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Hi col·labora:Ho organitza:

Incubadora d’Empreses, C/. Joan Oró, 3

Dinar: Sala Cultural, C/. La Mina

6ª TROBADA 
DE DONES RURALS 
DEL PLA D’URGELL

El paper de la dona rural 
en el desenvolupament 
econòmic i històric 
del nostre país.

Bell-lloc d’Urgell
27 d’octubre de 2012Im
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El paper de la dona rural en el desenvolupament econòmic i històric del nostre país

Un cop més l’Ajuntament de Bell-lloc des de la Regidoria de la Dona vol commemo-
rar el Dia Internacional de les Dones Rurals celebrant aquesta VI Jornada de Dones 
Rurals del Pla d’Urgell amb el títol “ El paper de la dona rural en el desenvolupament 
econòmic i històric del nostre país”. 
També, en el transcurs del temps les dones rurals han tingut i tenen un paper prou 
important, tot i que no prou reconegut per això nosaltres des d’aquest context volem 
tornar a reivindicar el que hem intentat fer sempre durant el transcurs d’aquestes 
jornades, que les dones han de tenir les mateixes oportunitats que els homes davant 
les mateixes situacions ja que sens dubte i així ho podrem corroborar en aquesta jor-
nada, el seu paper en el transcurs de la història del nostre país ha estat prou rellevant 
per que així sigui.

Montse Segura / Regidora de la Dona
Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell

INSCRIPCIONS
Data límit d’inscripció: dijous 25 d’octubre de 2012
Preu: 10 euros. 
Pagament per transferència al núm. de compte:
2100 – 0522 – 80 – 0200034816 de “la Caixa”
Indican el nom de la persona inscrita.
Es pot formalitzar la inscripció a www.bell-lloc.cat
Enviar la butlleta i el resguard de pagament a ajuntament@bell-lloc.cat,
al fax 973 560562 o directament a l’Ajuntament de Bell-lloc, Tel. 973 560100.
La inscripció inclou:
L’assistència, el material, l’esmorzar, el dinar i el servei de guarderia (de 9 a 17 h.  
Per nens de 3 a 12 anys) amb reserva prèvia.

9:30 h  Inauguració:
Il·lustríssim Sr. Ramon Cònsola i Palau. Alcalde de Bell-lloc d’Urgell
Sra. Montse Segura i Basela. Regidora de la Dona a l’Ajuntament de Bell-lloc
d’Urgell.
Sra. Montse Gatell i Pérez. Presidenta de l’Institut Català de les Dones.

10 h  Ponència: 
“La lluita pel dret a votar a Catalunya”.  Sr. Josep M. Solé i Sabaté. Director 
de l’Institut d’Estudis Ilerdencs

10:30 h  Ponència: 

“La dona catalana i el progrés de la humanitat”. Sr. Josep M. Forné i Febrer. 
President Òmnium Cultural Lleida.

11 h  Pausa cafè 

11:30 h Ponència: 
“Valors, benefici econòmic i reconeixement del treball de les dones”. 
Sra. Neus Munté i Fernàndez. Diputada al Parlament de Catalunya.

12 h. Ponència:  
“Les dones emprenedores, tot un repte en front la crisis” FIDEM 
Fundació Internacional de la Dona Emprenedora.      

12:30 h. Taula rodona: 
Modera: Sra. Silvia Requena i Martínez. Advocada. 

“Les dones empresàries en el temps”

Sra. Núria Martell. Sòcia Fundadora de Kiwisac.
Sra. Àngels Berengué. Directora del Centre d’Estudis BellSons.
Sra. Antònia Mulet. Ca l’Arrufat, Turisme Rural.
Sra. Maria Rosa Moreno. Sòcia Fundadora Serveis Administratius ROMO.

13:15 h Clausura:
Il·lustríssim Sr. Ramon Cònsola i Palau. Alcalde de Bell-lloc d’Urgell.
Il·lustríssim Sr. Joan Reñé i Huguet. President de la Diputació de Lleida.

Modera l’acte: Mariví Chacón de Lleida TV

13:30 h  Dinar 

Nom i cognoms:

Professió:

Adreça:

CP:   Població:

Tel.    @

Signatura
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