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El despoblament és un dels temes clau a l’hora d’afrontar la realitat del món rural. El 
degoteig de població constant que pateix el món rural es plasma en diversos estudis 
sobre la temàtica. L’Atles de la Nova Ruralitat i l’Observatori del Món Rural en són un bon 
exemple i constaten que és un dels reptes més urgents dels territoris rurals, especialment 
dels municipis més petits, que per qüestions òbvies són els que tenen més dificultat 
en atreure població. Invertir aquest degoteig, fer-lo positiu per a les zones rurals, és 
doncs el repte principal d’aquests territoris. Per fer-ho, entenem que la situació s’ha 
d’abordar des d’un prisma regional, més enllà del municipal, per tal que les estratègies 
de desenvolupament local escollides siguin més fermes i estables en el temps, alhora 
que més consensuades i diverses. Quan parlem de repoblament no ens referim només 
al concepte de natalitat sinó als fets que actualment succeeixen com l’èxode a les grans 
ciutats o les noves ruralitats, sempre amb els i les joves com a protagonistes. Construir 
l’escenari adequat que generi atracció poblacional no és senzill i hi intervenen molts 
factors com l’educació, l’estratègia socioeconòmica local, el model laboral, la connectivitat 
o l’accessibilitat però sovint ens oblidem d’aspectes que a priori haurien de ser més fàcils 
de transformar en realitat del que ho són actualment: col·laboració institucional real a 
tots els nivells i facilitar l’arribada de potencial humà. Si no es desenvolupen aquests dos 
conceptes, el món rural no guanyarà població.

És possible que el món rural guanyi població? Establir una estratègia conjunta publico-
privada és possible? Quines eines es poden desenvolupar en aquest sentit? Quines 
respostes podem donar als municipis petits? Els equips de govern dels municipis rurals 
tenen les competències necessàries per revertir la pèrdua poblacional?

Amb l’objectiu de realitzar propostes que permetin avançar en aquest sentit, us 
proposem una jornada de treball orientada a generar noves estratègies locals basades 
en experiències d’èxit. Primer obtindrem dades objectives sobre el despoblament del 
món rural, desprès coneixerem alguns exemples que considerem que són inspiradors 
i finalment reflexionarem conjuntament per proposar accions concretes que facilitin 
l’arribada de població a les zones rurals.

I N S CR I U - T E
23 de novembre, 09.00 H. Aguilar de Segarra

EINES PER AJUDAR 
A REPOBLAR EL MÓN RURAL

https://bit.ly/2DqQqD9
https://bit.ly/2DqQqD9


09:00 H RECEPCIÓ DELS ASSISTENTS

09:15 H  BENVINGUDA I INAUGURACIÓ DE L’ACTE
 VALENTÍ RIERA, Alcalde d’Aguilar de Segarra

 Marc Riera, Director Fundació del Món Rural

 Sebastià Mata, Alcalde de Maldà i representant de Munixic

 Esperança Casas, Coordinadora Territorial de Joventut a Lleida

09:30 H  EL DESPOBLAMENT I ELS SEUS EFECTES. 
 A càrrec de José Emilio Guerrero Ginel, Catedràtic de la Universitat de Córdoba

10:00 H  PAUSA CAFÈ

10:30 H PRESENTACIÓ DE L’ESTUDI  DE LA FUNDACIÓ DEL MÓN RURAL ANÀLISIS   
 DEMOGRÀFICA I PROJECCIÓ DELS MUNICIPIS RURALS CATALANS 2017-2027. 
 A càrrec de Joaquin Recaño, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i   

 investigador del Centre d’Estudis Demogràfics.

11:00H  TAULA RODONA: INSPIREM-NOS, EXPERIÈNCIES LOCALS I REGIONALS PER   
 FOMENTAR EL REPOBLAMENT.
 Alzen (Ariège , França), un èxit de repoblació. A càrrec d’André Rouche, Alcalde d’Alzen   

 i president del Parc Natural Regional dels Pirineus de l’Ariège i de Martine Froger, Directora del  

 projecte d’inserció CASTA.

 Pacte Territorial de la Vall del Leno (Trentino-Alto Adige , Itàlia), Geremia Gios, Professor   

 de la Universitat de Trento.

 El tiquet rural, Luís Miguel Rebustiello, Gerent de la Red Asturiana de Desenvolupament Rural.

 El model educatiu, l’arrelament territorial i el poble educador, Assumpta Duran, membre  

 del Secretariat de l’Escola Rural.

13:00 H  DEBAT

13:30 H  TREBALLEM TOT DINANT
 Tallers per treballar reptes per potenciar el territori i ajudar a fomentar repoblament. Treballarem  

 sobre tres reptes identificats: el sociocultural, l’econòmic i el territorial. Amb la governança com a  

 eix transversal.

15:00 H  POSADA EN COMÚ DE LES CONCLUSIONS DELS TALLERS

15:30 H  EXPERIÈNCIES CATALANES:
 Projecte Odisseu – Retorn i inserció de joves al món rural. Mireia Font, Gerent del Consorci  

 Alt Urgell-Cerdanya.

 Mancomunitat de municipis per la Biomassa del Berguedà, Moisès Masanas, Vicepresident  

 de la Mancomunitat.

 Iniciatives de la Granadella, Carlos Gibert, Alcalde de la Granadella. 

16:30 H DEBAT

17:00 H CLOENDA
 Jesús Fierro, President del Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya i membre de l’Associació   

 d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA)

 Carme Freixa, Presidenta de Micropobles

 Dionís Guiteras, Vicepresident de la Diputació de Barcelona i alcalde de Moià.

 Oriol Anson, Director General de desenvolupament Rural

PROGRAMA


