
WORKSHOP REPOBLAMENT / DESPOBLAMENT I

POLÍTIQUES: APRENENTATGES
PRESENTACIÓ

PROGRAMA

La pèrdua de població comença a estendre's a Catalunya, més enllà dels punts tradicionals. De fet, des de 2012, per
exemple, les Terres de l'Ebre encapçalen la pèrdua de població, tant en termes absoluts com relatius, afegint-se a la
problemàtica de la zona pirineus i d'espais d'interior. Entenem que aquest fet no diu gaire en termes del necessari equilibri
territorial i, fins i tot, ens allunya de l'eficiència global del sistema. Volem en aquest workshop aprendre quins elements i
polítiques s'han de tenir principalment en compte a l’hora de dissenyar un full de ruta ambiciós, realista i de llarga durada
per Catalunya en aquesta dimensió. En particular, volem conèixer i aprendre, de primera mà, l'experiència acumulada per
altres territoris que porten ja temps preocupats i lluitant amb els desequilibris demogràfics i territorials. Així, comptem
amb presentacions d'experiències territorials i projectes, creiem referencials, per, amb dosis de realisme, afrontar de
manera operativa els desafiaments que té Catalunya en la dimensió demogràfica i territorial.

9:00 - 9:40h   Inauguració
Juan Antonio Duro. Director de la Càtedra d'Economia
Local i Regional (CELiR)

Enric Adell. Representant Diputació de Tarragona
Maria José Figueras. Rectora Universitat Rovira i Virgili

9:40 - 10:00h  "Desenvolupament Rural i Despoblament:
agenda política del govern”

Miquel Àngel Escobar. Secretari d'Administracions Locals i
de Relacions amb l'Aran. Generalitat de Catalunya

10:00 - 10:25h  “La demografía como herramienta de
diagnóstico y diseño de las políticas públicas en la lucha
contra la despoblación en Cataluña”

Joaquín Recaño. Profesor titular de Geografía Humana de
la Universitat Autònoma de Barcelona e Investigador del
Centre d'Estudis Demogràfics

10:25 - 10:50h  “Despoblación y políticas públicas en Aragón:

¿qué hemos aprendido?”

Vicente Pinilla. Catedrático de Historia e Instituciones
Económicas (Universidad de Zaragoza) i responsable
Cátedra Despoblación DPZ

10:50 - 11:15h  “Despoblación y políticas en la Comunitat
Valenciana: aprendizajes”

Vicente Budí. Director del Instituto Interuniversitario de
Desarrollo Local. Càtedra AVANT UJI-GVA
(antidespoblación) y Profesor Titular de Fundamentos del
Análisis Económico (Universitat Jaume I)

11:15 - 11:40h  “Despoblación rural y políticas en Castilla y León
para revertir tal fenómeno”

Fernando García-Moreno. Profesor Titular de Derecho
Administrativo (Universidad de Burgos)

11:40 - 12:00h  Pausa-cafè

12:00 - 12:20h  Els Highlands escocesos. “The Highlands
and Islands of Scotland – Population Challenges and
Responses”

Robin Clarke. Head of Policy in Highlands and
Islands Enterprise (HIE)

12:20 - 12:40h  La Red de Áreas Escasamente Pobladas
del Sur de Europa (SSPA). “El trabajo de la Red de Áreas
Escasamente Pobladas del Sur de Europa para las
áreas rurales y despobladas”

Jose Guillén. Técnico de SSPA y vicepresidente de
CEPYME Teruel

12:40 - 13:00h  Associació de Micropobles de Catalunya.

“Micropobles, nous reptes pel món rural i l'Agenda
Rural de Catalunya com a eina de país per a l'equilibri
territorial”

Carme Ferrer. Alcaldessa de Senan i vicepresidenta
de Micropobles

13:00 - 13:20h  Twitter Repoblem. “Repoblem, un
compte de twitter al servei del repoblament i del món
rural”

Ton Lloret. Impulsor de Repoblem

13:20 - 13:40h  AlmaNatura. “Reactivación Rural
Resiliente, medidas que si reactivan el medio rural”

Juanjo Manzano. Director Ejecutivo de AlmaNatura

13:40 - 14:00h   Cloenda
Jordi Sardà. Director del Campus Terres de l'Ebre
de la URV

SESSIÓ EN STREAMING per MS TEAMS

26 .02 .2021  de  9h  a  14h  ORGANITZA : AMB EL SUPORT DE :

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ:

www .celirurv .com/despoblament/

https://www.celirurv.com/despoblament/

