail facilitat: 

• Fotocòpia del DNI/NIE 

• Fotocòpia de l’últim rebut de pagament al Règim Especial de Treballadors Autònoms o bé la de la capçalera de la 

nòmina o bé de l’alta a l’atur 
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