
 
 
 
 
  
 
 
 

                                                                        
     
 
 
 
 
 
 

Est ra tèg ies  de  
desenvo lupament  l oca l  a  
l es  à rees  met ropo l i tanes :  

e l  cas  de  Barce lona  
 

6 de juny de 2008 
 

Jornada
ORGANITZA 
 

La jornada està organitzada pel 

Centre d’Estudis Sociològics sobre la 
Vida Quotidiana i el Treball (QUIT) i 

compta amb el suport del Departament de 

Sociologia  i la Facultat de Ciències 

Polítiques i de Sociologia de la UAB 

 
 

 

 

 

 
COL·LABOREN 

 

 

 

 
 

 

 

 

INSCRIPCIÓ 
 

La inscripció a la jornada és gratuïta , 

però caldrà confirmar l’assistència 

abans del dia 30 de maig. 

 

La inscripció podrà realitzar-se 

enviant un correu electrònic a: 

quit@uab.es 

O bé trucant per telèfon al: 

 93 581 2405 

 

DESTINATARIS 
 
La jornada està oberta a totes aquelles 
persones que estiguin interessades: 
representants polítics, tècnics municipals, 
persones vinculades al món associatiu i 
comunitat universitària en general. 
 
INFORMACIÓ GENERAL 
 

Dia:  6 de juny de 2008 

Lloc: Sala d’Actes 

Facultat de Ciències Polítiques i de 

Sociologia.- UAB 

  

 



 

 
Amb la consolidació dels ajuntaments 

democràtics el paper de l'administració local ha 

anat canviant i prenent més pes en els processos 

de desenvolupament local. Les iniciatives per 

afavorir el desenvolupament ja no són fruit d'un 

plantejament exclusivament administratiu, sinó 

que hi intervenen els diferents agents socials 

presents al territori. 

 

Així, van apareixent noves orientacions en el 

desenvolupament local en funció de la 

identificació de nous problemes i noves 

necessitats que van sorgint als barris i a les 

ciutats, com ara demandes de millora dels serveis 

públics, demandes sobre el món productiu, 

demandes de respecte mediambiental, etc.  

A més a més, cal tenir en compte, l'interès de la 

UE per generar i impulsar processos de 

desenvolupament local relacionats amb la creació 

d'ocupació. 

OBJECTIUS 
 
El Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida 
Quotidiana i el Treball –QUIT porta actualment 

a terme una recerca finançada pel Ministeri 

d'Educació (SEJ2005-04078) que proposa una 

hipòtesi de desenvolupament local que tingui en 

compte les noves necessitats socials, com ara les 

ecològiques i les d'atenció a les persones, i que 

permeti alhora generar una ocupació de qualitat.  

 

La celebració d'una jornada de reflexió sobre 

aquestes temàtiques es justifica en la mesura que 

els processos de desenvolupament local formen 

part tant de l'agenda política com científica, en un 

context cada cop més globalitzat. 

 

Especialment si tenim en compte les 

transformacions socio-demogràfiques que estan 

tenint lloc en els últims temps i que requeriran 

noves respostes en un futur no molt llunyà. 

 
 

PROGRAMA 
9:30 Benvinguda i Presentació de la Jornada 

Fausto Miguélez, director QUIT 
 
10:30 

 
Ponència 
DESENVOLUPAMENT LOCAL A ITÀLIA 
Carlo Trigilia 
Professor de Sociologia Econòmica de la 
Università degli Studi di Firenze 

 
11:15 

 
Pausa cafè 

 
11:30 

 
Taula Debat 
DESENVOLUPAMENT LOCAL, TERRITORI I 
RECURSOS 
Bartolomé Pérez 
Professor d’Economia Aplicada de la 
Universidad de Sevilla 
Maravillas Rojo 
Secretària General d’Ocupació 
Josep Antoni Ybarra 
Professor d’Economia Aplicada de la 
Universitat d’Alacant 
Modera: Antonio Martín Artiles (UAB) 

  
 
15:30 

 
Taula Debat 
ELS AJUNTAMENTS DAVANT LES NOVES 
NECESSITATS ECONÒMIQUES I SOCIALS DEL 
TERRITORI 
- SERVEIS A LES PERSONES: Representant 
Ajuntament Manresa 
- DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ: 
Representant Ajuntament Sant Feliu Llob. 
- MEDI AMBIENT: Representant Ajuntament 
Molins de Rei 
- CAPITAL SOCIAL I XARXES ASSOCIATIVES: 
Carlos Lozares 
Modera: Teresa Torns 

 
17:30 

 
Conclusions i Clausura 
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