NOTA DE PREMSA

CERESCAT participa en una trobada d’organitzacions de dones el dia internacional
de la dona rural
Les dones cultiven el 80% dels aliments que es produeixen al mon. Celebrem´ho!!!

La presidenta de CERESCAT Carme Dalmau , va participar ahir dia 15 d’octubre en una
jornada tècnica dins del dia internacional de la dona rural a Santa Coloma de Farners, dins
de les jornades PATT
L’acte va reunir una cinquantena de dones professionals de l’agricultura de tota Catalunya,
entre elles la vicepresidenta de CERESCAR, la Sra. Maria Romans.
La inauguració va anar a càrrec de la Sra. Laura Dalmau, sotsdirectora de Planificació Rural
del DAMM, que va donar pas a la consultora i coach professional, la Sra. Joana Frigolé, que
amb la ponència “Les converses que generen futur” va plantejar diferents punts com
- Què passa quan les nostres converses no són prou efectives
- Què hi ha darrere les nostres converses
- Generant relacions i converses constructives
La jornada va continuar després de dinar, amb les experiències de les diferents associacions
que van convidar, d’Andalusia va parlar la Sra. Inés Casado, representant de l’organització
FADEMUR, de Catalunya. Cada sassociació va poder explicar quines eren les seves tasques i
sobretot que podeien oferir a les dones del mon rural, quin suport i acompanyament feien.
CERESCAT amb la Sra. Carme Dalmau, va explicar que la tasca de Cerescat estava
centrada principalment en donar informació i formació adaptada a les necessitats de les
dones pageses i ramaderes que formen part de JARC que son les sòcies de Cerescat, Amfar
- Asaja- la Sra. Cristina Clavell i Associació del dones rurals ceretana la Sra. Montse Gas.
Per tancar la jornada la Sra. Brígida Lorenzo del DAAM va exposar el programa de dones del
món rural i maritim 2013-2015 que ha fet aquest organisme, una radiografia molt interessant
del món rural femení.

Per a mes info podeu contactar amb Carme Dalmau - 655960677
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