En la ciutat d'Albocàsser, sent les 12:10 hores del dia 31 d'octubre de 2018, es
reuneixen en el saló d'actes del CEDES d'Albocàsser, les següents persones
relacionades més a baix a fi de constituir la Comunitat de Participació del
procés participatiu anomenat Pla contra la Despoblació:

VICENT FRANCESC SALES MATEU (2 de 2)
VICEPRESIDENTE 1º
Fecha Firma: 06/11/2018
HASH: 34974a9c72a1a5ed7dc648efe1f25388

NOM

REPRESENTANT / ENTITAT

Vicent Sales

President

Vicent Rubio

Secretari

Borja Colón

Servici d'Administració i Innovació Pública

Ana Belén Arzo

Promoció Econòmica i Relacions Internacionals

Emilio Agulleiro

Consell Provincial de Governança Participativa

José Antonio Lázaro

Consell Provincial de Governança Participativa

Domingo Giner

Alcalde de San Rafael del Río (responsable FEDETCAS)

José Manuel Fabra

Servici d'Enginyeria Interna Diputació de Castelló

Lara Traver

Tècnica en NNTT per al Desenvolupament Local

Anna Almenar

Entropy.

Marcos Monraval

ADELYPSE

Excusa l'assistència, el cap del Servici de Cooperació de la Diputació Provincial
de Castelló, José Castillo; i José Antonio Sales, del SEPAM.
Assistixen com invitats a la reunió l'alcalde de la localitat d'Albocàsser, el
senyor Antonio Querol; i la senyora Ana Portal, tècnica d'Igualtat d'Oportunitats
destinada en el CEDES d'Albocàsser.
Actua com a Secretari de la Comunitat de Participació, Vicent Rubio; i presidix,
Vicent Sales, diputat delegat de Participació de la Diputació Provincial de
Castelló.
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VICENTE RUBIO GOTERRIS (1 de 2)
Participación ciudadana
Fecha Firma: 06/11/2018
HASH: 9a52890039931959483ee18d2f75b896

ACTA DE LA SESSIÓ INFORMATIVA DE LA COMUNITAT DE PARTICIPACIÓ
DEL PROCÉS PARTICIPATIU PLA CONTRA LA DESPOBLACIÓ DEL
CONSELL PROVINCIAL DE GOBERNANZA PARTICIPATIVA DE LA
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ, CELEBRADA EL 31 D'OCTUBRE DE 2018.

ORDRE DEL DIA
1.- Constitució de la Comunitat de Participació del procés participatiu: Pla
contra la Despoblació.
La sessió comença amb les paraules de benvinguda als assistents per part del
vicepresident de la Diputació Provincial de Castelló i president del Consell
Provincial de Governança Participativa, Vicent Sales.
El senyor Sales destaca la importància d'un procés participatiu com aquest, en
el que es pretén fer un pas més en la lluita contra la despoblació.
Seguidament, fa una declaració sobre els objectius del mateix per a centrar-se
en el sector de les noves tecnologies. Sales considera que el sector de les
tecnologies de la comunicació i, més concretament Internet, és una oportunitat
de futur per a fer front al despoblament de la nostra província. El propi Vicent
Sales aclareix que després d'una anàlisi i una reflexió prèvia per part del Grup
Impulsor del procés, s'ha intentat delimitar l'actuació de la futura Comunitat de
Participació per a centrar-se en l'ús d'Internet, que actua com un complement a
les diverses actuacions que ve promovent la Diputació de Castelló en la seua
lluita contra la despoblació.

Seguidament, pel Secretari s'estableix un ordre d'intervencions per a conèixer
les opinions i recomanacions dels membres de la Comunitat de Participació a fi
de conèixer la seua opinió sobre la importància d'Internet i de les tecnologies
de la comunicació com a element per a frenar la despoblació o, almenys,
contrarestar els seus efectes i afavorir la creació d'oportunitats en els diferents
àmbits.
José Manuel Fabra intervé en primer lloc per a presentar el pla wifi135 engegat
per la diputació de Castelló. Un pla que utilitza la tecnologia WiMax - afirma per a donar cobertura a municipis de l'interior de la província, i que està pensat
per a l'ús públic. Per tant compleix amb la legislació en el seu doble objectiu
quan es refereix a l'obligatorietat que tenen els ajuntaments de, d'una banda,
proporcionar connexió a Internet en espais públics com ara biblioteques o altres
instal·lacions de titularitat municipal; i, mitjançant l'existència de zones o punts
de connexió.
En l'actualitat són 103 els municipis que s'han acollit a aquesta tecnologia, a
través de 550 punts de connexió per tota la província, aproximadament; amb un
amplada de banda de 20 megues. La infraestructura ha sigut possible gràcies a
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Borja Colón intervé per a situar metodològicament el procés, que naix del
consens del Consell Provincial de Gobernanza Participativa. Per açò, amb la
creació de la Comunitat de Participació, es pretén cercar aliats que coneguen la
problemàtica del despoblament de la nostra província, i cita als diferents
representants de sectors com l'emprendiment, el desenvolupament local, les
infraestructures tecnològiques o els Grups d'Acció Local. “La idea és que a
través d'un grup reduït com aquest, puguen sorgir idees que puguen
materialitzar-se, o no, en polítiques públiques de l'equip de govern”.

l'existència d'una empresa que disposa dels mitjans i la tecnologia suficient per
a prestar aquest tipus de servei.
Des del seu punt de vista, i basant-se en aquesta infraestructura no existeixen
inconvenients perquè els veïns puguen gaudir d'Internet en zones rurals de la
província.
Seguidament, Anna Almenar com a responsable d'Entropy, incubadora
d'empreses de tecnologia que treballa en un entorn rural, confirma que no
tenen inconvenients per a desenvolupar la seua labor empresarial, solament al
principi quan Internet tenia majors limitacions que les actuals. La seua empresa
utilitza Internet mitjançant l'ús de radioenllaços, però es decanta per la
utilització de la fibra perquè garanteix una millor qualitat i major velocitat, una
circumstància que en aquests moments no és possible, declara.
Lara Traver, especialista en noves tecnologies en el CEDES de Morella, intervé
per a assenyalar que ha detectat una major dificultat de connexió en les
explotacions agropecuàries de la província, i en petites poblacions de l'interior.

Domingo Giner, com a representant dels Grups d'Acció Local i alcalde de la
localitat de Sant Rafel del Riu, considera que les tecnologies de la comunicació
han sigut tractades en diversos fòrums com un element mes per a lluitar contra
la regressió demogràfica i, en particular, per a frenar el fenomen de la
despoblació del mitjà rural perquè la societat avança molt ràpidament, si bé,
adverteix, la qual cosa avui és una oportunitat dins de deu anys deixarà de ser
útil perquè necessitarem nous mitjans i nous cabals. Complementa la seua
intervenció dient que existeix una falta apreciable en molts municipis de
l'interior del senyal de televisió.
El senyor Giner aclareix que els joves d'avui dia volen rapidesa en les
comunicacions, i si no disposen d'ella es traslladaran a Castelló per a
aconseguir-ho. “Son petites coses que no van a solucionar el problema de la
despoblació però amb un major cabal poden ajudar”. I conclou la seua
intervenció dient que Internet és un dels pilars per al creixement, perquè les
empreses ho necessiten.
Domingo Giner introdueix un nou assumpte relacionat amb la falta d'equilibri
entre oferta i demanda, i cita el cas d'un curs de formació sobre ramaderia oferit
a Morella que va deixar si es fes per absència d'interessats. En aquest aspecte,
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l'ADL de l'ajuntament de Benassal, Marcos Monraval, confirma les possibilitats
d'Internet per a contrarestar els efectes de la despoblació en el món rural. Això
no obstant, amb les condicions actuals de connectivitat, admet, existeixen
desavantatges per a la càrrega i descàrrega d'arxius de certa grandària amb els
quals treballen alguns professionals. Açò afavoreix que joves, especialment,
abandonen els nuclis rurals entre setmana per a traslladar-se fins a poblacions
més grans del litoral. Al seu judici, la inexistència de serveis bàsics relacionats
amb les comunicacions és un obstacle perquè puguen viure i treballar en
l'entorn rural, si bé, aclareix, els caps de setmana tornen al seu poble d'origen.

el senyor Giner considera necessari el paper tan important que tenen les
administracions per a evitar aquests desajustaments.
Vicent Sales intervé per a corroborar la necessitat d'intervenció que tenen les
administracions per a corregir el desequilibri entre l'oferta i la demanda, i cita
com a exemple el cas dels trens de rodalia entre Castelló i Vinaròs. D'ací
l'oportunitat, segons la seua opinió, de declarar la utilitat del servei públic per
part de les administracions perquè puga ampliar-se el servei de trens amb una
major freqüència entre ambdues localitats i contribuir econòmicament finançant
el que es denomina el dèficit de tarifa. En el cas d'Internet, és aconsellable que
l'administració intervinga per a donar les mateixes oportunitats als habitants de
l'interior com del litoral, subratlla.
En relació amb el dèficit de tarifa al que s'ha al·ludit, i d'aplicació d'ajudes
públiques, Lara Traver pren la paraula per a informar que el Govern publica
anualment un mapa de zones blanques on s'arrepleguen aquelles localitats que
no disposen de cobertura de xarxes de banda ampla. En aquest llistat
apareixen reflectits els municipis sense cobertura, les operadores de la qual
podrien ser susceptibles de prestar servei mitjançant una subvenció. I requereix
un compromís de l'administració per a conèixer aquestes zones blanques i
dotar de subvencions a les operadores per a prestar el servei.
José Manuel Fabra matisa que la diputació com a tal administració no pot
donar subvencions a operadores per a dotar d'Internet a particulars, i comenta
que en el cas de la corporació provincial s'ha actuat influint perquè es genere
demanda perquè l'empresa operadora puga realitzar les inversions.

Vicent Sales fa ús de la paraula per a indicar que tampoc es pretén lluitar
contra la despoblació amb un canvi substancial dels sectors productius de
l'economia, sinó fer viables els actuals sectors econòmics. Són qüestions,
assenyala, que ja van ser tractats en el seu moment pel Grup Impulsor del
procés participatiu, que va prendre l'acord de referir-se a Internet com un entre
els molts sectors per a lluitar contra la despoblació.
Intervé, a continuació, José Antonio Lázaro per a ratificar la necessitat que
tenen les persones que habiten en entorns rurals de poder disposar de les
mateixes condicions d'accés a Internet, però a més es pregunta què ofereixen
aquestes localitats a aquestes persones que decideixen romandre en el seu
poble o instal·lar-se en un municipi d'interior. Proposa, d'una banda, el disseny
d'una campanya informativa perquè persones que vulguen desenvolupar un
negoci puguen instal·lar-se en poblacions de l'interior. I, al mateix temps,
suggereix que aquesta campanya contemple els avantatges de traslladar-se a
aquest entorn.
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Borja Colón intervé per a assenyalar que seria oportú explicar en aquest fòrum
amb la col·laboració de les operadores per a conèixer la seua opinió sobre
aquest tema, de cara a invertir recursos en zones de poca població.

Anna Almenar, per al·lusions, fa ús de la paraula per a dir que des de l'entorn
rural s'ofereix la pau i la qualitat de viure en un mitjà rural, "és el nostre principal
valor afegit pel que fa a la competència".
Domingo Giner insisteix que la despoblació te molts matisos i fronts on atacar,
per açò proposa que Internet s'equipare a altres serveis bàsics com l'educació i
la cultura, en cas contrari serà molt difícil que prospere per si sola, a causa de
l'envergadura i al potencial que representa.
Vicent Sales afig que Internet és a més un territori de grans oportunitats.
Borja Colón ratifica l'important impacte que representa la tecnologia en la
transformació de la societat i aporta les següents idees: d'una banda insisteix
que és necessària la presència en aquest fòrum de les operadores puix que si
bé la demanda ja està activada, no hi ha oferta per a atendre-la en les actuals
circumstàncies. D'altra banda, considera que existeix un assumpte de
competència administrativa puix que la diputació no pot declarar el
subministrament d'Internet com d'utilitat pública, perquè aquesta declaració
correspon a les lleis estatals o autonòmiques, si escau. "Si que tenim
competències per atribució d'altres administracions, i ací pot donar-se un marge
de maniobra per a poder oferir Internet com s'ha fet a través del pla wifi135
duplicant l'esforç. Desgraciadament no està connectada la demanda amb
l'oferta i açò requereix un diàleg amb les operadores per a conèixer el seu
oferiment en matèria de tecnologia que ens permeta contrarestar l'absència
d'oportunitats".
D'altra banda, Borja Colón ressalta els valors intrínsecs dels pobles de les
zones rurals per a acollir a emprenedors i persones que decidisquen
traslladar-se a viure a aqueixes poblacions però per a açò es requereix la
infraestructura necessària.

Ana Belén Arzo considera que a més de les noves tecnologies és important
prendre en consideració altres valors com els que representen aquelles
empreses que creen riquesa a l'interior, i garantir que en els pròxims anys
continuen fent-ho. I abunda en la idea de crear les condicions necessàries
perquè puguen existir oportunitats de negoci i contribuir al fet que aquelles
empreses que decidisquen instal·lar-se a l'interior puguen fer-ho amb totals
garanties, creant els mitjans i fent possible que existisquen sinergies entre
elles.
Per a finalitzar, el Secretari de la Comunitat de Participació, Vicent Rubio fa una
recopilació de les idees que han sorgit en la sessió. La més destacada és la
idea de donar continuïtat a aquest fòrum per a seguir reflexionant i crear noves
oportunitats que frenen o contraresten els efectes de la despoblació en els
municipis de l'interior de la província de Castelló, que asseguren l'avenir social i
econòmic dels pobles rurals afectats per la regressió de la població.
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Domingo Giner intervé per a destacar el paper principal de la diputació en la
seua lluita contra la despoblació, però defensa que aquesta és una qüestió en
la qual han d'implicar-se també altres administracions.

Una altra de les conclusions fa referència a la necessitat d'arbitrar mesures
destinades a evitar la desvinculació que existeix entre oferta i demanda, que
permeta crear la infraestructura suficient per a millorar i fomentar l'ús de les
tecnologies de la informació en les zones rurals, amb ple accés a Internet i
completa cobertura de televisió i telefonia mòbil.
La Comunitat de Participació també es va referir a la difusió dels beneficis que
poden trobar en els pobles de l'interior aquelles persones o entitats que
decidisquen traslladar-se fins allí per a obrir o crear noves oportunitats de
negoci.
En el resultat final d'aquest debat, també es considera necessari equiparar
Internet a altres serveis bàsics municipals com a mitjà per a fixar la població,
tals com a centres sanitaris, i col·legis, bàsicament.
De les conclusions també es va posar en relleu l'aportació de José Manuel
Fabra, com a tècnic de la diputació, per a aclarir l'actuació que està duent a
terme aquesta corporació per a estendre la wifi a tots els municipis de la
província, així com l'oportunitat d'establir línies de subvenció a ajuntaments per
a prestar serveis d'Internet a persones i entitats amb major amplitud de banda.
Finalment, és necessari deixar constància de dues aportacions formulades per
actors convidats a l'acte de constitució d'aquesta Comunitat de Participació. Per
part de la tècnica d'Igualtat d'Oportunitats del CEDES d'Albocàsser, Ana Portal
Nieto, se ratifica la necessitat de disposar de major i millor connectivitat per a
garantir l'existència d'una política activa d'emprendiment i la permanència de
les dones joves com a eix vertebrador i de desenvolupament demogràfic en el
mitjà rural.

I sense més assumptes que tractar, per la Presidència s'alça la sessió sent les
13,35 hores del dia que figura al començament d'aquest Acta, de la qual cosa
com a Secretari done fe.
Pel President
Vicent Sales Mateu

Pel Secretari
Vicent Rubio Goterris
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D'igual forma, per part d'Antonio Querol, alcalde d'Albocàsser, es va voler
deixar constància de les dificultats que existeixen per a recolzar a
l'emprendiment ramader i agrari, per les traves administratives i fiscals existents
en el mitjà rural.

