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Resituating the Local in Cohesion and Territorial Development  

Benvinguts al quart butlletí RELOCAL  

RELOCAL té com a objectiu identificar els factors que impulsen o impedeixen que les localitats i 

institucions locals, i els actors de la societat civil puguin implicar-se en la política europea, expressin 

les seves necessitats i reclams d'igualtat territorial, i utilitzin les seves capacitats tècniques per a 

explotar els recursos i oportunitats que s'ofereixen des de les estructures europees. En particular, 

des de la crisi econòmica i financera, les injustícies espacials a la UE s'agreugen, i es qüestionen els 

mecanismes establerts pel model social europeu. Així, la hipòtesi del projecte apunta que els 

processos de presa de decisions públiques basades en el lloc poden contribuir a una major equitat 

territorial (en termes d’igualtat en les condicions de vida de diferents regions) i un enfortiment 

democràtic de la societat civil. 

 

La recerca es basa en 33 estudis de casos en 11 països europeus diferents que il·lustren els 

desafiaments de la justícia espacial en el desenvolupament territorial. Els casos van ser seleccionats 

per a permetre una representació equilibrada de diferents contextos institucionals. A partir dels 

resultats dels casos d’estudi, els socis del projecte han identificat aquells factors que influeixen en el 

desenvolupament de les polítiques i projectes amb enfocament local. Aquests s'analitzen des d'una 

perspectiva comparativa. Els resultats són recomanacions, que haurien de permetre valorar el 

desenvolupament europeu i les polítiques de cohesió territorial de la UE des de la base local. 

 

A continuació, es presenten breument els 33 estudis de casos. Per a obtenir més informació sobre 

cada cas, faci clic aquí: https://relocal.eu/all-cases/ 

https://relocal.eu/all-cases/
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Justícia Espacial & Associacions Urbano-Rurals més fortes 

Grup d'Acció Local - Northumberland Uplands 

Northumberland – Regne Unit 

 
Una acció de sostenibilitat rural (LEADER) dirigida 

per voluntaris centrada en distribuir fons europeus 

per al desenvolupament local en una zona poc 

habitada del Regne Unit. 

 

 

Smart countryside 

Ostwestfalen-Lippe – Alemanya 

 
Aquesta acció té com a objectiu contrastar els 

reptes demogràfics a través del foment de la 

transformació digital en una regió rural. 

Proporciona una infraestructura multimèdia als 

pobles, entrena la població local en tecnologies 

digitals i implica nous formats de compromís cívic. 
 

Associació micro-Regional Mara-Natur 

Comtat de Maramures -Romania 
 

L'estudi se centra en un grup d'acció local amb 

capacitat per a gestionar fons LEADER. Aquests 

cobreixen una àmplia gamma d'iniciatives 

econòmiques i accions d'interès públic en 18 

localitats d'una antiga zona minera de Romania. 

L'acció és valorada positivament pels membres 

que formen part, encara que s'assenyala la 

necessitat de fer reformes administratives a escala 

nacional. 

 

Espais públics rurals 

Domchowo, Potarzyce i Stara krobi – Polònia 

 
Analitza el cas de tres municipis de Polònia, i 

l'impacte positiu del seu desenvolupament al crear 

nous llaços socials entre els seus habitants, 

impulsar noves iniciatives i millorar les seves 

connexions territorials. 
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The Goth Village Thematic  

Masłomęcz – Polònia 

 
Un exemple únic d'una comunitat que ha redefinit 

la relació entre la seva identitat i la forta vinculació 

a un lloc amb la finalitat de proporcionar l'impuls 

econòmic, social i cultural necessari per al seu 

desenvolupament. 

 
 

Grup d'Acció Local - Uplands de Balaton 

Balaton Uplands – Hongria 

 
El Programa LEADER en Batalon Uplands com a 

estudi de cas és analitzat a partir del 

desenvolupament d'iniciatives d'interès local, i l'ús 

eficaç dels recursos humans, afavorint la reducció 

de la desigualtat territorial. 

 

Una organització productora a Szentes 

Szentes – Hongria 

 

Aquest estudi de cas explora si una organització 

cooperativa, que compta amb el suport de la 

política agrícola comuna de la UE, pot o no impedir 

la pauperització rural a través de la defensa dels 

interessos dels petits agricultors. 

 

Enfortiment de les comunitats rurals 

Illa de Lewis, Illes occidentals -Regne Unit 

 
Anàlisis de com les intervencions basades en el 

lloc, dutes a terme sota la competència d’una 

agència de desenvolupament del govern escocès 

(HIE) han abordat les desigualtats territorials a 

Lewis, part de la les Illes occidentals, situades a la 

costa oest d'Escòcia. 
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Justícia Espacial & Estratègies de Desenvolupament Econòmic Regional 

 

Pla Estratègic Monistrol 2020 

Monistrol de Montserrat – Espanya 

 
Aquest cas sobre Monistrol de Monserrat analitza el 

procés de revaloració dels seus recursos propis amb la 

finalitat de combatre els seus problemes econòmics, 

socials i territorials. 

 

Euralens: Iniciativa local pel redesenvolupament 

de la conca minera de Pas-de-Calais 

Pas-de-Calais – França 

 

En un esforç conjunt per part de diversos actors de Pas-

de-Calais, aquesta antiga regió minera francesa cerca 

catalitzar el desenvolupament local des de la base, 

creant al seu torn un enfocament innovador entorn al 

seu actual model de governança local. 

 

 

Lieksa 2030 - Estratègia de Desenvolupament 

Lieksa – Finlàndia 

 
La remota i rural ciutat finlandesa de Lieksa s'enfronta a 

un progressiu declivi demogràfic, a la seva regressió 

econòmica i als problemes territorials de ser una ciutat 

perifèrica. L'estudi identifica els processos de 

governança local implementats, recollits en l'Estratègia 

de Desenvolupament Lieksa 2030, amb la finalitat 

d'afavorir el desenvolupament socioeconòmic de la 

ciutat. 

 

 

Un programa especial de desenvolupament 

Macedònia del Nord – Grècia 

 
Analitza la transició que ha experimentat una àrea 

grega dedicada a l'extracció de carbó en un context de 

pressió ambiental i econòmica, cap a un 

desenvolupament territorial alternatiu. 
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La zona d'innovació d'Alexander 

Tessalònica – Grècia 

 
La Zona d'Innovació Alexander intenta promoure la 

justícia territorial a través de la interacció entre les 

comunitats de recerca i emprenedoria, fomentant la 

recerca, la innovació i la tecnologia i combinant 

l'aplicació de mètodes "de dalt a baix" i "de baix a dalt". 

 

 

Karditsa: Ecosistema de Col·laboració 

Karditsa – Grècia 

 
Amb l'objectiu de reduir les injustícies territorials, 

econòmiques i socials, l'Agència de Desenvolupament 

Local de Karditsa juntament amb alguns dels actors 

locals han afavorit la creació d'una xarxa d'accions 

col·lectives en el marc de l'economia social i solidària 

per a promoure un desenvolupament basat en el lloc i 

afavorir la inclusió. 

 

Enfrontant l'impacte dels terratrèmols induïts 

Northeast Groningen – Països Baixos 

 
Aquest cas analitza la justícia territorial arran dels 

freqüents terratrèmols que es produeixen a la regió 

nord-est de Groningen. Aquests terratrèmols són 

provocats per l'home, induïts per l'extracció de gas 

natural. 

 

El projecte Pata Cluj 

Cluj-Napoca – Romania 

 

Aquest estudi de cas analitza el projecte executat per a la 

“inclusió social” de les comunitats de la zona desfavorida 

de Pota Rât, prop de l'abocador de Cluj-Napoca. El seu 

efecte positiu immediat va ser que el 10% de les famílies 

van ser reubicades, però en canvi no es van generar canvis 

en les polítiques de la ciutat en relació amb Pota Rât, el 

problema de l'habitatge o de desenvolupament urbà. 
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Justícia Espacial & Millora Urbanística de Barris Europeus 

Centre sociocultural per a joves  

Görlitz – Alemanya 

 
Aquest cas explora les potencialitats per a superar la 

justícia espacial a través d'una associació juvenil sense 

ànim de lucre en una ciutat alemanya de grandària 

mitjana. Mitjançant la creació d'un Centre 

Sociocultural per a la Joventut té com a objectiu 

involucrar activament als joves en el 

desenvolupament urbà i la presa de decisions 

polítiques. 

 

 

La Comissió per a un Estocolm socialment 

sostenible 

Estocolm – Suècia 

 
En aquest cas es revisa la implementació i posada en 

marxa de la Comissió d'Estocolm, en una ciutat que, 

encara que es considera competitiva econòmicament, 

té problemes de segregació severa cada vegada més 

profunds. 

 
 

Rotterdam Sud: Nationaal Programma 

Rotterdam Zuid 

Rotterdam – Països Baixos 

 

Amb la finalitat de combatre la forma particular 

d'injustícia que resulta de la segregació espacial de les 

llars a la ciutat de Rotterdam, membres dels centres 

educatius i empreses locals s'han proposat per a 

coordinar les accions del Nationaal Programma 

Rotterdam Zuid. 
 

Un projecte per a persones sense llar: el 

PLace/Ladywell 'pop-up Village' 

Lewisham – Regne Unit 

 

En resposta a la crisi d'habitatges de Londres, el poble 

"pop-up" PLAU/Ladywell ofereix una estructura 

modular i totalment desmuntable de pisos per a 

famílies sense llar i un espai d'oficines assequibles. 

Està dissenyat per a ser utilitzat en aquells llocs que 

no tenen previst un desenvolupament urbanístic. 
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Iniciativa local basada en l'acció civil a la ciutat 

de Kotka 

Kotka – Finlàndia 

 
Mitjançant fons de la UE, l'organització que gestiona 

les activitats LEADER en els municipis rurals 

finlandesos té com a objectiu estendre l'enfocament 

de desenvolupament local dirigit per grups locals a la 

ciutat de Kotka, una ciutat de grandària mitjana en el 

sud de Finlàndia. S'ha dut a terme projectes centrats 

en afavorir aturats, joves, immigrants i altres grups 

vulnerables amb necessitats especials. 

 

El projecte Mălin-Codlea 

Codlea, Comtat de Brașov – Romania 

 
Com a resultat del projecte "Responsabilitat dels 

ciutadans en el camp de l'habitatge", el 10% de les 

llars del districte de Méalin s'han beneficiat 

parcialment d'un procés de legalització dels seus 

habitatges a través del qual accedien a la compra de 

la terra on estaven construïdes els seus habitatges. 

Així i tot existeixen encara diversos problemes jurídics 

i socioeconòmics que segueixen sense resoldre's. 

 

Pla integral de desenvolupament urbanístic de 

l'àrea de Plumbuita 

Bucarest – Romania 

  

Aquest pla definit com una "estratègia a llarg termini 

per al desenvolupament de Plumbuita amb l'objectiu 

de millorar el mercat de treball i afavorir el 

creixement econòmic", ha aconseguit: instal·lar un 

sistema de vídeo vigilància que va incrementar 

l'estigmatització dels grups més pobres, i un altre que 

va contribuir a la millora de les infraestructures 

viàries. 

 

Pla d'acció per la millora de la qualitat de vida 

d’un barri segregat 

Premià de dalt – Espanya 

 
Aquesta iniciativa, sorgida des del govern català, va 

buscar revitalitzar social i urbanísticament el barri de 

Santa María/Santa Anna-Tió a través del 

desenvolupament de programes socials i una 

intervenció urbana integral per a la millora de l'espai 

públic. 
 

https://relocal.eu/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/12_FI_Kotka-Pilot-Case-Study-Report.pdf
https://relocal.eu/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/12_FI_Kotka-Pilot-Case-Study-Report.pdf
https://relocal.eu/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/12_FI_Kotka-Pilot-Case-Study-Report.pdf
https://relocal.eu/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/27_RO_Case-2_Malin-Codlea_Final.pdf
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Pla de transformació del barri de La Mina 

Sant Adrià de Besòs – Espanya 

 
Aquest cas d'estudi analitza l'impacte del pla de 

transformació urbana i revitalització social del barri 

de la Mina. 

 

 

  

Programa: “Donar als nens una oportunitat” 

Encs – Hongria 

 
En una zona caracteritzada per petits llogarets en 

declivi econòmic, emigració, altes taxes de 

desocupació i sota nivell educatiu, el programa 

“Donar als nens una oportunitat” ha estat dissenyat 

per a millorar les condicions de vida dels nens i les 

famílies de la zona de Encs. 

 

 

 

Deu anys de regeneració urbana d’un barri 

pobre 

György-telep – Hongria 

 
Aquest cas analitza les solucions per a abordar la 

injustícia territorial i social a llarg termini en una 

antiga colònia minera desfavorida. Aquesta es 

caracteritza per un percentatge elevat de pisos de 

baixa qualitat, un baix nivell educatiu i alts nivells de 

desocupació. 
 

 

Justícia Espacial & Una Governança Territorial més Intel·ligent 

 

Digital Västerbotten 

Västerbotten County – Suècia 

 
Igual que moltes altres zones rurals d'Europa, amb 

tendències similars a la despoblació i a la seva 

regressió econòmica, aquest estudi de cas descriu com 

les solucions digitals poden facilitar la cooperació entre 

els municipis i reduir-se així els costos en compartir 

competències. 
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Construint un Eco-Cité: l'EPA Alzette-Belval 

Northern Lorraine – França 

 
En un context de desindustrialització i un mercat de 

treball orientat cap a Luxemburg, la EPA és una agència 

estatal francesa que té com a objectiu "recuperar" la 

planificació del desenvolupament territorial des 

d'altres nivells administratius. 

 

 

Kallikratis: la fragmentació en la governança 

territorial 

Volos – Grècia 

 
Aquest estudi de cas analitza els efectes sobre la 

justícia espacial dels 'Kallikratis', una reforma que va 

ampliar significativament els límits i les jurisdiccions del 

municipi de Volos. Analitza també si la reforma ha 

ajudat la ciutat a fer front als desafiaments econòmics i 

socials, i si ha millorada realment la prestació de 

serveis als seus ciutadans. 

 

 

Associació de municipis per un desenvolupament 

local més coordinat 

Eix de la Riera de Caldes – Espanya 

 
L'Associació de Municipis del Eix de la Riera de Caldes 

es va crear amb la finalitat de proporcionar millors i 

més eficients serveis a una regió amb alta concentració 

d'activitats econòmiques i industrials. 

 

 

Pressupost participatiu a Lodz 

Łodz – Polònia 

 
La ciutat de Lodz ha posat en marxa pressupostos 

participatius com una de les eines per a la 

implementació de l'Estratègia de 

Desenvolupament Lodz 2020 a través de l'impuls de 

projectes locals centrats en la millora del capital humà, 

la identitat local i la transformació urbana. 
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Cooperativa social "Serveis Comunals" 
Brzenziny – Polònia 

 
Exemple d'un procés de revitalització de recursos 

locals, a través de la combinació d'activitats tècniques 

(renovació, modernització i revaloració) amb activitats 

socials i econòmiques. 

 

 

La teva opinió és valuosa! Pròximament RELOCAL llançarà una enquesta online 

 

Et convidem a contestar la nostra enquesta sobre les eines per a la construcció de la justícia espacial a 

partir de l’anàlisi dels nostres casos d'estudi. Contestar-la no et portarà més de 5 minuts i rebràs un 

informe amb els resultats i opinions dels participants.  

 

Activitats durant 2019 

 

Octubre 2019, imajine & taller relocal (pròximament) sobre "disparitats espacials a Europa: de les 

regions a les localitats, i de les localitats als individus". 

Octubre 2019, sessió de mig dia RELOCAL a DG Regio's Jornades de portes obertes (pròximament) 

sobre "Contracció d'àrees rurals i justícia espacial" en col·laboració amb el projecte Interreg ESPON 

Escape. 

Juliol 2019, sessions especials al Congrés de l’AESOP a Venècia sobre "el paper del local en la millora 

de la cohesió i la justícia espacial". 

Març 2019, conferència RELOCAL a Lodz, amb la participació dels projectes H2020 COHESIFY, IMAJINE i 

PERCEIVE sobre la justícia regional i la política de cohesió de la UE. Discussió de les preocupacions sobre 

la reforma de la política de cohesió per abordar els corrents espacialment divergents del 

desenvolupament socioeconòmic de tot Europa.  

 

Notícies breus 

 

- "Le Parlement Intempestif du Label Euralens": Cyril Blondel i POLAU elaboren el 4 d'abril de 2019 la posada 

en escena d'una Assemblea fictícia, unint actors locals, amb l'etiquetatge de titulars d'iniciativa i actors 

institucionals de pas-de-Calais. 

- "Utilitzar les potencialitats de la participació juvenil en el desenvolupament urbà": l' investigador de ILS 

Viktoria Kamuf va presentar i va discutir els resultats d'un estudi de cas RELOCAL durant un taller al març 

de 2019. 
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- "Smart Country costat Ostwestfalen-Lippe" estudi de cas en el debat nacional. L' investigador de ILS Sabine 

Weck va discutir els resultats d'un estudi de cas RELOCAL en esdeveniments de nivell nacional alemanys. 

- "Més enllà de la dimensió econòmica" – l'impacte social i mediambiental d'una organització productora: sessió 

de pòster-Pitching amb l'estudi de cas RELOCAL sobre Szentes a càrrec de CERS ha. 

- "Geografies de la justícia": cicle de conferències convidat en Geografia i ordenació del territori, organitzat 

per l'Institut de Geografia i ordenació del territori d'UniLux en col·laboració amb el JSSJ Spatial Justice 

Journal. 

- "Projecte RELOCAL i justícia espacial": entrevista a Estelle Evrard, de la Universitat de Luxemburg, al centre 

de ràdio sociocultural de Luxemburg 100.7. 

 

Qui forma part del RELOCAL? 
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