Can Raspall
Carrer dels Banys, 40
08530 La Garriga, Barcelona

Més informació i inscripcions:
Tel.: 938 475 102 (de 9 h a 16 h)
parcs.diba.cat/web/agenda/jornades-tecniques
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Teatre de la Garriga – El Patronat
El Passeig, 42
08530 La Garriga, Barcelona

Dones del
Montseny
Jornades de debat
2 i 3 de juny de 2017
A Can Raspall, la Garriga

Dones del
Montseny

La Reserva de la Biosfera
del Montseny, d’acord
amb els Objectius per al
Desenvolupament Sostenible
de les Nacions Unides, es
proposa crear un grup de
treball per a la igualtat entre
dones i homes que conviuen
en aquest àmbit.

2 de juny

L’objectiu és fer valer el punt
de vista femení en la presa de
decisions, fer que les dones
rurals del Montseny s’apoderin,
detectar les mancances que
puguin tenir i cercar la manera
de posar-hi solució.

meritxell budó pla, alcaldessa
de la Garriga i vicepresidenta
quarta de la Diputació de
Barcelona

El tret de sortida del grup
de treball és l’organització
d’aquestes jornades, obertes
a la població del Montseny,
en què es donaran a conèixer
experiències d’èxit en
aquesta matèria en altres
reserves de la biosfera del
món, es parlarà de com
encarar el tema en l’àmbit
més local i es crearà el grup
de treball.

Lluís Costabella i Portella,
diputat Delegat de Medi
Ambient. Diputació de Girona

Un altre objectiu important és
la preparació d’un esborrany
de declaració sobre igualtat
per presentar-lo al Congrés
de Reserves de la Biosfera
Espanyoles.

9h
Recepció i entrega
de documentació
9.15 h
Paraules de benvinguda

diputat
adjunt d’Espais Naturals de la
Diputació de Barcelona

jesús calderer palau,

9.45 h

11.30 h

16 h

Programes d’inserció
sociolaboral de les dones
a la Reserva de la Biosfera
Alto Bernesga

Les polítiques d’igualtat
en l’àmbit local: el cas
de la Garriga

benedicta rodríguez, gerent
de la fundació Reserva de la
Biosfera Alto Bernesga (Lleó)

12.15 h

tècnic de
Patrimoni de l’Ajuntament
de la Garriga

Projecte Mujeres Rurales
de Tenerife

16.30 h

estefania daswani, tècnica
de l’Àrea d’Agricultura
i Desenvolupament Rural
del cabildo de Tenerife

13 h

joana barber,

Programa de les dones de
la Reserva de la Biosfera
de Sierra Gorda

10.15 h

activista ecològica a la
Reserva de la Biosfera Sierra
Gorda (Mèxic)

Presentació de la jornada
directora de la
Reserva de la Biosfera del
Montseny

Dones i ruralitat:
reconeixement social,
equitat professional i
participació real
cap de
projectes de la Fundació
Agroterritori

anna roca torrent,

11 h
Pausa-cafè

tècnica
d’igualtat de l’Ajuntament
de la Garriga
núria branzuela,

martha ruiz corzo (pati),

13.45 h
Pausa per dinar
15.30 h
Pla estratègic d’igualtat
al Montseny
tècnica de
l’Oficina de les Dones i LGTBI
de la Diputació de Barcelona

laia doltra,

enric costa,

Cristiña Bañobre, corazón
de pataca, alma de cebola
cristina bañobre, fundadora
de Daterra do Pais, S.L,
Reserva da Biosfera Mariñas
coruñesas e Terras do
Mandeo (La Corunya)

17 h
Experiència al Montseny
en clau femenina
artesana i
emprenedora a El Talleret
del Clot

laia aguilà,

17.30 h

Desplaçament al teatre
17.45 h
Obra de teatre i dansa
Ellas... Agua y tierra, de la
companyia Revolotearte
(teatre de la Garriga).
18.30 h
Debat posterior

3 de juny
9h
Lectura del resum del
dia anterior i constitució
del Grup de Treball
per a la Igualtat de Gènere
al Montseny
9.30 h
Treball en diferents grups
per a l’obtenció d’una
proposta d’estratègia per
a la igualtat de gènere a
les reserves de la biosfera
espanyoles
12.30 h
Posada en comú i aperitiu
de comiat

