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FÒRUM 

Dones rurals de la mediterrània: artesanes del seu desenvolupament  

24, 25 i 26 d’octubre de 2011 

 

Centre Cívic Pati Llimona, c/Regomir 3 Barcelona 

 

 

 

L’activitat que es presenta a continuació s’emmarca dins de l’estratègia del Centre d’Estudis 

Rurals i d’Agricultura Internacional (CERAI), de sensibilització i promoció de coneixements i 

reflexions. Amb iniciatives com aquesta es creen espais de trobada i debat sobre els reptes del 

desenvolupament rural sostenible i la importància del paper de la dona en aquests processos, i 

en particular en la Regió Mediterrània.  

 

El Fòrum de la Dona Rural del Mediterrani finançat per l’Agència Catalana de cooperació al 

Desenvolupament (ACCD) en col·laboració de l’Assemblea de Ciutadans i Ciutadanes de la 

Mediterrània, forma part d’una dinàmica global composta de diverses activitats que CERAI 

desenvolupa des de  fa alguns anys. Entre aquestes activitats podem destacar les següents: el 

1er Fòrum sobre la Dona Rural Algeriana celebrat a Orà a l’octubre de 2010, la 2ona trobada 

de Dones Rurals de Albània l’octubre de 2010, el Congrés de Dones Rurals del Magreb a 

Saragossa al novembre de 2010 i la Assemblea de Ciutadans i Ciutadanes de la Mediterrània, 

celebrat a València el juliol de 2010.  

 

Des de CERAI considerem que les dones rurals constitueixen  el pilar de la agricultura de petita 

escala, del treball agrícola i de la quotidiana subsistència de la família i es determinant per 

preservar la seguretat i la sobirania alimentària de la llar, de les comunitats i del seu entorn 

proper. Per això CERAI realitza projectes i activitats de sensibilització que ens acostin en 

termes d’incidència política, a espais dialogar i intercanviar coneixements i enfocaments entre 

els diversos actors de la societat civil que treballen en quest àmbit.  
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PROGRAMA 

 
Dilluns 24 d’ octubre 

 

Sessió de matí  

09.30  Registre y acreditacions  

09.45  Acte de inauguració: 

 Aouatif Stitou,  Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, (ACCD) 

 David Torres García, Director Centre de Estudis Rurals i de Agricultura Internacional 

(CERAI) 

10.00 PONÈNCIA MARC El Paper de la dona en la transformació del món rural 

 Anna Vilaseca, RUDONA 

11.00 Pausa cafè 

11.30 PANELL TEMÀTIC Participació de la dona en la política i en la societat civil  

 Fadwa Khader, Sunflowers Association for Human & Environment, Territoris Ocupats 

Palestins 

 Saloua Badaoui, Forum des Femmes, Marroc  

12.30 Debat 

14.00 Dinar 

 

Sessió de tarda 

15.30 GRUP DE TREBALL: 1: Taula de discussió: Participació de la dona en la política i en la 

societat civil  

17.30 Pausa cafè 

18.00 Sessió plenària i conclusions de la jornada 

19.00 TALLER CULTURAL: Tarda musical  

 

 

Dimarts 25 d’octubre 

 

Sessió de matí  

09.30 PANELL TEMÀTIC: El dret de les dones rurals a participar en el desenvolupament 

socioeconòmic 

 Lamis Faraj, Union of Palestinian Women Committee, Occupied Palestinian Territories 

 Margarita Çuni, Permaculture Resource Centre, Shkoder, Albania 
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 Najat Zatlat, Femmes Algériennes en Revendiquant leur Droits, Universitat d’Oran 

 

11.00 Pausa cafè 

11.30 Debat 

14.00 Dinar 

 

Sessió de tarda 

15.30 GRUP DE TREBALL 2: Taula de discussió: El dret de les dones rurals a participar en el 

desenvolupament socioeconòmic 

17.30 Pausa cafè 

18.00 Sessió plenària y conclusions de la jornada 

19.00 TALLER CULTURAL: Tarda musical 

 

 

Dimecres 26 d’octubre 

 

Sessió de matí  

09.30 Vicent Garcés, ACM, Presentació de les Assemblees de Ciutadans y Ciutadanes de la 

Mediterrània. 

10.00 PANELL TEMÀTIC 3: Migració i èxode rural  

 Josep Perez, Universidad de Valencia 

   Giulia Vulnerati, Sussex Centre for Migration Research, School of Global Studies,  

University of Sussex for Albania 

 

11.00 Pausa cafè 

11.30 Debat 

14.00 Dinar 

 

Sessió de tarda 

15.30 GRUP DE TREBALL 3: Taula de discussió: Migració y èxode rural  

17.30 Pausa cafè 

18.00 Sessió plenària, conclusions generals y contribucions finals 

19.00 TALLER CULTURAL: Tarda musical  
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Durant la trobada es facilitarà material divulgatiu i de recerca, documents base sobre els quals 

treballar els continguts de cada eix de treball, aportats per part d’alguns participants a la 

trobada. 

Comptarem amb personal voluntari pera la traducció dels següents idiomes: francès, àrab i 

anglès, ja que les sales no disposen de traducció simultània.  

 

 


