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Presidencia de la Generalitat

DECRET 153/2021, de 6 d’octubre, del Consell, de concessió de la Distinció de la Generalitat al Mèrit Empresarial i Social a Regina Monsalve Mayans. [2021/10179]

DECRETO 153/2021, de 6 de octubre, del Consell, de
concesión de la Distinción de la Generalitat al Mérito Empresarial y Social a Regina Monsalve Mayans.

El Decret 131/2016, de 7 d’octubre, del Consell, va crear la Distinció de la Generalitat al Mèrit Empresarial i Social per a reconéixer la
labor i trajectòria d’aquelles persones o entitats que han destacat pel seu
treball, vocació o compromís amb el creixement intel·ligent, responsable i sostenible de la Comunitat Valenciana.
Regina Monsalve Mayáns és una enginyera tècnica agrícola, amb
Màster en Gerència de Cooperatives i Entitats Associatives per la Universitat Politècnica de València. Actualment és Presidenta del Col·legi
Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Graduats de València i Castelló,
i directora del centre especial d’ocupació Llauradors de Somnis. Durant
setze anys va ser directora de projectes d’I+D+i en col·laboració amb
l’Institut Valencià d’Investigació Agrària (IVIA) en temes associats a
l’agricultura i ramaderia ecològica i biomassa.
Compromesa amb la igualtat, ha realitzat labors de tutoria en iniciatives de dones en el sector agroalimentari, va posar en marxa el Congrés
Nacional de Dona Enginyera l’any 2019 i ha participat com a ambaixadora de la Real Academia de Ingeniería Española en el projecte «Mujer
e Ingeniería».
Autora de diverses publicacions sobre agricultura i ramaderia ecològica i races autòctones en perill d’extinció, ha sigut guardonada, entre
altres, amb el premi a l’Excel·lència en la Innovació per a Dones Rurals
atorgat pel Ministeri d’Agricultura, el premi a la Iniciativa en el Camp
Valencià atorgat per la Conselleria d’Agricultura i el Reconeixement en
el Dia de la Dona de la Generalitat.
Per això, com a reconeixement a la seua labor d’impuls i promoció
de les ciències, la innovació agrària i ramadera, i al seu especial compromís amb la igualtat, prèvia deliberació del Consell, en la reunió de
6 d’octubre de 2021,

El Decreto 131/2016, de 7 de octubre, del Consell, creó la Distinción de la Generalitat al Mérito Empresarial y Social para reconocer la
labor y trayectoria de aquellas personas o entidades que han destacado
por su trabajo, vocación o compromiso con el crecimiento inteligente,
responsable y sostenible de la Comunitat Valenciana.
Regina Monsalve Mayáns es una ingeniera técnica agrícola, con
Máster en Gerencia de Cooperativas y Entidades Asociativas por la Universitat Politécnica de Valencia. Actualmente es Presidenta del Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados de Valencia y
Castellón, y directora del centro especial de empleo Llauradors de Somnis. Durante dieciséis años fue directora de proyectos de I+D+i en colaboración con el Instituto Valenciano de Investigación Agraria (IVIA)
en temas asociados a la agricultura y ganadería ecológica y biomasa.
Comprometida con la igualdad, ha realizado labores de tutoría en
iniciativas de mujeres en el sector agroalimentario, puso en marcha el
Congreso Nacional de Mujer Ingeniera en el año 2019 y ha participado
como embajadora de la Real Academia de Ingeniería Española en el
proyecto «Mujer e Ingeniería».
Autora de diversas publicaciones sobre agricultura y ganadería ecológica y razas autóctonas en peligro de extinción, ha sido galardonada,
entre otros, con el premio a la Excelencia en la Innovación para Mujeres
Rurales otorgado por el Ministerio de Agricultura, el premio a la Iniciativa en el Campo Valenciano otorgado por la Conselleria de Agricultura
y el Reconocimiento en el Día de la Mujer de la Generalitat.
Por ello, como reconocimiento a su labor de impulso y promoción
de las ciencias, la innovación agraria y ganadera, y a su especial compromiso con la igualdad, previa deliberación del Consell, en la reunión
de 6 de octubre de 2021,

DECRETE

DECRETO

Concedir la Distinció de la Generalitat al Mèrit Empresarial i Social
a Regina Monsalve Mayans.

Conceder la Distinción de la Generalitat al Mérito Empresarial y
Social a Regina Monsalve Mayans.

València, 6 d’octubre de 2021
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València, 6 de octubre de 2021
El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

