PREMI 2013
Ona Alay Coll
Anàlisi territorial per la dinamització social i econòmica a través de la recuperació de finques en
desús a l’Alta Garrotxa

El present treball tracta el tema del desenvolupament rural i exposa una estratègia que pretén
afavorir el desenvolupament endogen en el territori de l’Alta Garrotxa.
L’estudi se centra en l’elaboració d’un índex de recuperabilitat socioeconòmica com a eina
metodològica per a la selecció de les finques en desús que pesenten millors condicions per a ser
rehabilitades.
Aquest índex es concep com una eina en el context d’un “Pla de recuperació de les finques en
desús de l’Alta Garrotxa”, el qual té voluntat d’assolir els objectius de fixació de la població i
dinamització socioeconòmica del territori, en resposta a les problemàtiques naturals i socials
derivades de la situació d’abandó i desús que presenta l’espai.

ACCÈSSIT 2013
Xavier Delclós Alió
La ciutat intermèdia en el seu context territorial. Aproximació teòrica i anàlisi funcional a partir del
cas de Valls
El treball que es presenta fa una anàlisi de les dinàmiques territorials en què participen les ciutats
intermèdies, des del punt de vista de la funció que tenen en el seu entorn immediat, a través d’una
aproximació teòrica prèvia i l’anàlisi de la ciutat de Valls, capital de l’Alt Camp.
L’estudi presenta un primer apartat de caire conceptual que recull referències i estudis sobre la
definició de la ciutat petita i mitjana i la seva configuració com a espai intermedi en la xarxa urbana.
En segon lloc, aporta un apunt metodològic que vincula aquest treball amb un projecte ESPON
2013 que analitza el rol de les ciutats petites i mitjanes a Europa, en què es basa aquest treball.
El tercer apartat, que és el nucli de l’estudi, presenta l’anàlisi de cas de Valls com a ciutat
intermèdia en el seu context territorial. S’estudia la caracterització territorial de la ciutat i del seu
entorn immediat i el paper que aquesta ciutat juga com a capital de l’interior del Camp de
Tarragona. L’anàlisi es fonamenta en l’estudi de les relacions funcionals que s’estableixen a partir
de la mobilitat laboral, i també utilitza altres aspectes que configuren la ciutat com a intermèdia com
són les eines de gestió que s’hi relacionen i els diferents plans i programes que poden contribuir al
nou desenvolupament territorial
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