ACTA DE LA SESSIÓ DEL GRUP IMPULSOR DEL PROCÉS PARTICIPATIU
“PLA CONTRA LA DESPOBLACIÓ” DEL CONSELL PROVINCIAL DE
GOVERNANÇA PARTICIPATIVA DE LA DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ,
CELEBRADA EL 27 DE SETEMBRE DE 2018.
A la ciutat de Castelló de la Plana, sent les 13:15 hores del dia 27 de setembre
de 2018, es reuneixen en el despatx del vicepresident de la Diputació
Provincial, els membres del Grup Impulsor “Pla contra la Despoblació”,
relacionats mes baix:
NOM

REPRESENTANT

Vicent Sales

President

Vicent Rubio

Secretari

Borja Colón

Servei d'Administració i Innovació Pública

José Antonio Sales

SEPAM

Ana Belén Arzo

Promoció Econòmica i Relacions Internacionals

Emilio Agulleiro

Consell Provincial de Governança Participativa

Excusa l'assistència, el cap del Servei de Cooperació de la Diputació Provincial
de Castelló, José Castillo.
Actua com a secretari del grup, Vicent Rubio; i presideix, Vicent Sales, diputat
delegat de Participació de la Diputació Provincial de Castelló.
ORDRE DEL DIA
1.- Valorar les conclusions del llibre titulat: Despoblació d'una província amb
mar. Castelló, territori reversible (que es remetrà personalment en entrega a
part).
2.- Decidir l'acció prioritària que determinarà la Comunitat de Participació a la
vista de les àrees temàtiques que figuren en el document adjunt.
PRIMER.- VALORAR LES CONCLUSIONS DEL LLIBRE TITULAT:
DESPOBLACIÓ D'UNA PROVÍNCIA AMB MAR. CASTELLÓ, TERRITORI
REVERSIBLE.
Pel secretari del Grup Impulsor, s'exposen les principals conclusions del llibre
objecte de lectura i que de forma condensada figuren arreplegades en les
pàgines 231 i 232. (Expdte. Gestiona CGGP /2018/3).
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SEGON.- DECIDIR L'ACCIÓ PRIORITÀRIA QUE DETERMINARÀ LA
COMUNITAT DE PARTICIPACIÓ A LA VISTA DE LES ÀREES TEMÀTIQUES
QUE FIGUREN EN EL DOCUMENT ADJUNT.
Després d'analitzar les distintes àrees temàtiques sobre les quals es podria
actuar des de la Diputació en matèria de despoblació, i després de les
oportunes deliberacions, el Grup Impulsor del Procés Participatiu contra la
Despoblació constata la carència d'infraestructures tecnològiques a l'interior de
la província que impedeixen les condicions normals per a la creació
d'oportunitats i l'emprenedoria.
Per la qual cosa, es recorda de forma unànime centrar-se en l'impuls, ampliació
i millora d'internet a la zona rural com a instrument per a la promoció de
l'economia, l'emprenedoria i altres serveis que puguen ser considerats clau.
El Grup proposa, d'altra banda, que es configure una comunitat de participació
amb un número reduït d'especialistes a fi de la seua efectivitat i operativitat que
permeta l'intercanvi d'informació entre els seus membres: tècnics de la
Diputació, especialistes en desenvolupament rural, associacions i altres actors
interessats, com les empreses privades que presten servei en aquests entorns.
Així doncs, es proposen els següents noms o,en el seu cas, representants dels
següents sectors o entitats:
•

José Manuel Fabra. Representant de la Diputació de Castelló.

•

ADLYPSE, en representació dels agents de desenvolupament local i de
promoció socioeconòmica.

•

Lara Traver Sebastiá, com a tècnica en noves tecnologies per al
desenvolupament local, amb seu en el CEDES de Morella.

•

Anna Almenar Ribés, en representació d'ENTROPY.

•

Domingo Giner Beltrán, alcalde de San Rafael del Río.

•

Representant de l'empresa prestadora de serveis d'internet a zones
rurals contractada per la Diputació de Castelló.

•

Alcalde pròxim a la seu del CEDES d'Albocàsser.

El Grup Impulsor del Procés Participatiu Pla contra la Despoblació, acorda que
la celebració de la pròxima sessió en què es constituirà la comunitat de
participació del procés, haurà de celebrar-se en les instal·lacions del CEDES
d'Albocàsser.
I sense més assumptes que tractar, per la Presidència s'alça la sessió, sent les
13,40 hores del dia que figura al començament d'aquesta acta, de tot això com
a secretari done fe.
Pel president
Vicent Sales Mateu

Pel secretari
Vicent Rubio Goterris
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