
Obxectivos

Achegar información sobre a situación demográfi ca de Galicia e sobre as posi-
bles actuacións que desde o ámbito das políticas públicas e da sociedade civil 
se poidan articular sobre o particular. Trátase de realizar unha análise desde a 
perspectiva comparada, refl exionando sobre a situación actual, con especial én-
fase no ámbito rural galego e ponderando as posibles liñas de actuación futuras.

Destinatarios

Autoridades e empleados públicos da administración pública autonómica e lo-
cal, e fundacións, asociacións e entidades cuxa actividade estea vinculada á 
materia obxecto das xornadas. Tamén se dirixe aos investigadores, os universi-
tarios e os interesados en xeral.

Inscrición

Ver DOG nº 195, do 1 de outubro de 2011.

Información

http://egap.xunta.es | 981 546 241 / 881 997 014.

Directores

Xosé Luís Barreiro Rivas (Universidade de Santiago de Compostela).

Rosa Matilde Pascual Monzó (Universidade da Coruña).

Secretario Técnico

Laureano Xoaquín Araujo Cardalda (IES Arcebispo Xelmírez I, Santiago de Com-
postela).



26 de outubro

09:30 | Recollida da documentación.

10:00 | Inauguración.

10:30 | O panorama demográfi co de Galicia en perspectiva política: orixe e causas 
do problema, enunciado de obxectivos e confección dunha axenda de priorida-
des.
Xosé Luís Barreiro Rivas, Universidade de Santiago de Compostela.

11:30 | Pausa café.

12:00 | A demografía galega en perspectiva biomédica: descrición, análise e pers-
pectivas.
Luciano Vidán Martínez, presidente do Colexio Ofi cial de Médicos da Provincia da 
Coruña.

13:00 | A demografía galega en perspectiva económica: descrición, análise e 
perspectivas.
Fausto Dopico Gutiérrez del Arroyo, Universidade de Santiago de Compostela.

17:00 | Emigración e inmigración en Galicia: análise da mobilidade da poboación 
e dos seus efectos na sociedade galega.
Natalia Ribas-Mateos, Universidade da Coruña.

18:45 | Migracións e crecemento demográfi co. Visión comparada: Andalucía e 
Galicia.
Diego Constantino López de Lera, Universidade da Coruña.

27 de outubro

10:00 | Os cambios estruturais da poboación nos países europeos. As variables 
do caso español.
Amand Blanes Llorens, Universitat Autònoma de Barcelona.

11:00 | Estrutura familiar e equilibrio demográfi co: a perspectiva esquecida.
Eduardo Hertfelder de Aldecoa, Instituto de Política Familiar.

12:00 | Os permisos por nacemento e por adopción e a súa aplicación nas políti-
cas de restauración demográfi ca en Galicia.
María Pazos Morán, Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento 
y Adopción.

13:00 | A infl uencia das condicións laborais da muller na evolución demográfi ca. 
O caso de Galicia.
Susana López Abella, Secretaría Xeral de Familia e Benestar da Xunta de Galicia.

17:00 | Causas e consecuencias da baixa natalidade. Especial referencia ao caso 
galego.
Ángel Luis Toledano Ibarra, Seminario Diocesano de Sigüenza-Guadalajara.

18:00 | O problema demográfi co de Galicia desde a perspectiva de xénero. Claves 
para unha política de renovación demográfi ca.
Rita Maria Radl Philipp, Universidade de Santiago de Compostela.

19:00 | As políticas públicas de soporte ás familias e as súas consecuencias na 
estrutura demográfi ca.
Francisco Cabrillo Rodríguez, Universidad Complutense de Madrid.

28 de outubro

10:00 | Cara a un modelo ideal de poboación: bases e referencias para unha polí-
tica demográfi ca en Galicia.
Rosa Matilde Pascual Monzó, Universidade da Coruña.

11:30 | Declive demográfi co en Galicia e  territorio: o deseño de políticas públicas 
nun espazo complexo e heteroxéneo.
Alberto Meixide Vecino, Fundación Novacaixagalicia.
Melchor Fernández Fernández, Universidade de Santiago de Compostela.

16:30 | A resposta ao envellecemento da poboación no marco da Estratexia de 
Lisboa. Aproximacións ao caso de Galicia.
José Manuel Blanco González, Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión 
Europea da Xunta de Galicia.

18:00 | A restauración demográfi ca de Galicia: unha política entre a necesidade 
e a utopía.
Luis Antonio Caramés Vieitez, Universidade de Santiago de Compostela.

19:00 | Resumo e conclusións.
Xosé Luís Barreiro Rivas, Universidade de Santiago de Compostela.
Rosa Matilde Pascual Monzó, Universidade da Coruña.

Acto de clausura.
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