
   
   

Presentació de la Guia de 

Bones Pràctiques per a la 

Igualtat de Gènere a la 

Indústria Agroalimentària 

Sessió informativa 

Barcelona, dijous 10 de març de 2022 

Presentació 

El Departament d’Acció Climàtica, 

Alimentació i Agenda Rural es suma, 

un any més, a la commemoració del 8 

de març, Dia Internacional de la Dona, 

amb l’organització de l’acte de 

presentació de la “Guia de Bones 

Pràctiques per a la Igualtat de Gènere 

a la Indústria Agroalimentària”.  

Aquesta Guia, encarregada pel DACC 

a la Universitat de Girona, vol ser una 

eina per impulsar els plans d’igualtat, 

especialment entre les PIME’s 

agroalimentàries. A través d’exemples 

reals, es vol inspirar a les empreses a 

fer canvis que permetin erradicar les 

desigualtats de gènere i assolir els 

reptes que es plantegen en els 

objectius per al desenvolupament 

sostenible (ODS) de les Nacions 

Unides. 

Lloc de realització 

Antiga Fàbrica DAMM, La Bohemia 

Carrer del Rosselló, 515 

08025 Barcelona 

Inscripcions 

Per assistir presencialment, cal 

confirmar l’assistència al correu: 

soniagratacos@gencat.cat abans del 

8 de març, a les 18 h, i hi heu 

d’indicar el vostre nom i empresa. 

L’aforament és limitat. 

 

 

Organització 

 

   

    
220008 / 1,25 

 

Col·laboració 

 
 

 Totes les persones assistents hauran de seguir les mesures de prevenció 
establertes amb motiu de la COVID-19. L’ús de mascareta serà obligatori 
durant tota la jornada.  

  

 
 

Programa 

16.00 h Presentació de la Guia de Bones Pràctiques per a la 

Igualtat de Gènere a la Indústria Agroalimentària 

Sra. Pilar Marquès Gou, investigadora de la Universitat de Girona 

(UdG) i autora del document.  

16.30 h Taula Rodona: les polítiques d’igualtat a la indústria 

agroalimentària. Un repte de totes i tots 

 Sra. Cristina Sánchez Miret, investigadora de la UdG i autora 

del document. 

 Sra. Carme Rabell Matas, cap de l’àrea de persones, 

Embotits la Selva. 

 Sra. Ester Espigares Martínez, vicesecretària general i 

responsable de Polítiques d’Igualtat d’UGT FICA Catalunya. 

 Sra. Maria Teixidor i Jufresa, presidenta de la Comissió Dona 

i Empresa de PIMEC. 

17.15 h Cloenda 

Hble. Sra. Teresa Jordà i Roura, consellera del Departament 

d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 

 

              

 
 
 

L’acte estarà conduit per la Sra. Margalida Ripoll, d’Arrels. 

 També es retransmetrà en streaming a través del canal Youtube de RuralCat 
a través de l’enllaç: https://youtu.be/fu9lvPKB0EA 
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