
 

 

On vivim i on viurem: repensant els nostres pobles i 

ciutats  

Proposta breu 

 

 

Els canvis demogràfics que caracteritzen la societat espanyola tenen conseqüències 

molt dispars en funció del territori. Mentre unes zones perden població degut a 

l’envelliment de la població i la sortida de població jove, d’altres territoris, 

paradoxalment, mostren signes de congestió i es troben sotmeses a pressions 

demogràfiques, socioeconòmiques i residencials que porten a una pugna pels espais 

centrals, que fa augmentar la tensió en el mercat residencial amb la pujada dels 

preus dels habitatges i els lloguers. Mentrestant, els immigrants internacionals 

busquen el seu lloc en les grans ciutats, on no poden competir pels llocs centrals, i 

tendeixen a concentrar-se en certs barris donant pas a espais que, en ocasions, 

canvien de fesomia social i econòmica i poden evidenciar processos de segregació i 

fragmentació urbana. En aquest cicle, tractarem aquestes qüestions a traves de tres 

sessions. 

 

1. El miratge rural: Es possible aturar el despoblament de les àrees 

rurals?  

El despoblament de moltes zones rurals d’Espanya és un procés amb una llarga 

trajectòria històrica que assoleix intensitats alarmants en alguns casos. Tot i ser un 

fenomen estructural a certes àrees, els darrers anys s’ha visibilitat el problema de 

sostenibilitat demogràfica de molts municipis i la lluita contra la despoblació se 

situa, per fi, com a objectiu de polítiques públiques en els territoris que s’anomenen 

de l’Espanya “buida”.  Però, és realment possible revertir aquestes tendències?  

Poden les noves tecnologies i el teletreball ajudar a aturar la despoblació, o estem 

abocats inevitablement a perpetuar la concentració de població a les ciutats? Per 

respondre a aquestes i altres preguntes parlem sobre les dinàmiques demogràfiques 

actuals en els espais rurals i posem cara als seus habitants: qui marxa, qui es queda 

al camp i per què. 

 

Proposta de ponents:  

Prof. Dr. Joaquin Recaño Valverde (Universitat Autònoma de Barcelona) 

jrecano@ced.uab.es 

 

Prof. Dra. Dolores Sánchez Aguilera (Universidad de Barcelona) 

dsanchez_aguilera@ub.edu 

 

Moderadora: Dra. Alba Lanau (Centre d’Estudis Demogràfics) alanau@ced.uab.es 

Proposta de Data: 27 de gener 2021 

 

mailto:jrecano@ced.uab.es
mailto:dsanchez_aguilera@ub.edu
mailto:alanau@ced.uab.es


 

 

2. Diversitat i desigualtat en la cruïlla post-pandèmica  

L’encreuament entre la diversitat producte de la immigració internacional i la 

desigualtat després de les crisis econòmiques de 2008 i 2020 és un dels reptes 

sociodemogràfics més importants que ens depara el futur. En aquesta partida 

crucial que es jugarà als barris, quina és la mirada que pot aportar la demografia? 

 

Proposta de ponents:  

Dra. Amparo Gonzalez Ferrer (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas) 

amparo.gonzalez@cchs.csic.es 

Dr. Andreu Domingo (Centre d’Estudis Demogràfics) adomingo@ced.uab.es 

 

Moderadora: Dra. Alba Lanau (Centre d’Estudis Demogràfics) alanau@ced.uab.es 

Proposta de Data: 3 de Febrer 2021 

 

3. És la gentrificació el destí inevitable de les grans ciutats? 

En els darrers anys s’han accelerat el processos de gentrificació a les grans ciutats 

com Barcelona o Madrid. L’aposta de les classes altes i mitjanes per barris situats a 

àmbits centrals i compactes, ha tendit a expulsar a la població resident d’estrats més 

baixos. Quins fenòmens alimenten aquests processos? Com es poden pal·liar les 

conseqüències negatives? Com incidirà la pandèmia en la gentrificació? 

 

Proposta de ponents:  

Dra. Isabelle Anguelovski (Barcelona Laboratory for Urban Environmental Justice 

and Sustainability – ICREA Research Professor Universitat Autónoma de 

Barcelona) Isabelle.Anguelovski@uab.cat 

 

Prof. Dr. Antonio Lopez Gay (Universitat Autònoma de Barcelona – Centre 

D’Estudis Demogràfics) tlopez@ced.uab.es 

 

Moderadora: Dra. Alba Lanau (Centre d’Estudis Demogràfics) alanau@ced.uab.es 

Proposta de Data: 10 de Febrer 2021 
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