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1.	  L’ACCESSIBILITAT	  EXTERIOR,	  ELS	  PORTS	  I	  ELS	  FONS	  MARINS	  	  
	  	  
2.	  LA	  GESTIÓ	  DEL	  SÒL	  AGRÍCOLA	  I	  FORESTAL	  
	  	  
3.	  L’AIGUA	  I	  L’ENERGIA	  	  
	  	  
4.	  EL	  PAISATGE,	  ELS	  SEUS	  VALORS	  I	  LES	  SEVES	  UNITATS	  	  
	  
5.	  L’HABITATGE	  	  
	  
6.	  L’ORDENACIÓ	  DE	  LES	  ACTIVITATS	  TURÍSTIQUES	  
	  	  
7.	  LA	  GESTIÓ	  DE	  LA	  URBANITZACIÓ	  DISPERSA	  
	  	  
8.	  LA	  MOBILITAT	  INTERIOR	  	  
	  	  



	  
ELABORACIÓ	  I	  PRESENTACIÓ	  DE	  LES	  VUIT	  PROPOSTES	  

	  

	  	  .	  Les	  propostes	  s’elaboraran	  en	  sessions	  de	  taller	  entre	  els	  dies	  7	  i	  25	  de	  
gener.	  	  

.	  Cada	  proposta	  estarà	  integrada	  per	  un	  conjunt	  de	  projectes	  coherent.	  

.	  Cada	  grup	  disposarà	  d’un	  professor	  tutor	  per	  orientar	  les	  propostes	  

.	  Les	  propostes	  hauran	  de	  tenir	  els	  següents	  formats	  de	  presentació:	  	  
a)  Text	  de	  5	  a	  10	  pàgines	  amb	  la	  relació	  dels	  projectes,	  jusTficació	  de	  la	  

seva	  relació	  amb	  el	  DAFO	  i	  criteris	  i	  la	  seva	  explicació.	  	  
b)  Quadre-‐resum	  dels	  projectes	  que	  integren	  la	  proposta	  
c)  Tres	  pòsters	  per	  a	  la	  presentació:	  c.1)	  Resum	  del	  DAFO	  i	  els	  criteris	  c.

2)	  Projectes	  c.3)	  Projectes	  
d)  Una	  presentació	  power	  point	  per	  al	  debat	  final	  del	  dia	  30	  de	  gener	  

	  



	  
GRUP	  1	  

L’ACCESSIBILITAT	  EXTERIOR,	  ELS	  PORTS,	  COSTES	  I	  FONS	  MARINS	  	  
	  

	  	  
Tutor:	  Oriol	  Nel·∙lo	  

-‐	  La	  reducció	  dels	  costos	  de	  la	  doble	  insularitat	  
-‐	  Les	  infraestructures	  (nombre	  de	  ports,	  calat,	  ...)	  	  
-‐	  El	  sòl	  per	  a	  acTvitats	  logísTques	  	  
-‐	  Les	  empreses	  consignatàries	  i	  les	  tarifes	  	  
-‐	  Les	  praderes	  de	  posidònia,	  la	  seva	  gesTó	  i	  valorització	  
-‐	  La	  gesTó	  de	  les	  costes	  i	  l’erosió	  costanera	  
-‐	  Els	  amarradors	  temporals,	  la	  seva	  localització	  i	  gesTó	  	  



GRUP	  2	  
	  LA	  GESTIÓ	  DEL	  SÒL	  AGRÍCOLA	  I	  FORESTAL	  

	  	   Tutor:	  Anna	  Badia	  
	  

-‐	  Els	  fons	  per	  a	  la	  gesTó	  del	  paisatge	  	  
-‐	  Finançament	  del	  fons	  	  
-‐	  Formes	  de	  gesTó	  del	  sòl	  agrícola	  i	  forestal:	  parTculars,	  

ajuntament,	  enTtats	  de	  custòdia	  
-‐	  Els	  ajuts	  a	  les	  explotacions	  agrícoles	  
-‐	  Els	  contractes	  d’explotació	  
-‐	  Les	  possibilitats	  de	  regadiu	  amb	  aigües	  depurades	  
-‐	  La	  valorització	  dels	  productes	  autòctons	  	  
-‐	  El	  mercat	  de	  Km.	  0	  	  



GRUP	  3	  
	  L’AIGUA	  I	  L’ENERGIA	  	  

	  	  

Tutor:	  Ruc	  Cerdán	  
-‐	  Una	  economia	  hipocarbònica	  	  
-‐	  La	  transformació	  dels	  consums	  	  
-‐	  Les	  noves	  fonts	  d’energia	  i	  les	  seves	  potencialitats	  	  
-‐	  La	  provisió,	  consum	  i	  depuració	  de	  l’aigua	  	  
-‐	  La	  contribució	  a	  la	  lluita	  contra	  el	  canvi	  climàTc:	  
posidònia,	  transport,...	  

	  



GRUP	  4	  
	  EL	  PAISATGE,	  ELS	  SEUS	  VALORS,	  LES	  SEVES	  UNITATS	  I	  LA	  SEVA	  GESTIÓ	  
	  	  

Tutor:	  Albert	  Pèlachs	  	  
-‐	  Les	  unitats	  de	  paisatge	  
-‐	  Els	  valors	  del	  paisatge	  (patents)	  	  
-‐	  Els	  valors	  del	  paisatge	  (latents)	  	  
-‐	  Els	  objecTus	  de	  qualitat	  paisatgísTca	  
-‐	  La	  vinculació	  dels	  valors	  del	  paisatge	  amb	  la	  promoció	  econòmica	  	  
-‐	  Els	  iTneraris	  paisatgísTcs	  	  
-‐	  La	  xarxa	  de	  miradors	  

	  



GRUP	  5	  
L’HABITATGE	  

	  	   Tutor:	  Carles	  Donat	  	  
	  

-‐	  L’obtenció	  de	  sòls	  per	  cessió	  
-‐	  La	  construcció	  d’habitatge	  protegit:	  privats,	  ajuntament,	  

cooperaTves	  	  
-‐	  El	  règim	  de	  Tnença	  i	  la	  gesTó	  
-‐	  Les	  possibilitats	  de	  reparcel·∙lació	  en	  sòl	  rúsTc	  	  
-‐	  La	  incenTvació	  de	  la	  transformació	  d’habitatge	  secundari	  

en	  principal	  

	  



GRUP	  6	  
L’ORDENACIÓ	  DE	  LES	  ACTIVITATS	  TURÍSTIQUES	  

	  	   Tutor:	  Enric	  Mendizábal	  
	  

-‐	  La	  marca	  Formentera	  	  
-‐	  El	  Tpus	  d’oferta	  	  
-‐	  El	  nombre	  de	  places	  	  
-‐	  Els	  productes	  turísTcs	  	  
-‐	  La	  desestacionalització	  
-‐	  El	  vincle	  amb	  l’accés	  i	  la	  mobilitat	  interna	  



GRUP	  7	  
LA	  GESTIÓ	  DE	  LA	  URBANITZACIÓ	  DISPERSA	  

Tutor:	  	  	  Oriol	  Nel·∙lo	  	  
	  

-‐	  L’arribada	  dels	  serveis	  	  
-‐	  Sanejament,	  aigua	  i	  electricitat	  	  
-‐	  Les	  possibilitats	  de	  parcel·∙lacions	  	  
-‐	  Les	  operacions	  de	  densificació	  selecTva	  	  
-‐	  La	  creació	  de	  centralitats	  	  
	  



GRUP	  8	  
	  LA	  MOBILITAT	  INTERIOR	  	  

	  	   	  
Tutor:	  Àngel	  Cebollada	  	  

	  
-‐	  La	  xarxa	  viària,	  gesTó	  i	  modificació	  
-‐	  La	  xarxa	  de	  camins	  	  
-‐	  Els	  desplaçaments	  a	  peu	  
-‐	  El	  parc	  mòbil	  i	  el	  parc	  de	  lloguer	  (automòbil,	  motocicleta	  i	  

bicicleta)	  
-‐	  El	  transport	  públic	  i	  la	  seva	  gesTó	  
-‐	  El	  transport	  escolar	  	  
-‐	  El	  transport	  sanitari	  	  
	  



	  	  
Oriol	  Nel·∙lo	  	  
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