CONFERÈNCIA - FÒRUM del PROJECTE de RECERCA “HAMLETS.
IMMIGRACIÓ i DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE a MICROPOBLES”
“Si l’amarg passat acaba bé, serà més ben rebuda la dolcesa present” /// “All yet seems well, and if it end so meet, / The bitter past, more
welcome is the sweet” (William Shakespeare, Tot va bé si acaba bé / All’s Well that Ends Well)

Dimecres 5 de febrer de 2020
Lloc: PALAU MACAYA, Passeig de Sant Joan 108, BARCELONA. <M> Verdaguer L3, L5
18h15. Acollida i distribució de documentació.
18h30. Benvinguda i parlaments a càrrec de representant de ‘La Caixa’ (entitat finançadora) i, a més, representants
d’organitzacions col·laboradores amb el projecte (ordre alfabètic): Francés X. Boya (President de l’Asociación Española
de Municipios de Montaña, EsMontañas, i Síndic d’Aran), Mireia Font (Gerent del Consorci Grup d’Acció Local Alt
Urgell-Cerdanya) i Mario Urrea (President de l’Associació de Micropobles de Catalunya, AMC, i Alcalde de Torrebesses).
Introduccions convidades: Joan Caball (Coordinador d’Unió de Pagesos) i Baldiri Ros (President de l’Institut Agrícola,
Associació d’Empresaris Agraris). Modera: Ricard Morén-Alegret, Dept. de Geografia i ICTA-UAB.
19h10. Presentació de resultats del treball de camp del projecte de recerca sobre immigració en àrees rurals franceses
CAMIGRI (https://camigri.hypotheses.org), a càrrec de William Berthomière (CNRS, França).
19h20. Presentació de resultats dels treballs de camp a Catalunya del projecte de recerca “HAMLETS. Immigració
i desenvolupament sostenible a micropobles” (www.uab.cat/hamlets) realitzat des de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) i finançat pel Programa RecerCaixa, a càrrec del Director del projecte, Ricard Morén-Alegret (UAB),
així com de Cristóbal Mendoza (UAB & UAM, Mèxic), Josepha Milazzo (UAB & Aix-Marseille Université, França) i
Francesc Romagosa (UAB & EUTDH).
19h45. Fòrum de debat sobre la situació actual i perspectives de desenvolupament sostenible a nivell social, econòmic
i ambiental a municipis amb menys de 500 habitants empadronats amb intervencions addicionals de Carme Freixa
(AMC) i de representants de vàries organitzacions participants al projecte (ordre alfabètic): Carles Bertran (Director del
CITE de CCOO Catalunya), Jorge Irías (Vice-President de FEDELATINA i President de la Federación de Asociaciones
Hondureñas en Cataluña), Gaëlle Patin-Laloy (Programa Intercultural de CASA ASIA), Albert Puigvert (Gerent de
l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya, ARCA), Magí Rovira (Secretari General de la Federació de Municipis de
Catalunya, FMC), Janette Vallejo (Vice-Presidenta d’AMIC-UGT Catalunya), entre d’altres...
20h25. Anunci de posteriors iniciatives i cloenda.
*Per participar, cal inscriure’s enviant correu electrònic amb nom, cognom i nº de DNI o NIE a: pr.hamlets@uab.cat

