Nova ruralitat, joves i
desenvolupament dels
pobles
Jornada tècnica
PAÜLS, dissabte 7 de març de 2020

Presentació
El despoblament del món rural és una
tendència global que també afecta al
nostre país i, de forma molt notable i
preocupant, a les nostres comarques.
Aquesta jornada a les Terres de l’Ebre,
com a territori afectat també per
aquesta problemàtica, s’ubica en el
context de les anteriors celebrades a
Corbins (Lleida), Aguilar de Segarra
(Barcelona), la Vall d’en Bas (Girona) i
Blancafort (Tarragona). Alhora, servirà
com a tancament i punt d’inici de
reflexió i conclusions.
Plantegem situar elements conceptuals
entorn a l’arrelament i la nova ruralitat
per plantejar accions que ajudin a
pal·liar el despoblament i l’envelliment
de la seva població i afavorir el
desenvolupament dels pobles.
Amb aquesta seqüència, de la teoria a
la pràctica, amb ponències i taula
rodona, proposem quatre grups de
discussió. Aquests tindran com a fil
conductor la mirada al voltant de
persones que han viscut sempre al
territori, que han marxat i han tornat,
que han marxat i no han tornat i que
han vingut d’altres indrets.
La jornada va destinada principalment
a càrrecs electes locals però també
està oberta a joves, associacions,
investigadors/es,
tècnics/ques
i
estudiants.

Programa
9.15 h Acreditacions i lliurament de documentació
9.45 h Presentació institucional
Il·lm. Sr. Enric Adell, alcalde de Paüls.
Dr. Ferran Grau, director dels Serveis Territorials del DARP a les
Terres de l’Ebre.
Hble. Sr. Chakir El Homrani, conseller de Treball, Afers Socials i
Famílies.
10.15 h Xarxa repoblament i jornades a Corbins (Lleida), Aguilar de
Segarra (Barcelona), la Vall d’en Bas (Girona) i Blancafort
(Tarragona)
Sra. Magaly Castañeda, membre de Munixic.
Sr. Eduard Trepat, tècnic d’ARCA.
10.35h Despoblament vs repoblament, reflexions conceptuals i
metodològiques
Dr. Joaquín Recaño, professor a l’UAB.
11.15 h Pausa cafè
11.35 h Desenvolupament rural a l’Ebre: especificitats, polítiques i
elements d’oportunitat
Sr. Josep Maria Piñol, tècnic de la Fundació URV.
12.15h Taula rodona
Sra. Dolors López, professora a la UNED.
Dr. Ignasi Aldomà, professor a l’UdL.
Dr. Vicent A. Querol, professor a l’UJI.
Modera la periodista Sra. Marina Villegas.
13.15 h Dinar
14.00 h Cultura per al repoblament
14.30 h Grups de discussió
Grup 1. Persones que han viscut sempre al territori.
Grup 2. Persones que han marxat i han tornat.
Grup 3. Persones que han marxat i no han tornat.
Grup 4. Persones vingudes d’altres indrets.
15.45 h Posada en comú i conclusions
Sra. Carme Ferrer, vicepresidenta de l’Associació de Micropobles.

@ruralcat

16.30 h Cloenda
Sr. Joan Ll. Barberà, coordinador territorial de Joventut a les Terres
de l’Ebre.
Presenta la jornada la periodista Sra. Marina Villegas
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Lloc de realització
Casal Municipal
Carrer de la Carretera, 12
43593 - PAÜLS

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot fer la inscripció a través de:
ejoventut.gencat.cat

Organització
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Diàspora
ebrenca
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