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FINANÇAMENT OBERT 

 

  SINOPSI 

 

El passat dissabte 27 de febrer de 2010 un terratrèmol de magnitud 8,8 a l'escala de 

Richter va tenir lloc a 90 km de la ciutat de Concepción a la regió del Bío Bío a Xile, i 

un tsunami va afectar el port de Talcahuano tot causant danys greus al port i a la 

població. El Govern ha declarat zona catastròfica sis regions: Valparaíso metropolitana, 

Libertador, O'Higgins, Araucania, Bío Bío i Maule. Dades provisionals parlen de 802 

persones mortes, dos milions d'afectats i més de 500.000 habitatges malmesos. 

 

Si bé Xile és considerat com un dels països rics d'Amèrica Llatina, no podem perdre de 

vista que presenta una realitat de grans diferències socials i econòmiques dins de 

l'"exitós" model. De fet, gairebé 19.000 xilens viuen a Espanya i la majoria van sortir 

del seu país per raons econòmiques. El sou mitjà no arriba als 300 euros al mes i el cost 

de la vida és similar a l'europeu. Avui els ciutadans xilens són també ciutadans de casa 

nostra i, per això, per més que Xile no figuri com a país prioritari de la cooperació 

internacional a causa dels macroíndexs de desenvolupament, creiem que la cooperació 

municipalista té una responsabilitat d'acompanyar els processos de reconstrucció 

postemergència. 

 

El que queda en evidència, com sempre, és que el món local, passada la catàstrofe, és 

qui ha de liderar la reconstrucció del territori afectat, no només les infraestructures, sinó 

també el teixit social. 

 

Partint del mandat municipalista del Fons Català, la identificació i implementació de la 

resposta de reconstrucció ha de ser en clau local. Això implica posar èmfasi en la 

participació dels municipis i les entitats xilenes, així com en els mitjans locals per fer 

front a la postemergència sense deslegitimar els actors locals, malgrat la fragilitat que 

els marca. Cal gestionar la fragilitat institucional amb enfortiment i empoderament dels 

actors locals des de l'inici de la resposta fins el final. 

 

En aquest marc el Fons Català està identificant una resposta a la crisi humanitària de 

Xile orientada a la mitigació de riscos i la gestió del territori, en clau de prevenció. 

Aquestes accions necessiten, entre d'altres, treballar per a l'apropiació del risc per part 
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de la ciutadania i la promoció d'una norma de gestió del territori i de la seva 

implementació. Totes dues accions són competències municipals i situen els governs 

locals com actors actius del procés de reconstrucció del territori que governen. En 

aquest sentit, es prioritza el treball amb els actors locals que són els vertaders actors en 

l'impuls del seu propi desenvolupament i que les accions es duguin a terme en 

coordinació directa amb els governs locals i la societat civil organitzada presents als 

territoris afectats. 

 

  INSTITUCIONS QUE HI COL.LABOREN 

 
AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT DE BADALONA 

AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT DE BEGUES 

AJUNTAMENT DE BLANES 

AJUNTAMENT DE CAMBRILS 

AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL 

AJUNTAMENT DE CELRÀ 

AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT 

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA 

AJUNTAMENT D’IGUALADA 

AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR 

AJUNTAMENT DE MANRESA 

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC 

AJUNTAMENT D’OLOT 

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL 

AJUNTAMENT DE POLINYÀ 

AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT DE RUBÍ 

AJUNTAMENT DE SABADELL 

AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT 

AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN 

AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D’ANOIA 

AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 

AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA 

AJUNTAMENT DE LA SÉNIA 

AJUNTAMENT DE TORELLÓ 

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT 

AJUNTAMENT DE VACARISSES 

AJUNTAMENT DE VIDRERES 

AJUNTAMENT DE VILABLAREIX 

AJUNTAMENT DE VILADECANS 

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR 

CONSELL COMARCAL DEL GARRAF 

CAMPANYA CIUTADANA – AJUNTAMENT DE LA GARRIGA 

 

Actualitzat 10/03/10 
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La campanya s’ha concretat en el següents projecte, que actualment es troba en fase 

d’execució: 

 

NÚM. TÍTOL 

2219 RECONSTRUINT REGIÓ A ÑUBLE 
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PROJECTE 2219 

 

RECONSTRUINT REGIÓ A ÑUBLE 
 

 País: XILE 

 Regió: BÍO-BÍO 

 Continent: AMÈRICA 

 Realitzat per: UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO 

 

Data aprovació: 16/07/10 

Període finançament: 10 

 

 

Estat del Projecte: Realitzant-se 

 

Import total projecte:  178.450,00 euros 

Aportació contrapart: 41.000,00 euros 

Aportació sol·licitada:  137.450,00 euros 

Aportació del FONS:  60.000,00 euros 

10% de gestió: 6.000,00 euros 

Import total a finançar: 66.000,00 euros 

 

  SINOPSI 

 

L’epicentre del terratrèmol del 27 de febrer de 2010 va ser davant la costa de la localitat 

de Cobqueruca, província de Ñuble. El sisme va ser considerat el segon més fort de la 

història de Xile i un dels cinc més forts registrats per la humanitat, la qual cosa ha 

marcat profundament el país i la província. 

 

En aquest context, el procés de reconstrucció s’ha anat desenvolupant i implementant de 

manera lenta i centralitzadament, des de la capital cap a les regions afectades a través 

dels diferents ministeris de cada regió. Pel que fa a la regió del Bío-Bío, l’administració 

dels programes i iniciatives de reconstrucció també es fan des de la capital 

(Concepción) i es prioritzen les iniciatives de la província de Concepción  i de la zona 

costanera en detriment d’altres províncies de la regió que també van ser afectades. 

 

Així, la Universitat de Bío-Bío ha elaborat el projecte que, conjuntament amb altres 

institucions locals (Governació de Ñuble, Universitat de Concepción, municipis de la 

província de Ñuble) pretén transformar la catàstrofe en una oportunitat per al 

desenvolupament de la província, tot generant espais adequats de comunicació i reflexió 

entre els actors, que permeti orientar la reconstrucció des de l’àmbit local amb una 

mirada a mitjà i llarg termini. 

 

El projecte consisteix a establir una xarxa de treball conjunt amb els diversos actors 

locals de la província (líders, tècnics d’universitats, juntes de veïns, municipis, etc.) que 

permeti un procés de reconstrucció provincial cohesionat i concertat entre els diferents 

actors socials.  

 

Per això, els municipis de la província han hagut de desenvolupar una participació clau 

en la reconstrucció, la qual cosa ha significat una sobrecàrrega de funcions i tasques que 

no els són habitual. Així, el projecte preveu donar suport paral·lelament al procés 

reconstructiu de totes les comunes tot generant un nexe continu de professionals entre 
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les universitats i els municipis per tal que aquests últims puguin ser, alhora, empoderats 

durant el procés.  

 

D’altra banda, tenint en compte que els sismes són relativament freqüents a Xile i, tot i 

així, no hi va haver una gran reacció el 27 de febrer, el projecte preveu fer un estudi 

d’aquest tipus de situacions que especifiqui les carències i que generi una proposta de 

desenvolupament, que formarà part de la proposta de desenvolupament de la província i 

que cercarà una major educació i cultura de reacció davant d’aquests fenòmens naturals. 

 

 

  INSTITUCIONS QUE HI COL.LABOREN 

 
Traspàs p. 2166 - RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A XILE: FASE 

DE RECONSTRUCCIÓ 

 

  SEGUIMENT 

 

ABRIL 2011 

 

L’informe de seguiment que es presenta ha estat elaborat per la Universitat del Bío Bío i 

abraça el període entre setembre i març de 2011. 

 

DESCRIPCIÓ DEL PROCÈS D’INTERVENCIÓ 

 

En el marc del terratrèmol esdevingut el 27 de febrer de 2010, la Universitat del Bío Bío 

(UBB), en conjunt amb el Centre Iberoamericà de Desenvolupament Estratègic Urbà 

(CIDEU), ha proposat el projecte denominat “Reconstruint Regió a Ñuble” que, en 

conjunt amb altres institucions locals, ha transformat aquesta catàstrofe en una 

oportunitat per al desenvolupament de la província generant espais adequats de 

comunicació i reflexió entre els actors i els líders locals. 

 

El projecte consisteix a elaborar un document que contingui L’Estratègia Provincial de 

Desenvolupament de Ñuble, per això es va establir una xarxa de treball conjunt amb els 

diferents actors locals de la província (líders, tècnics d’universitats, juntes de veïns, 

municipis i govern regional entre altres) que permeti un procés de reconstrucció 

provincial cohesionat i concertat entre els diferents actors socials i que sigui la carta de 

navegació del futur de la província. En paral·lel, aquest projecte pretén donar suport al 

procés de reconstrucció de totes les comunes i generar un nexe continu de professionals 

entre les universitats i els municipis, per tal de comptar amb municipis empoderats del 

procés reconstructiu de la província i la comuna. A continuació s’assenyalen els 

objectius específics del projecte i es detallen les accions realitzades dins el període de 

seguiment d’aquest informe.  

 

 

 

Objectius específics 
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- Elaborar una proposta de prospectiva estratègica per al desenvolupament local i 

reconstrucció de la província de Ñuble, basat en la concertació i cohesió d’actors i 

iniciatives. 

- Establir un nexe continu de treball per al procés reconstructiu de la província, que 

faciliti l’intercanvi de coneixements i capacitats de la Universitat amb l’experiència i les 

necessitats dels municipis. 

 

Accions realitzades 

 

- Formulació del pla de treball i socialització del projecte amb els principals actors de la 

província. 

- Coordinació de jornada de treball inaugural: V trobada de CIDEU “Estratègies de 

desenvolupament local: transformant la ciutat per crear més i millors oportunitats” i del 

llançament oficial del projecte. 

- Mantenir informats els líders provincials i la població en general respecte a l’avenç del 

treball, mitjançant la creació d’una pàgina web i articles a diaris locals i ràdio. 

- Recopilació i tractament de dades que permetin realitzar una caracterització de la 

Província de Ñuble, a les següents àrees temàtiques: desenvolupament econòmic, social, 

cultural, ambiental, institucional i en infraestructura de la província, comparant amb la 

regió i el país. Aquestes dades principalment són informació pública d’inversió regional 

(PROPIR), la fitxa de caracterització econòmica (CASEN), cens nacionals i informació 

del govern regional. 

- Realitzar estudis d’opinió pública per mitjà d’enquestes presencials en els següents 

temes: grau de coneixement de la iniciativa i estudi sobre els perjudicis generats pel 

terratrèmol a la província de Ñuble. 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 

Matriu 1 (objectiu general 1, específic 1) 

 
 

Objectiu General del 

projecte  

Indicadors Indicadors  

Grau de compliment 

Fonts de verificació 

1. “Ñuble es 

reconstrueix i 

s’identifica el 

desenvolupament 

estratègic propi basat en 

les singularitats i les 

característiques que la 

fan un província 

particular en el context 

regional i nacional, 

mitjançant un treball 

concertat i cohesionat 

entre líders polítics, 

tècnics i socials de la 

Província”.   

 

1. Elaborar un 

diagnòstic per a la 

província de Ñuble. 

2. Procés 

detonador de canvis en 

la forma de fer i 

reconstruir la província.  

3. Establir una 

estratègia acord a les 

singularitats de la 

província de Ñuble. 

4. Validar 

l’estratègia de 

reconstrucció per 

autoritats i consell 

directiu. 

5. Potenciar la 

qualitat institucional de 

les municipalitats a 

través d’un nexe 

1.- Al dia 

 

 

2.- Al dia 

 

 

 

3-  Al dia 

 

 

 

4.- Al dia 

 

 

 

 

5.- Al dia 

 

 

 

- Informe de processos 

de canvi de la 

província. 

- Documentació legal. 

- Convenis firmats amb 

les institucions 

associades. 

- Convenis signats entre 

Universitat i 

Municipis. 

- Actes de les reunions 

mantingudes. 
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permanent amb la 

universitat. 

6. Crear un 

Programa universitari 

de suport a 

municipalitats. 

7. Analitzar i 

evidenciar l’existència 

de plans d’emergència 

comunals. 

 

 

6.- Avançada 

 

 

 

7.- Retardada  

 

Objectiu específic 1 

   

- Elaborar una proposta 

de prospectiva 

estratègica per al 

desenvolupament local i 

la reconstrucció de la 

província de Ñuble, 

basat en la concertació i 

la cohesió entre actors i 

iniciatives.  

 

8. Proposta de 

desenvolupament 

estratègic de la 

província.  

8.- Al dia 

 

Proposta de 

desenvolupament 

estratègic de la província. 

9. N. de reunions 

mantingudes pel consell 

directiu, les 

municipalitats i els 

líders locals.  

9.- Avançada Actes de reunions i 

acords entre les instància 

tècniques del treball.   

10. Proposta de 

mecanismes que 

permetin eficiència i 

eficàcia en l’obtenció 

d’informació davant les 

catàstrofes naturals.   

10.- Retardada. Document amb propostes 

de mecanismes 

d’emergència.  

 

Resultats    

1 Proposta de 

desenvolupament 

estratègic per a la 

reconstrucció de la 

província de Ñuble 

basada en una reflexió 

mancomunada per part 

dels actors locals, en la 

concertació i la cohesió 

d’actors i  iniciatives. 

11. Proposta de 

desenvolupament 

estratègic de la 

província. 

Al dia Proposta de 

desenvolupament 

estratègic de la província. 

12. Mecanismes de 

maneig d’informació 

proposats. 

Al dia  

13. N. d’actors 

rellevants que 

participen al consell 

directiu. 

Avançada Actes de reunions i 

acords pel consell 

directiu. 

14. N. d’acords del 

consell directiu.  

Avançada Actes de reunions 

mantingudes pel consell 

directiu.  

15. Propuesta de 

prospectiva estratégica 

realizada. 

Al día Proposta de prospectiva 

estratègica realitzada. 

Activitats planificades 

(relació d’activitats 

per resultats)  

Activitats (en relació al cronograma) 
Activitats (en relació al 

pressupost) 

Anul·lada Retardada Al dia Avançada ICC* 

(Índex de compliment 

de costos (gastat sobre 

pressupostat) 

 

1.Pla de treball i 

socialització del 

projecte amb els 

principals actors de la 

província.  

  X  

0,8 
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2.Jornada de treball 

Inaugural (V trobada 

CIDEU: “Estratègies de 

desenvolupament local: 

Transformant la ciutat 

per crear més i millor 

oportunitats”. 

   X 

1 

3.Mantenir informats 

els líders provincials i 

la població en general, 

mitjançant la creació 

d’una pàgina web.   

  X  

0,5 

4.Diagnòstic de la 

província i anàlisi de la 

informació existent. 

  X  

0,5 

5.Jornada de tancament 

de la primera etapa del 

treball amb el consell 

directiu.   

  X  

0,1 

6.Jornada de treball en 

taules temàtiques 

públiques en l’àmbit 

provincial.  

  X  

0 

7.Desenvolupament de 

la proposta de 

desenvolupament per a 

la província de Ñuble. 

  X  

0 

8.Jornada de treball 

final d’exposició de la 

proposta de 

desenvolupament 

estratègic de la 

província de Ñuble. 

  X  

0 

 

Matriu 2 (objectiu general 1, específic 2)  

 
Objectiu General del 

projecte  

Indicadors Indicadors  

Grau de compliment 

Fonts de verificació 

Ídem    

Objectiu específic 2    

- Establir un nexe 

continu de treball per al 

procés reconstructiu de 

la província, que faciliti 

l’intercanvi de 

coneixement i 

capacitats de la 

Universitat amb 

l’experiència i les 

necessitats dels 

municipis.  

 

 

 

- Creació d’un 

programa que estableixi 

el vincle permanent 

entre universitat i 

municipis de la 

província. 

Al dia - Convenis signats per 

municipi i universitat. 

 

- N. de Convenis de 

treball conjunt signat 

entre la universitat i els 

municipis.  

Retardada - Convenis signats per 

municipi i universitat. 

 

- N. de municipis als 

quals s’ha donat suport 

aquest any.   

Al dia - Convenis signats per 

municipi i universitat. 

- N. de treballs 

realitzats. 

Al dia - Exposició de treballs 

realitzats al consell 

directiu.   
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- N. de treballs publicats 

en diferents mitjans de 

difusió amb especial 

èmfasi en els mitjans de 

comunicació escrits de 

la província.   

Al dia Projectes formulats i 

presentats. 

Resultats    

1. Creació d’un 

programa a l’interior de 

la Universitat que doni 

suport a la 

reconstrucció de la 

província i que 

estableixi un nexe 

continu de treball entre 

la Universitat i els 

municipis de la 

província.   

- Programa de 

col·laboració Universitat 

-Municipis, creat. 

S’estableix un vincle 

permanent i de 

col·laboració entre 

universitat i municipis de 

la província.   

Al dia - Documentació legal. 

- N. de Convenis de 

treball conjunt signat 

entre la universitat i 

municipis.  

Retardada - Convenis signats per 

municipis, territoris i 

universitat.  

- N. de municipis als 

quals s’ha donat suport 

aquest any.   

Al dia - Convenis signats per 

municipis, territoris i 

universitat. 

- N. de projectes 

formulats o presentats.  

Al dia - Exposició de treballs 

realitzats al consell 

directiu i al capítol 

provincial de municipis.  

- N. de treballs publicats 

en diferents mitjans de 

difusió, amb especial 

èmfasi en els mitjans de 

comunicació escrits de la 

província.   

Al dia - Projectes formulats i 

presentats. 

Activitats planificades 

(relació d’activitats 

per resultats)  

Activitats (en relació al cronograma) 
Activitats (en relació al 

pressupost) 

Anul·lada Retardada Al dia Avançada ICC* 

(Índex de compliment 

de costos (gastat sobre 

pressupostat) 

 

1.Pla de treball i 

socialització del 

projecte amb els 

directius de la 

Universitat del Bío Bío.   

   X 

0,6 

2.Difusió de la 

iniciativa a l’interior de 

la Universitat. 

   X 

0,3 

3.Desenvolupament de 

l’oferta programàtica i 

del programa pilot. 

  X  

0,2 

4.Difusió de la oferta 

programàtica amb 

Municipis de la 

Província. 

  X  

0 
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5.Establir demanda 

específica del Municipi 

i identificar l’oferta 

específica que treballarà 

en conjunt amb el 

municipi. 

  X  

0 

6.Coordinació dels 

equips de treball i 

realització del suport 

específic. 

  X  

0 

7.Avaluació del treball 

desenvolupat en el pla 

pilot, per avaluar 

l’ampliació a tots els 

municipis de la 

província.   

  X  

0 

8.Formalització del 

programa a l’interior de 

la Universitat i 

ampliació de la 

convocatòria a 

Municipis. 

  X  

0 

 

 

Altres activitats realitzades 

 

En el marc de l’objectiu general d’elaborar l’estratègia provincial de desenvolupament, 

s’ha acordat donar suport com a ens tècnic al capítol provincial de municipis de Ñuble, 

en aquesta tasca s’han realitzat les següents activitats: 

 

- Estudi d’opinió pública a la província de Ñuble: en primer lloca, es buscà determinar 

el nivell de coneixement que tenen els habitants de la província de Ñuble sobre la 

iniciativa Ñuble Regió i en segon lloc, es cercà conèixer els beneficis que perceben els 

habitants de la província amb la creació d’una nova Regió. 

 

A la pràctica, es van realitzar enquestes personals (cara a cara) a tota la província de 

Ñuble i a més es va determinar una mostra estratificada per edat, sexe i nombre 

d’habitants de cadascuna de les 21 comunes de la província. 

 

- Reunió amb equip tècnic que va participar en la creació de la Regió de los Ríos: 

principalment es va aconseguir acordar una agenda de treball que va permetre avançar 

en les tasques de suport al capítol provincial de municipis de Ñuble i concertar 

seminaris o trobades que citin tots els líders locals de la província per mitjà de 

l’exposició de personatges amb renom nacional. 

 

 

VALORACIÓ DE LA MARXA DEL PROJECTE I OBSERVACIONS 

 

Valoració dels objectius, els resultats i les activitats 

 

Si es compara l’avenç de les activitats desenvolupades amb el termini que es va definir 

per a cadascuna d’elles, es pot comprovar que s’ha respost adequadament a les activitats 
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compromeses. Això s’afirma en base al que s’ha assenyalat a l’apartat 4 que correspon a 

la descripció de la intervenció, els resultats del quals són: en l’objectiu u, de les vuit 

activitats planificades, set es troben en la categoria “al dia” i una en “avançada”, quant a 

l’objectiu dos, de les vuit activitats planificades, sis es troben en la categoria “al dia” i 

dos en “avançada”. 

 

Valoració del grau de participació en els col·lectius implicats en l’execució del 

projecte 

 

S’ha pogut constatar un alt grau d’interès en participar al projecte per part dels 

col·lectius associats (principalment municipis). Una situació similar existeix en altres 

col·lectius com col·legis professionals i agrupacions culturals. Tot això projecte 

positivament davant la fita dels objectius proposats al projecte, cada vegada que aquests 

col·lectius agrupen les persones que poden ser beneficiàries. 

 

Descripció dels recursos utilitzats en el marc del projecte i indiqueu, si és el cas, els 

canvis efectuats 

 

El principal canvi efectuat és entorn a la conformació de l’equip de treball ja que per 

raons professionals es va haver d’assumir un alt càrrec en la direcció superior de la 

UBB, el Professor Álvaro Acuña, que sol·licità no fer part de l’equip. A més s’hi van 

incorporar els següents professionals: 

- L’enginyer comercial Felipe Chávez, amb una àmplia experiència en formulació i 

implementació dels plans de desenvolupament territorial que són un insum molt 

important per elaborar l’estratègia provincial de desenvolupament. 

- El geògraf Jaime Rebolledo, acadèmic amb una destacada trajectòria en l’àmbit des 

estudis del territori, des de la seva experiència. El professor Rebolledo compta amb 

estudis avançats i orientats a la província de Ñuble. 

- La sociòloga Julia Fawaz, acadèmica destacada en l’àmbit del desenvolupament rural, 

amb gran experiència en el desenvolupament d’estudis d’aquesta província. 

 

Descripció de la viabilitat durant l’execució del projecte i la sostenibilitat un cop 

acabat el finançament extern 

 

La viabilitat del projecte està garantida en base al compromís adquirit per la Universitat 

del Bío Bío d’executar el projecte. La UBB és una institució de prestigi a la regió i és la 

única institució estatal i pública de la regió que compta amb cinc anys d’acreditació 

institucional. D’altra banda, hi ha altes expectatives entorn a l’elaboració de l’estratègia 

provincial de desenvolupament, això principalment pels objectius que s’ha proposat el 

capítol provincial de municipis de Ñuble, amb el qual s’han adquirit compromisos 

públics de treballar conjuntament. 

 

Per altra banda, la sostenibilitat, un cop acabat el finançament extern, o més aviat allò 

que donarà permanència serà el fet de treballar en conjunt amb els municipis donant-los 

suport en l’avaluació i la postulació a les diferents línies de finançament disposades pel 

govern, per a la qual cosa, la UBB treballa en la formulació d’un centre d’estudis, que 

tindrà com a objectiu el treball dels municipis a la província de Ñuble. 

 

L’objectiu principal que es persegueix és de realitzar un treball coordinat entre els 21 

municipis de la província i la UBB que permeti treballar en dos aspecte. D’una banda, 
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els municipis han de prioritzar els projectes estratègics que han definit per a la comuna i 

presentar-los com a requeriment de suport a la Universitat. El segon, la Universitat acull 

aquests requeriment i a través de d’un programa de suport estudiantil assigna els 

estudiants més indicats per donar suport als municipis en la formulació del projecte i la 

seva presentació a les fonts de finançament corresponent. Aquest programa correspon a 

un programa ad-hoc creat com a part de les activitats del projecte i que estarà integrat 

per estudiants de la UBB i acadèmics. Una altra alternativa és realitzar les gestions 

necessàries per poder crear un centre d’estudis per a Ñuble des d’un punt financer de la 

universitat. 

 

Valoració de les hipòtesis plantejades a l’inici del projecte 

 

- Insuficient informació quantitativa sobre aspectes rellevants de la província de Ñuble 

com són: producte interior brut (PIB),  provincial segregat per àrea d’activitat 

econòmica, quantitats exactes d’inversió governamental a la província segons el 

Ministeri. 

- Manca d’actualitzacions d’instruments de planificació governamentals per part de 

municipis i govern regional com: plans de desenvolupament territorial (Punilla, Valle de 

Itata i Laja Diguilón); plans de desenvolupament comunal a les 21 comunes de la 

província, només 14 estan actualitzats i el més rellevant és el de la capital provincial 

Chillán no s’ha actualitzat des de l’any 2000. Per tant, aquests i altres mancances en la 

planificació i la publicació de dades fa molesta la realització d’una estratègia provincial 

de desenvolupament en un temps prudent. 

 

Descripció dels punts forts i els punts febles en el desenvolupament del projecte 

 

Punts forts 

 

Grau d’impacte que pot aconseguir el projecte a la província si es pren la responsabilitat 

apropiada per part de les autoritats locals. 

 

L’aportació en el desenvolupament de la qualitat de vida dels habitants de Ñuble si es 

concreta el programa de suport estudiantil que serà de caràcter permanent i en cerca de 

solucionar la bretxa que hi ha entre idear un projecte de desenvolupament i el 

finançament. 

 

Per primera vegada en la història, la província comptarà amb idees pròpies sobre el 

futur en temes tan importants com el desenvolupament econòmic, social, cultural, 

ambiental, institucional i en infraestructura de la província i comparar així amb la regió 

i el país. 

 

Juntament amb això, per mitjà de tallers massius amb representants locals de totes les 

àrees rellevants, es validarà públicament la missió, visió, objectius, eixos de 

desenvolupament, programes i projectes estratègics de la província de Ñuble. 

 

 Punts febles 

 

Escàs compromís dels polítics al moment de guiar-se per un pla de desenvolupament 

mancomunat, un exemple són els plans de desenvolupament comunal, que són 
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obligatoris per mandat del govern, però a la pràctica, els alcaldes no es guien per 

aquests alineaments. 

 

SENSIBILITZACIÓ 

 

En el moment que l’equip directiu es va encarregar de planificar el desenvolupament del 

treball, se centrà en la socialització amb els principals actors de la província, justament 

per això, la primera activitat programada dins de l’objectiu específic va ser establir un 

pla de treball i socialització del projecte amb els principals actors de la província. 

 

Entre les principals activitats de sensibilització que s’han realitzat ressalten: 

 

- Jornada de treball inaugural (V trobada CIDEU: Estratègies de desenvolupament local: 

Transformant la ciutat per crear més i millors oportunitats): aquest esdeveniment es va 

realitzar a l’hotel Nevados de Chillán, a la localitat de les Termas de Chillán. La cita va 

congregar edils de la província de Ñuble, representants de governs comunals de 

l’Argentina, el Paraguai i Xile, a més d’investigadors, empresaris i dirigents gremials. 

Entre les ponències es destacà la presentació del projecte en la qual es va lliurar 

informació i es motivà a tots els líders locals a participar en aquesta iniciativa, a més en 

la presentació de Dr. Rodrigo Romo, que forma part de l’equip de treball, es van donar a 

conèixer importants dades quantitatives de la província, a més dels efectes generats pel 

terratrèmol a Ñuble en relació a la resta de províncies de la regió del Bío Bío. 

 

- La política de l’equip de treball és assistir a tots els seminaris relacionats amb el tema 

del projecte, de manera que es puguin crear les xarxes de confiança necessàries per 

aconseguir l’objectiu general. Entre els seminaris més destacats s’ha assistit al 

“Seminari Smart City” i al “Fòrum de regionalització i reconstrucció”. 

 

- Una altra manera de conjuminar forces és sostenir permanents reunions amb el capítol 

provincial de municipis de Ñuble, realitzant treballs en conjunt que són d’interès públic 

com un estudi d’opinió pública sobre el grau de coneixement de la iniciativa, el qual va 

ser molt valorat per la premsa i també per la ciutadania. 

 

- També hi ha hagut un apropament al govern regional (GORE) per mitjà dels 

coordinadors territorials amb l’objectiu de treballar conjuntament. A més a més, hi ha 

un acord de cooperació entre el projecte i l’institut d’investigació agropecuària de la 

regió del Bío Bío. 

 

- S’han realitzat innumerables reunions personals amb alguns líders de la zona com el 

president del Col·legi d’enginyers, amb el representant del Ministeri d’Agricultura a la 

regió, amb l’assessor del governador, amb alguns secretaris regionals, etc. 

 

El 6 de maig de 2011 hi ha prevista una gran trobada a la Comuna de Pinto on 

s’establiran grups de treball i tallers per començar a validar les idees principals de 

l’Estratègia Provincial de Desenvolupament, la convocatòria de l’acte estarà a càrrec del 

Capítol Provincial de Municipis de Ñuble i el principals expositors seran els integrants 

de l’equip de treball que liderà el complex procés que va viure la província de Valdivia 

per convertir-se en l’actual regió dels Ríos. 
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