VIII Jornades de la
Dona Rural

Què són les Jornades de la Dona Rural?
El proper dia 15 d’octubre, es celebraran les
VIII Jornades de la Dona Rural, què tindran
lloc a les 10:30 hores a la Sala d’Actes de la
Incubadora d’Empreses.
L’objectiu principal que han tingut sempre
aquestes jornades, ha estat visualitzar la
contribució
de
les
dones
al
desenvolupament rural, reconeixent la
rellevància del seu paper en l’àmbit
econòmic, social i cultural, entre d’altres.

Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell
Regidoria de la Dona

En l’edició d’aquest any, volem anar més
enllà de les nostres fronteres i realitzar tot
un seguit de xerrades que pretenen explicar
quin és el paper de les dones en zones de
crisis humanitàries i quina és la seva
participació en la resolució de conflictes i en
la construcció de la Pau.
Aquestes jornades són obertes a tot el
públic en general, per que la seva funció
informativa va més enllà de qualsevol ideal
polític i doctrina religiosa, ja que el seu
missatge és transversal i pretén explicar
quina és la realitat que es viu en territoris on
hi han conflictes armats.

El paper de la Dona en
zones de crisi humanitària
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PROGRAMA
VIII Jornades de la Dona Rural

Conferència a càrrec de Cristina
Mas i Andreu, periodista de la
secció de Internacional del diari ARA.
Ha treballat a Bòsnia, Palestina,
Líbia, Turquia, etc.

Dissabte 15 d’Octubre de 2016
Bell-lloc d’Urgell
Sala d’Actes de la Incubadora
d’Empreses

També ha estat responsable
d’Immigració i Barris del Diari de
Terrassa.

11:30h.
10:30h.
Benvinguda i presentació de les
Jornades per part de la Sra. Rosa
Romà i Navarro, Regidora de la
Dona de l’Ajuntament de Bell-lloc
d’Urgell.

10:45h.

“Síria: Revolta, Guerra i Crisi
de Refugiats”

“Dones Sirianes: Impacte del
conflicte i el paper en la
construcció de la pau”
Conferència a càrrec de Pamela
Urrutia i Arestizábal, Investigadora
del Programa de Conflictes i
Construcció de Pau.
Especialitzada en la anàlisis dels
conflictes armats i crisis
sociopolítiques.
12:45h. Descans i Refrigeri

12:30h.

“La Guerra dins la Guerra,
Refugiats Lazidites al
Kurdistan Turc”
Conferència a càrrec de Özgur
Günes Investigadora en Ciències
Socials i tècnica al centre
internacional Escarré per a les
Minories Ètniques i Nacionals
(CIEMEN).
Ha estat refugiada i actualment lluita
pel dret a la Sanitat i per garantir el
Benestar Social en les zones en
conflicte.
13:15h.
Cloenda de les Jornades per part
del Sr. Carles Palau i Boté, alcalde
de Bell-lloc d’Urgell.

Presentació i conducció de l’acte per
part del Sr. David Creus Grífol.

