
   
   Promoció del 

producte local 
produït per dones 
Jornada tècnica presencial i en línia 
Alcover, dijous 27 d’octubre de 2022 

Presentació 

Parlar de futur és necessàriament 
parlar de sostenibilitat. Consumir 
productes de proximitat és la manera 
més efectiva de millorar la 
sostenibilitat ambiental, doncs es 
redueixen les emissions de CO2 a 
l’atmosfera, i de contribuir a la 
sostenibilitat social, donant viabilitat 
als nostres productors i fixant població 
al territori. 

Aquesta jornada es centra en la 
sostenibilitat econòmica, on 
l'emprenedoria femenina es presenta 
com una veritable oportunitat 
d'empoderament per a les dones i un 
element clau de transformació social. 

Lloc de realització 

Casa de Cultura Ca Cosme 
Plaça Cosme Vidal, 5 
43460 Alcover 

Inscripcions 

A través de RuralCat. Seleccioneu 
una de les dues modalitats: 
• Presencialment: Inscripcions 

• En línia: Inscripcions 

Per a més informació: 
Sr. José Antonio Gil Santos 
Tel.: 977 250 450 
A/e: jgilsantos@gencat.cat 
 

 
 

Organització 

 

    
 

220887 / 1,50 
 

Col·laboració 

 
 

Programa 

17.00 h Registre d’assistents 

17.10 h Presentació de la jornada 
Sr. Àngel Xifré, director dels Serveis Territorials del DACC a 
Tarragona  

17.15 h Abans morta que analògica 
Sra. Àurea Rodríguez, directora de Talentea. 

17.45 h Taula rodona 
Moderadora: Sra. Fanny Frigola, F de JuscaFresa. 

• Sra. Laura Blanch, agricultora d’Horta Blanch. 
• Sra. Isabel Quer, viticultora de Vila-rodona. 
• Sra. Sara Perez, viticultora de Mas Martinet. 
• Sra. Ester Gomis, agricultora de Ca Rosset. 
• Sra. Cristina Bundó, turisme rural Mas Llagostera. 
• Sra. Mireia Masalias i Sra. Alba Anguil, ramaderes de 

Solivella. 

18.30 h Degustació de productes locals  

19.00 h Cloenda de la jornada 
Il·ltre. Sra. Irene Aragonès, diputada al Parlament de Catalunya. 

 
              
 
 
 

 Aquesta jornada es realitza presencialment i en línia. Les persones que 
segueixin la jornada en línia, rebreu, el dia abans de la jornada l’enllaç 
d’accés a l’aula virtual des d’on podreu seguir-la. 
 

  

 
 Departament d’Acció Climàtica, 

Alimentació i Agenda Rural 

https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/transferencia/preinscripcio-jornada-tecnica?p_auth=VkM5ege7&p_p_id=JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT_tipusJornadaClicat=1&_JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT_idJornada=4043543&_JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT_cmd=subscribeJornada
https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/transferencia/preinscripcio-jornada-tecnica?p_auth=VkM5ege7&p_p_id=JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT_tipusJornadaClicat=0&_JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT_idJornada=4043543&_JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT_cmd=subscribeJornada
mailto:jgilsantos@gencat.cat

