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Novidades | As recomendacións do Proxecto Symbios en nove minutos

Neste vídeo recóllense de forma sintética e gráfica as principais recomendacións e aprendizaxes sobre
como orientar as políticas públicas en materia de inclusión territorial, que son un dos principais froitos do
Proxecto Symbios. Ver o vídeo

Recursos Symbios

Grazas

Seminario Final

Symbios chega á súa fin, e
quere darlles as grazas a todas
as persoas que o fixeron rico e
diverso.

Están dispoñibles as actas do
seminario final, centrado nas
políticas públicas.

Ler máis na web

Ler máis na web

Recomendacións
Symbios
Despois do contraste en
Pedrafita, Rodeiro, Vimianzo e
Celanova, publicamos o informe
de recomendacións finais.
Ler máis na web

Materiais

Xestión sustentable

Crise demográfica

Rural School Cloud

Presentación da estratexia de
desenvolvemento da Reserva
da Biosfera de La Palma.

A Revista do Eixo Atlántico
dedica un número á crise
demográfica en Galicia.

Aplicar as novas tecnoloxías para
conectar pequenas escolas rurais.
Informe e software dispoñibles.

Ler máis na web

Ler máis na web

Ler máis na web

A entrevista. Ledicia Suárez Rodríguez. Equipo técnico do Proxecto Symbios
Symbios chega ao seu final. Cales son as principais achegas coas
que quedas, despois de ter sido parte central deste proxecto?
Unha das cuestións máis relevantes de Symbios é que soubo poñer un
nome e explicar a realidade que se vive en Europa e en Galicia en
relación ao impacto social do declive demográfico, que significa un reto e
que implica unha serie de problemáticas que ata este momento non
estaban descritas: a realidade da exclusión territorial. Sen identificar o
factor territorial como posible factor de vulnerabilidade, non sería posible
traballar sobre el.
Ler máis na web
Este e os anteriores boletíns do Proxecto Symbios poden consultarse aquí en formato PDF:
http://www.proxectosymbios.es/gl/comunicacion

Este é o boletín electrónico do proxecto Symbios, unha iniciativa de encontro, intercambio e aprendizaxe sobre os
desafíos do cambio demográfico e as súas consecuencias no benestar e na inclusión social da xente e dos territorios
de Galicia e doutras rexións europeas afectadas. Se ten calquera dúbida ou quere contarnos algo, contacte con nós desde aquí
e se quere deixar de recibir este boletín electrónico, faga clic aquí.

