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‘La Nova Ruralitat: dona, innovació i tradició’ 

Fundació PIMEC i PallarsActiu aborden la Nova Ruralitat 
amb l’objectiu d’ajudar a la reactivació econòmica i social 

de les zones rurals  

La Fundació reflexiona al voltant d’un canvi estructural en què la dona, la innovació i la 

tradició trobin nous espais per a generar els canvis que més s’ajustin als nous temps 

La jornada compta amb la col·laboració de set comarques rurals de Catalunya i Aragó: 

Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Ribagorza, Sobrarbe, Aran i Priorat 

Barcelona, 19 d’octubre de 2021. La Fundació PIMEC, amb el suport de PallarsActiu, 

celebra demà, 20 d’octubre, una jornada sota el títol ‘La Nova Ruralitat: dona, 

innovació i tradició’ amb l’objectiu d’acompanyar i ajudar a la reactivació econòmica i 

social de les zones rurals i amb una mirada de futur sostenible.  

L’acte, que se celebrarà a l’Espai Cultura La Lira’ de Tremp i es podrà seguir de manera 

telemàtica, compta amb la col·laboració de set comarques rurals de Catalunya i Aragó: 

Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Ribagorza, Sobrarbe, Aran i Priorat.  

La Fundació PIMEC proposa un enfocament innovador, una mirada al món rural des de 

la perspectiva de la complexitat i la postmodernitat, que faci de palanca tractora de 

l’esperit emprenedor i la revisió de l’epistemologia feminista per a inspirar nous itineraris 

que parteixin de qüestionar les lògiques binàries i de les premisses universalistes que 

tendeixen a l'homogeneïtzació de les experiències. Un canvi estructural en què la 

dona, la innovació i la tradició trobin nous espais per a generar els canvis que 

més s’ajustin als nous temps.  

L’objectiu de la Fundació està alineat amb l’Estratègia de Desenvolupament 

Sostenible 2030 del Ministeri de Drets Socials i l’Agenda 2030 i amb les línies 

estratègiques futures que s’estan promovent des de Brussel·les, tant en la nova PAC 

com en la visió a llarg termini per la revitalització de les zones rurals. Així com, de 

l’Agenda rural impulsada per la Generalitat de Catalunya. 

La jornada comptarà amb la participació del president de la Fundació PIMEC, president 

d’honor de PIMEC i president de PallarsActiu, Josep González; l’alcaldessa de Tremp, 

Ma Pilar Cases; el secretari general per al Repte Demogràfic del Ministeri per a la 

Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Francesc Boya; el cap d’Unitat adjunt de la 

Direcció General d’Agricultura i Desenvolupament Rural de la Comissió Europea, Ricard 

Ramon; la presidenta de l’Institut Català de les Dones, Meritxell Benedí, la presidenta 

de FADEMUR, Teresa López,  entre altres representants del territori i de les diferents 

entitats representants.  

La jornada començarà a les 9.30 h i finalitzarà a les 13.45 h. Es podrà seguir de manera 

telemàtica a través del següent 

enllaç  https://us02web.zoom.us/j/83785712365?pwd=MnpWVTVJS0p6NVE5MXk3Mz

QvYkgyQT09 amb la contrasenya PIMEC2021. Els/les periodistes que vulguin seguir 

l’esdeveniment de manera presencial poden acreditar-se enviant un correu a 

premsa@pimec.org 
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PROGRAMA 

9.00 h Obertura de portes per al públic presencial 

9.30 h Benvinguda i introducció de la jornada 

Sra. Karma Peiró, periodista i codirectora de la Fundació Visualització per la 
Transparència. 

9.35 h Benvinguda institucional i presentació dels eixos estratègics de la Nova 
Ruralitat 

Il·lma. Sra. Ma Pilar Cases, alcaldessa de Tremp 

Il·lm. Sr. Francesc X. Boya, secretari general per al Repte Demogràfic del Ministeri per 
a la Transició Ecológica i el Repte Demogràfic. 

Sr. Ricard Ramon, cap d'Unitat adjunt de la Direcció General d'Agricultura i 
Desenvolupament Rural de la Comissió Europea. 

Sra. Meritxell Benedí, presidenta de l’ICD (Institut Català de la Dona) 

Sr. Josep González, president de la Fundació PIIMEC. President de Pallars Actiu. 
President d’Honor de PIMEC. 

10.00 h Sessió de treball primera 

• Canvi global, biodiversitat i nova ruralitat a les muntanyes europees: 
prioritats en recerca i acció 

Dr. Bernat Claramunt, professor d’Ecologia de la UAB i investigador del CREAF.  

• Emprenedoria de les Dones i Desenvolupament local/rural. Tradició i/o 
innovació 

Sra. Marta Pallarès, professora, investigadora i consultora en Estudis 
Territorials, de Muntanya i de Gènere i Desenvolupament Local. 

10.45 h Torn obert de preguntes (per públic presencial i virtual) 

11.00 h Presentació de l’estudi: Oportunitats del teletreball als Pallars amb 
perspectiva de gènere 

Sra. Eva Sorigué, consultora externa de Pallars Actiu 

Sra. Eva Fiter, gerent de Pallars Actiu 

11.15 h  Pausa cafè 

 

 

 

 

 

 

mailto:premsa@pimec.org


Nota de premsa 

Departament de Comunicació  
premsa@pimec.org 
934964500 

 

 

 

11.45 h  Sessió de treball segona 

• Talent Femení: cap a un nou paradigma en la maternitat 

Sra. Marta Grañó, consultora en Innovació & Persones. Especialitzada en el 
desenvolupament de talent i en impulsar equips. Professora d’ESADE. 

• CEI Pallars Jussà, un ecosistema emprenedor al Pallars Jussà 

Sr. Josep M. Tarrat, tècnic de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà 

Bones pràctiques a territori: 

• Sra. Flor Capella, Natural Dyes 
• Sra. Cristina Cirera, La Carrella 
• Sra. Maimuna Camara, Dinnasiré 
• Sra. Maria Domingo, estudi de Disseny i Comunicació Visual 

12.45 h Torn obert de preguntes (per públic presencial i 
virtual)                                                                                                                                
          

13.00h Taula d'experiències: Bones pràctiques d’Aliances estratègiques en 
l’entorn rural.  

• Sra. Teresa López, presidenta de FADEMUR (Federació d’Associacions de 
Dones del Món Rural) - Mujeres rurales FADEMUR en red: innovando 
desde el orígen. 

• Mgfca. Sra. Maria Vergés, síndica del Conselh Generau 
d’Aran.  - Projecte HèPic, HUB d’innovació rural en zones de muntanya, 
Conselh Generau d’Aran - Associació EsMontañas. 

• Sr. Jordi Ciuraneta, president de PIMEC Tarragona. - Pla 2/15 impuls al món 
rural. 

13.30 h Torn obert de preguntes (per públic presencial i virtual) 

13.40h Cloenda 

Il·lm. Sr. Josep M. Mullol, president del Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Sr. Xavier Caufapé, president de PIMEC Lleida 

13.45 Finalització estimada de la jornada 
  

Acte presentat i moderat per la Sra. Karma Peiró, periodista, codirectora de la 
Fundació Visualització per la Transparència. 
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