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Puigcerdà, a la Cerdanya, amb el Cambra d’Ase al fons. Els centres comarcals, punts de trobada i dinamització de la ruralitat.

El 2009, la Fundació del Món Rural va editar l’Atles de la nova 
ruralitat, un encàrrec realitzat pel Departament de Geografia i 
Sociologia de la Universitat de Lleida que s’ha convertit amb 
els anys en una eina de consulta obligada per als qui des del 
sector agrari, des del món de l’ensenyament i des dels més di-
versos àmbits professionals estan interessats en les àrees ru-
rals. Amb el pas dels anys la informació i la reflexió editada en 
suport paper i digital s’ha anat quedant endarrerida i requereix 
una actualització. Algunes estadístiques agràries, com ara les 
referències al cens agrari del 1999, han quedat sensiblement 
envellides i els canvis econòmics i socials que es viuen a partir 
del 2008 obliguen a una nova reflexió. Per això es proposa 
aquest treball sobre L’actualitat del món rural.

Tot avançant en el plantejament anterior, el treball que segueix 
es proposa una actualització dels mapes, els gràfics i els co-
mentaris de l’Atles de la nova ruralitat, de manera que pugui 
ser incorporada a l’edició digital del document que es pot con-
sultar a través d’Internet. Al mateix temps, es fa una presenta-
ció dels nous documents que mantenen un sentit i una relació 
entre ells i que configuren un document més general amb les 
pròpies conclusions finals. En cap moment el treball es plan-
teja com una actualització general de l’Atles, que requeriria 
un treball força extens i complex, sinó com una selecció dels 
aspectes més remarcables.

D’acord amb el plantejament i les directrius anteriorment 
apuntades, el treball es proposa fonamentalment revisar i 
actualitzar els continguts de l’Atles de la nova ruralitat en el 
sentit següent:

1) Una actualització dels gràfics i els mapes de l’Atles de la 
nova ruralitat amb els comentaris corresponents, tot tenint en 
compte determinats continguts:

a) L’actualització de dades significatives que en el seu mo-
ment ja estaven relativament desactualitzades per la manca 

consideracions prèvies
d’una base estadística que sí que ha aparegut en els darrers 
anys (per exemple, el cens agrari).

b) L’actualització d’algunes fonts més significatives (parti-
cularment les demogràfiques) que mantenen un bon nivell 
de posada al dia estadística i que permeten assenyalar els 
grans canvis socials.

2) La incorporació d’alguns temes que presenten noves reali-
tats del món rural i que disposen d’una bona base estadística 
de referència.

3) Una valoració més general dels canvis experimentats 
aquests darrers anys que es posen en relleu a través dels as-
pectes anteriorment analitzats.

Per tot plegat, s’ha d’elaborar un dossier compost de fitxes 
temàtiques integrades per quadres, gràfics o mapes, amb els 
respectius comentaris i una conclusió final. Els criteris que se 
segueixen en els comentaris són:

• Els documents segueixen una nova numeració equivalent 
a la d’un dossier independent.

• Posar una referència entre parèntesis al número de qua-
dre, gràfic o mapa corresponent de l’Atles original. Ex.: (A 
M2.13)

• Es mantenen de manera general els títols de l’Atles base.

• Es mantenen igualment els colors i els intervals utilitzats, 
excepte en casos comentats.

• En conseqüència, també es mantenen els àmbits munici-
pals i comarcals com a àrea de treball, segons la lògica ja 
instaurada en l’Atles de la nova ruralitat.
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El mapa municipal només ha sofert dos canvis respecte al 2008: la segregació del municipi de la Canonja, al Tarragonès, 
que es va separar de Tarragona l’abril del 2010 i la molt recent segregació de Medinyà, al Gironès, que es va separar el 
juny del 2015 de Sant Julià de Ramis. Aquests moviments deixen el total de municipis catalans en 948. Recentment també 
s’ha creat un nova comarca (DOGC 30/04/2015), el Moianès, formada per 10 municipis de les comarques del Bages, Osona 
i el Vallès Oriental. Aquesta nova comarca s’adscriuria a l’àmbit territorial de les Comarques Centrals. En els mapes sub-
següents s’ha optat per representar en els que aporten dades municipals el municipi de la Canonja, però no pas Medinyà, 
ni tampoc el Moianès en els mapes comarcals, atès que bona part de la informació recollida és anterior a la creació del 
municipi i la comarca, respectivament, i, per tant, no es disposa de dades estadístiques referides a aquestes delimitacions 
territorials concretes. 
Font: elaboració pròpia a partir de les bases de dades de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 

Mapa 0.1. Les noves unitats territorials de referència. Municipis, comarques i àmbits 
territorials, 2015

A M0.2
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El Moianès està format per deu municipis que pertanyien a les comarques del Bages (el mateix Moià, l’Estany, Santa Maria 
d’Oló, Calders i Monistrol de Calders), Osona (Collsuspina) i Vallès Oriental, la resta de municipis. Aquesta nova comarca 
s’adscriu a l’àmbit territorial de les Comarques Centrals i compta amb una població de 13.056 habitants. La seva capital és 
Moià, un municipi amb 5.760 habitants, que concentra el 44% de la població de la nova comarca. Tot i les influències me-
tropolitanes que li arriben, es perfila com una comarca clarament rural, que reuneix, d’altra banda, unes condicions bastant 
típiques de muntanya, gairebé com la primera comarca de muntanya fora de l’àmbit dels Pirineus. 
Font: elaboració pròpia a partir de les bases de dades de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i del Padró Municipal d’Habitants, 
2014.

Mapa 0.2. Els municipis de la nova comarca del Moianès, 2015

mapa nou
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A l’Atles de la nova ruralitat editat anteriorment (2009) per la 
Fundació del Món Rural, al primer capítol es fa un incís especi-
al en la definició i delimitació de l’àmbit de la ruralitat a Cata-
lunya. D’aleshores ençà, pocs canvis s’han produït. Les dades 
de base estrictament geogràfica que servien per a la delimi-
tació de la ruralitat no han experimentat cap modificació real-
ment remarcable. Per la seva part, les dades demogràfiques 
sí que han variat; però quan aquestes variables demogràfi-
ques es relacionen amb el territori apareixen uns indicadors 
que presenten poques modificacions. D’altra banda, tampoc hi 
ha novetats metodològiques remarcables quant a la definició 
de les àrees rurals que invitin a un nou tipus d’aproximació 
a les àrees rurals del país. Fet i dit, doncs, els mapes i els 
comentaris de definició de la ruralitat editats l’any 2009, amb 
dades sovint referides a l’any anterior, experimenten canvis 
minúsculs en els darrers anys i la seva actualització no té gaire 
sentit avui dia (2015). 

1/ La ruralitat

En aquest primer capítol es presenten únicament dues incor-
poracions de mapes que tenen poca relació amb el primer at-
les. Ajuden a fer-se una primera idea del que representa la 
ruralitat, que serveix de prolegomen als capítols que seguei-
xen. S’hi descobreixen de manera molt clara els dos referents 
fonamentals de la ruralitat a Catalunya. En primer lloc, la gran 
extensió territorial que aquesta representa. En segon lloc, la 
quantitat relativament baixa de població que viu en aquest ter-
ritori si es compara amb la població total de Catalunya. D’ai-
xò es comencen a deduir algunes consideracions valoratives, 
sobre les quals s’anirà aprofundint en els gràfics i mapes dels 
capítols que segueixen. D’entrada, però, potser seria impor-
tant reconèixer que malgrat la feble quantitat d’habitants que 
resideixen permanentment a la ruralitat, aquests habitants 
aprofiten, gestionen i han de cuidar, al cap i a la fi, la major 
part de la superfície del país, una superfície que, per altra part, 
representa un medi indispensable per a l’alimentació, el lleure, 
la cultura o els serveis ambientals del conjunt de la població 
de Catalunya. 

La Vilella Alta i Poboleda, entre els rostos i pendents del Priorat; petites poblacions d’una ruralitat profunda que reviu.

RURALITAT
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RURALITAT

El mapa ens recorda la gran concentració de la població a l’entorn de la regió metropolitana de Barcelona, amb unes co-
marques que sumen 4.774.561 habitants, que representen quasi les dues terceres parts de la població de Catalunya, que 
és de 7.518.903 habitants l’any 2014. A banda de la forta concentració metropolitana, es presenta una gran concentració de 
la població en la línia costanera i a l’entorn dels principals eixos de comunicació, mentre que bona part dels municipis del 
rerepaís no arriben als 2.000 habitants. Dels 947 municipis catalans, el 63% no arriben als 2.000 habitants. Pel que fa als 
deu municipis amb menor població, cap dels quals arriba als 70 habitants, sis es troben en comarques de muntanya (Fígols, 
Gisclareny, la Quar i Sant Jaume de Frontanyà al Berguedà; Cava a l’Alt Urgell i Bausen a la Val d’Aran) i quatre a l’interior de 
les comarques tarragonines (Forès, Savallà del Comtat i Senan a la Conca de Barberà i la Febró al Baix Camp). 
Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat segons el padró continu municipal d’habitants 2014. Les dades corres-
ponen a la darrera explotació, en data 1 de gener del 2014.

Mapa 1.1. La població municipal; els municipis de menys de 2.000 habitants i els 10 
municipis més petits de Catalunya, 2014

A M1.1
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Mapa 1.2. L’evolució secular de la població comarcal, 1860-2014; cartogrames per 
comarques i àmbits

La ruralitat a Catalunya s’ha d’entendre, d’entrada, dins el procés històric de pèrdua de pes demogràfic i econòmic de les 
comarques interiors en benefici de l’entorn de Barcelona i el litoral. En l’escenari inicial, el 1860, les comarques de l’Alt 
Pirineu i les Terres de l’Ebre, els àmbits que després patiran el despoblament, suposaven, en cada cas, més del 6% del total 
de la població catalana. En els mapes successius apreciem un procés cada cop més acusat de concentració de la població 
a la regió metropolitana. En les darreres dècades, s’aprecia una redistribució de la població al Barcelonès i, després, a la 
resta de la regió metropolitana des del Barcelonès cap a les comarques circumdants, així com un creixement important de 
les comarques de la corona exterior metropolitana (àmbits del Penedès, Camp de Tarragona i comarques gironines). 
Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat. Població de fet 1860, 1910 i 1960 i dades del padró municipal d’habitants 
2014. Els cartogrames, elaborats segons el mètode Gastner-Newman, ens presenten unes comarques que procuren mante-
nir la forma i varien proporcionalment de volum segons la proporció de població comarcal de cada any; en color, els àmbits 
del Pla Territorial.

RURALITAT

A M1.2
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Les variables que exemplifiquen els comportaments més de 
fons del contingent demogràfic, les referides específicament a 
la mortalitat i al comportament reproductiu, es troben arrela-
des en un context biològic i social que canvia lentament. Això 
i la mateixa dinàmica generacional fan que les variables que 
caracteritzen demogràficament la ruralitat no experimentin 
grans variacions. Segueix el fort envelliment i segueix el crei-
xement natural una mica més negatiu que a les àrees urbanes, 
fet que resulta determinant perquè els municipis petits de la 
Catalunya interior tornin a perdre població en els darrers anys. 

En relació directa amb les inèrcies demogràfiques de caràc-
ter negatiu que han castigat la Catalunya rural en els darrers 
decennis, trobem també realitats socials específiques, com 
ara el gran nombre de llars amb persones grans, que si bé 
cobren unes jubilacions que ajuden molt les famílies en les 
circumstàncies actuals de crisi econòmica, comporten també 
unes problemàtiques d’atenció social importants. La solteria 
i la masculinitat adulta superior de les àrees rurals són na-
turalment fets que perduren, per bé que no siguin analitzats 
específicament en les pàgines que segueixen. Recordaríem, 
amb tot, que la forta immigració produïda a inicis d’aquesta 
centúria ha contribuït també a un cert rejoveniment de les àre-
es rurals i a millorar les expectatives del seu futur demogràfic.

Tot i que la demografia reflecteix amb retard i d’una mane-
ra més endolcida els efectes dels grans canvis econòmics, i 
això ha estat també cert en els darrers anys, les estadístiques 
demogràfiques dels municipis i comarques de Catalunya con-
firmen, a poc a poc, a partir del 2008, uns canvis conjunturals 
que van en la línia de reprendre les inèrcies passades. És el 
que explica l’evolució demogràfica negativa de les comar-
ques de muntanya i de les comarques meridionals interiors. 
En aquesta evolució hi ha tingut més a veure la composició 
del mateix contingent demogràfic que no pas els moviments 
migratoris, que malgrat que presentin alguns símptomes ne-
gatius, mantenen uns balanços molt equilibrats.

La perspectiva històrica resulta encara limitada per confirmar 
les noves tendències. Però el comportament de la demografia 
en els propers anys sembla que estarà marcat per les compo-
nents inercials assenyalades en un context on no s’albira una 
recuperació econòmica immediata, almenys una recuperació 
prou significativa. Només la immigració pot arribar a cobrir, 
doncs, els forats que deixa i deixarà la davallada natural del 
contingent demogràfic a les comarques rurals interiors. Per 
això caldrà una certa atractivitat econòmica, per a la qual al-
gunes comarques es troben més ben situades que d’altres. Si-
gui com sigui, no es pot donar res per definitiu. Perquè alguns 
avantatges turístics o industrials poden trontollar i d’altres, 
despertar-se, tal com s’ha vist en aquests darrers anys.

Lleida, indiscutible capital interior que determina el ritme de la comarca interior més dinàmica, el Segrià.

   2/ La població
POBLACIÓ



l’actualitat del món rural a Catalunya /13

AG2.1 i 2.2

En el darrer període d’anys, del 2007 al 2014, no hi ha hagut canvis apreciables en la distribució de la població pels diferents 
gruixos poblacionals dels municipis, tal com es pot veure en el gràfic 2.1. Darrere d’aquesta primera impressió s’amaga un 
creixement diferencial significatiu entre uns municipis i uns altres; el creixement és molt baix a les ciutats grans i continua 
sent relativament important en els municipis de menys de 20.000 habitants que caracteritzen la Catalunya rural. En el fons, 
doncs, tal com s’aprecia en el gràfic 2.2, es produeix una lenta reconfiguració de la distribució demogràfica que segueix 
la tendència iniciada l’any 1981. En tot cas, tant els municipis grans com els petits mantenen en el període 2007-2014 un 
creixement poblacional moderat, que contrasta amb el fort creixement dels anys precedents. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat, segons els padrons i censos de població.

Gràfics 2.1 i 2.2. Evolució demogràfica segons la grandària dels municipis, 1960-2014 

POBLACIÓ
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A M2.6

Mapa 2.1. La dinàmica demogràfica municipal en els períodes 2001-2008 i 2008-2014

El període de 2008-2014 es defineix en termes de creixement demogràfic per la desacceleració, després de l’increment de-
mogràfic ràpid i general de principis de segle XXI, que es va estendre arreu del territori. El creixement s’alenteix de manera 
general i molts municipis entren en pèrdues en els darrers anys. Només un 44% dels municipis catalans tenen una evolució 
positiva en el nombre d’habitants en aquest darrer període. Territorialment, però, se segueix la mateixa lògica que en etapes 
anteriors: els que no creixien o ho feien poc, ara decreixen; els que abans creixien molt, ara ho continuen fent, encara que a 
un ritme menor. Destaca que en les principals àrees urbanes, els municipis centrals (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona-
Reus) presenten dinàmiques negatives o de creixement mínim, que contrasten amb increments més importants en els mu-
nicipis del seu voltant. És un creixement centrat en els entorns periurbans que ha estat força generalitzat per tot el territori. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat. Padró municipal d’habitants de 2001, 2008 i 2014.

2001-2008

2008-2014

POBLACIÓ
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A M2.9

Les dades a escala comarcal corroboren de forma resumida l’evolució del mapa municipal cap a una certa estagnació de 
la població. Hi ha fins a 8 comarques que presenten una evolució moderadament negativa, amb decrements que no arriben 
a l’1% anual. Són 4 comarques pirinenques, l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, el Berguedà i el Ripollès, més les comarques in-
teriors del sud del Principat (les Garrigues, el Priorat, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta). Bona part de les comarques catalanes 
presenten taxes de creixement acumulat anual de la població positiu inferior a l’1%, valor només superat lleugerament 
per 8 comarques que presenten encara un cert dinamisme: 4 són a la demarcació de Girona (l’Alt Empordà, el Gironès, el 
Pla de l’Estany i la Selva), a les quals cal sumar els dos Penedès, el Tarragonès i el Segrià. Curiosament, ja hem comentat 
que les ciutats de Girona, Lleida i Tarragona presentaven dinàmiques més aviat regressives, ben compensades, però, pels 
increments dels municipis del seu entorn immediat. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat. Padró municipal d’habitants de 2007 i 2014.

Mapa 2.2. La dinàmica demogràfica comarcal en els períodes 2001-2007 i 2008-2014

2001-2007

2008-2014

POBLACIÓ
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A M2.12

Mapa 2.3. Creixement natural per comarques, 2001-2005 i 2008-2013

Si es compara amb períodes anteriors, i per efecte de les onades migratòries amb major natalitat, les comarques litorals 
experimenten un important creixement natural de la població, que afecta en menor mesura les comarques interiors. Per 
contra, bona part de les comarques de muntanya i del sud-oest del país, amb una població escassa i molt envellida, presen-
ten dinàmiques negatives. Comparant aquest mapa amb el del creixement general del mateix període, es descobreix que la 
recessió demogràfica de les comarques rurals es deu fonamentalment a una dinàmica demogràfica natural negativa, en la 
qual conflueixen una elevada mortalitat, provocada pel fort envelliment de la població, i una baixa natalitat, deguda al feble 
contingent reproductor i a la baixa fertilitat, fet, aquest darrer, comú tant a les àrees rurals com a les urbanes. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat. Moviment natural de la població per als períodes 2001-2005 i 2008-
2013.

2001-2005

2008-2013

POBLACIÓ
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El mapa mostra un profund canvi de tendència en relació amb la dinàmica migratòria predominant a inicis del segle XXI. El 
creixement poblacional provocat pel flux migratori a Catalunya es va afeblint en els primers anys de l’actual crisi, i passa a 
convertir-se en saldos migratoris negatius a bona part de les comarques entre els anys 2011 i 2013. Per al conjunt del pe-
ríode, això representa saldos migratoris negatius en les comarques pirinenques i en algunes de les comarques meridionals. 
Alhora, la major part del territori presenta un balanç moderadament positiu. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat. Estadística de variacions residencials per als períodes 2001-2005 i 
2008-2013. Cal recordar que el saldo migratori és el resultat de sumar la immigració cap a una determinada comarca i 
restar-li l’emigració cap enfora, operacions realitzades a través del registre de les altes i les baixes padronals.

Mapes 2.4 i 2.5. Creixement migratori per comarques, 2001-2005, 2008-2010 i 
2011-2013

2001-2005

2011-2013

2008-2010

POBLACIÓ

A M2.14
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POBLACIÓ

A G2.5

Gràfic 2.3. Distribució de la població catalana per grans grups d’edat, 1900-2013

El gràfic mostra, d’una banda, la confirmació d’un cert repunt de la població jove, de 0 a 15 anys, que amb gairebé un 16% 
de la població catalana assoleix xifres que no es veien des de principis dels anys 90; i, de l’altra, una confirmació del creixent 
envelliment de la població, atès que el segment dels majors de 65 anys (17,9%) se situa en màxims històrics. En el primer 
cas, la immigració va representar un repunt de la natalitat i un cert rejoveniment, que ja comença a flaquejar en les genera-
cions més joves. Així mateix, l’elevada esperança de vida i els gruixos generacionals continuen pesant sobre l’envelliment. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat, segons dades dels censos i padrons de població.
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POBLACIÓ

A M2.17

L’envelliment de la població en l’àmbit municipal varia molt poc en relació amb el període precedent. S’aprecia com els 
municipis amb una proporció més elevada de població major de 65 anys (per sobre del 30%) es concentren en el límit entre 
les comarques lleidatanes i tarragonines, així com al Prepirineu. Coincideix amb les àrees més poc habitades del territori 
i menys dinàmiques econòmicament. Per contra, els municipis amb menor percentatge de població envellida se situen en 
zones metropolitanes, particularment a l’entorn de la ciutat de Barcelona, i també a la resta de capitals de demarcació, a 
més de la part més nord-oriental del territori. 
Font: elaboració pròpia segons dades del Padró Municipal d’Habitants extretes d’Idescat, 2014.

Mapa 2.6. Pes de la població de 65 i més anys per municipi, 2014
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Mapa 2.7. Sobreenvelliment de la població per comarques, 2007 i 2014 

No solament l’envelliment, sinó també el sobreenvelliment, expressat a través del percentatge de població de 85 i més anys 
sobre el total de població amb un mínim de 65 anys, constitueix una de les característiques més emblemàtiques de les àrees 
rurals interiors. I no solament caracteritza els petits municipis, sinó que esdevé una característica que afecta el conjunt de 
la població comarcal. En el mapes, doncs, s’hi aprecia l’elevat grau de sobreenvelliment de la població en les comarques 
interiors, on destaquen els dos Pallars, la Noguera, la Segarra, la Conca de Barberà i la Terra Alta, amb valors que superen el 
20%. Així mateix, es fa palès el fort increment absolut i relatiu dels majors de 85 anys en tot el territori català en un període 
de temps relativament curt, en el qual passen de ser menys de 150.000 i el 12,2% de la gent gran el 2007 a més de 200.000 
individus i el 15,3% de la gent gran el 2014. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Padró Municipal d’Habitants extretes d’Idescat, 2007 i 2014.

2007

2014
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Més de mig milió de les llars catalanes estan ocupades íntegrament per gent gran (majors de 65 anys), xifra que representa 
gairebé el 18% de les llars catalanes. En el mapa hi podem veure la distribució comarcal d’aquest indicador, que remarca 
un dels problemes socials més característics de les àrees rurals. Les Garrigues, el Pallars Jussà i el Ripollès destaquen com 
les tres comarques amb una major incidència de llars on només viu gent gran, i totes tres se situen molt a la vora del llindar 
d’1 de cada 4 llars amb aquesta casuística. El Berguedà i la Garrotxa al nord; i el Priorat, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta al 
sud, compten amb més del 20% de llars ocupades exclusivament per gent gran. La comarca amb menor pes de les llars de 
gent gran és la Val d’Aran, amb un 9,1%. 
Font: elaboració pròpia a partir del Cens de Població i Habitatge 2011 de l’INE.

Mapa 2.8. Llars integrades només per gent gran, en percentatge, 2011
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Mapa 2.9. Llars amb algun membre de 65 i més anys, 2011

Gairebé un terç de les llars catalanes tenen algun membre que supera l’edat de jubilació; la mitjana catalana se situa en el 
30,3%. Per sota de la mitjana catalana trobem gairebé totes les comarques metropolitanes i les costaneres situades al nord 
de les Terres de l’Ebre (tret del Barcelonès i el Baix Empordà). Hi trobem, a més a més, algunes comarques pirinenques de 
clara especialització turística (Val d’Aran i la Cerdanya). Les comarques amb una major proporció de llars amb persones 
grans formen un continu que va de la Terra Alta a les Garrigues, amb valors que superen el 40% de les llars amb persones 
jubilades. També trobem valors elevats en determinades comarques pirinenques i prepirinenques, amb el Pallars Jussà i el 
Ripollès al capdavant. Ens podem imaginar, doncs, que en aquestes comarques l’aportació econòmica que pugui arribar via 
jubilacions té una gran importància. 
Font: Percentatge de llars amb algun membre de 65 anys i més, Cens de Població i Habitatge 2011 de l’INE.
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En termes generals, es pot parlar d’un increment del percentatge de població jove al conjunt de Catalunya, que passa del 
14,5% de la població total el 2007 al 15,8% el 2014. Això s’explicaria per un rejoveniment provocat per l’evolució dels grups 
generacionals i per la major fertilitat de la immigració. Territorialment, aquest increment s’ha concentrat en els municipis 
que ja comptaven amb un percentatge de població jove més gran que la mitjana. S’hi reconeix l’àrea metropolitana de 
Barcelona, especialment els municipis exteriors, les principals capitals comarcals situades en eixos dinàmics i les zones de 
creixement residencial en la corona de les capitals de demarcació. És l’efecte del canvi de residència de les parelles joves 
cap als municipis perifèrics de les ciutats, així com l’efecte directe de la immigració en alguns nuclis urbans. Si s’agrupen 
els municipis pel seu volum de població, es pot apreciar que els de més de 2.000 habitants presenten un percentatge de 
joves mitjà de més del 16,5%. La proporció d’individus joves més baixa la trobem a Barcelona i en els municipis de menys 
de 500 habitants, amb mitjanes situades poc per sobre dels 12 joves per cada 100 habitants. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Padró Municipal d’Habitants extretes d’Idescat, 2007 i 2014.

Mapa 2.10. Població jove (<15 anys) per municipi, 2007 i 2014

2007

2014
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Mapa 2.11. L’inici del retorn; migració exterior d’origen estranger, 2011-2013

El mapa, que representa el saldo migratori (immigrants-emigrants) exterior dels estrangers en valors absoluts, vol plasmar 
la distribució territorial del fenomen de retorn als països d’origen derivat de l’actual crisi, i per això s’hi analitzen els darrers 
anys, el 2011, el 2012 i el 2013. Tot i l’elevada dispersió de casuístiques, podem afirmar que l’entorn metropolità de Bar-
celona, les Terres de l’Ebre i l’interior de la demarcació tarragonina són les àrees més afectades per aquest procés, mentre 
que a les Terres de Lleida i a les comarques gironines prevalen encara els saldos migratoris positius. De fet, es tracta d’un 
procés relativament nou i en expansió, atès que, per al conjunt de Catalunya, el saldo entre estrangers que arribaven i els 
que se n’anaven encara era positiu en més de 20.000 individus l’any 2011. Però ja el 2012 el saldo va ser negatiu, amb 
una pèrdua de 1.000 persones, i el 2013 la tendència es va agreujar, atès que el nombre d’estrangers que van marxar de 
Catalunya va superar en gairebé 14.000 els que van arribar al país. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de Variacions Residencials de l’INE, 2011 a 2013. Referida a població que no té la 
nacionalitat espanyola.
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El percentatge de població de 16 i més anys que no ha assolit el certificat d’estudis primaris ha baixat des de l’11,5% del 
2001 fins al 10% del 2011 per al conjunt de Catalunya. Des d’un punt de vista territorial, es manté una distribució molt sem-
blant a la que es detectava el 2001, amb petites variants. Entre les comarques amb major pes de la població sense estudis, 
destaquen les de les Terres de l’Ebre, amb 3 de les 4 comarques per sobre el 12% de població que no arriba a completar el 
primer nivell de l’ensenyament, així com el Solsonès i bona part del centre i el nord-est del país. Les comarques amb menor 
incidència de la població sense estudis primaris són la Val d’Aran, el Pallars Sobirà, la Cerdanya, el Pla de l’Estany, l’Urgell 
i el Priorat. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades censals del 2011 extretes de l’Institut d’Estadística de Catalunya, Idescat.

Mapa 2.12. Població que no ha completat els estudis primaris per comarques, 2011
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Mapa 2.13. Estudiants universitaris matriculats. Pes sobre la població jove de 18 a 26 
anys, 2012

Al conjunt de Catalunya, la relació entre estudiants universitaris matriculats i població resident d’entre 18 i 26 anys és de 
22 universitaris per cada 100 joves residents. No es dibuixa una lògica territorial gaire clara en la proporció de joves que 
segueixen estudis universitaris, per bé que els diferents indicadors i càlculs sobre la població universitària mostren una certa 
persistència del pes de la població universitària o amb estudis universitaris en un arc que va de Girona a Lleida passant per 
les comarques de més al nord. En el mapa adjunt de dades del 2012 apareixen un seguit de comarques del nord-est (el 
Solsonès, el Berguedà, el Ripollès, Osona, el Pla d’Estany, el Gironès), a més del Barcelonès, el Maresme i el Segrià, que se 
situen per sobre d’aquesta mitjana. Entre les comarques amb menor proporció d’universitaris entre la gent jove destaquen 
les dels Pirineus de Lleida, les de la Costa Brava, el Baix Penedès i les de l’extrem sud. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de la matrícula de la Secretaria d’Universitats i Recerca i dades de població padro-
nals (2012) extretes d’Idescat.
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Cal remarcar que, en termes generals, s’ha passat d’una situació en què bona part de les comarques tenien una taxa 
d’activitat femenina que se situava per sota del 50% a una altra de molt diferent, en què totes les comarques superen 
aquest percentatge; d’una situació de dones majoritàriament inactives a una de dones majoritàriament actives. És un fet 
que, d’acord amb el període analitzat, cal relacionar amb els anys de bonança econòmica i no amb els de crisi. La distribució 
territorial de les taxes d’activitat no ha variat gaire respecte a les dades del 2001, per bé que les diferències entre comar-
ques s’han reduït. Continuem trobant les taxes més elevades en les comarques de l’àrea metropolitana de Barcelona, a les 
quals cal sumar el Gironès, el Pla de l’Estany i la Cerdanya. Per contra, les comarques del sud-oest del país (les Garrigues, 
el Priorat, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta) són les que presenten taxes més baixes. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades censals del 2001 i el 2011 extretes d’Idescat.
 

Mapa 2.14. Taxa d’activitat femenina, 2001 i 2011

2001

2011
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Arties i Garòs, a la Val d’Aran, la vall dels Pirineus que experimenta un creixement demogràfic més significatiu en els darrers decennis.

El Soleràs, a les Garrigues, una de les comarques que ha tingut una dinàmica demogràfica negativa els darrers anys.
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Tot i que sigui un tòpic massa sentit, la veritat és que les per-
sones necessitem menjar i que, si algun sector econòmic s’ha 
mantingut fort durant els anys que s’arrosseguen de crisi, ha 
estat el de la producció de matèries primeres agràries i la in-
dústria de transformació que hi està vinculada. Aquest és un 
factor important per a l’estabilitat econòmica i social de les 
àrees rurals, particularment per a aquelles on aquesta activitat 
és més present, com les comarques lleidatanes, algunes co-
marques tarragonines i les de l’Ebre i de la Catalunya central.
Amb tot, en el marc de la crisi, no tots els productes agraris es 
comporten igual i això marca també l’evolució desigual dels 
territoris. Conflictes internacionals, fenòmens meteorològics, 
interferències dels mercats financers, canvis en les pautes de 
consum, pressions dels recursos i usos energètics o canvis 
en les regulacions comunitàries són alguns dels factors més 
destacats que originen canvis en els mercats i els preus de les 
matèries primeres agràries, cada cop més freqüents i difícils 
de preveure. En aquest context de volatilitat creixent, que sem-
bla irreversible, el pilar central de l’agroindústria catalana, el 
sector porcí, ha tingut com a mínim una evolució ben positiva, 
i aquest fet, per si sol, pot justificar un balanç globalment po-
sitiu, que s’ha deixat sentir, sobretot, en l’eix transversal porcí 
que va de Lleida a Girona. I això malgrat les adaptacions a 
les disposicions de benestar animal comunitàries que han ha-
gut de fer els grangers o l’efecte negatiu que en determinats 
moments ha tingut l’encariment del petroli sobre el preu del 
pinso. Altres sectors ramaders, particularment els d’engreix 
més pausat, no poden dir el mateix i la repercussió ha estat 
especialment negativa per a les comarques de muntanya. 
Alhora, en l’àmbit dels conreus s’assisteix a una evolució de 
la superfície molt aleatòria, tan variable com diferents són els 
conreus i les condicions naturals d’un lloc a un altre del país. 

En termes generals, el balanç és més aviat negatiu en aquest 
àmbit, particularment per a la part del subsector econòmica-
ment més important, la fruita dolça, i especialment en els anys 
més immediats. Val a dir, en tot cas, que en aquest àmbit els 
pagesos i els comerciants o industrials poden tenir resultats i 
percepcions contraposats i que s’assisteix, també, a un procés 
d’integració vertical cada cop més fort, com ja va passar en la 
ramaderia.
Al cap i a la fi, les estructures de producció alimentària es re-
componen i es produeix una imbricació entre el sector indus-
trial i el productor de matèria primera cada cop més forta, per 
bé que no sigui fàcil de documentar i quantificar. Aquest pro-
bablement és el canvi més important que s’està produint en 
aquest àmbit productiu, estretament vinculat al caràcter cada 
cop més empresarial de les explotacions agràries i l’augment 
de la magnitud econòmica d’aquestes, amb tot el que supo-
sa en termes d’inversió i risc, i l’augment, també, del nombre 
d’assalariats del camp en perjudici dels empresaris autònoms. 
Tot plegat, un procés que té ja una llarga trajectòria al darrere 
i que comporta la disminució de les explotacions agràries, la 
pèrdua de pes de l’agricultura familiar o l’augment dels arren-
daments que es descobreixen en les pàgines que segueixen. 
Aquests canvis generals no obsten perquè hi hagi moltes ex-
plotacions no tan condicionades per la magnitud econòmica, 
que busquen noves sortides econòmiques a través de la pro-
ducció ecològica, l’artesania alimentària i l’agroturisme, vins i 
olis amb marca pròpia o productes de qualitat per al consum 
de proximitat. Són alternatives que experimenten un creixe-
ment important en els darrers anys i que no solament suporten 
moltes economies domèstiques, sinó que esdevenen elements 
de cohesió i projecció de les comarques i contrades rurals.

Al delta de la Tordera, un dels reductes de l’agricultura més intensiva de Catalunya; l’horticultura de les planes litorals. 

3/ L’agroindústria
AGROINDÚSTRIA
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Cada producció agrària té les seves especificitats, de manera que les explotacions que s’hi dediquen, el nombre d’hectàrees 
o de places de bestiar i la riquesa generada tenen molt poc a veure les unes amb les altres. Tot i que el nombre d’explotacions 
del ram sigui proporcionalment baix, la ramaderia és la que genera major riquesa en termes de producció final. El porcí hi 
ocupa una posició destacada que no para de créixer en pes a través dels anys. Quant a l’agricultura, destaca la riquesa 
generada per la fruita dolça. A recer dels bons preus dels darrers anys comptabilitzats, cereals i farratges han guanyat pes 
econòmic i representen el segon cultiu en valor (el primer si se sumen tots els conreus extensius). Els resultats d’aquestes 
produccions es reparteix, en qualsevol cas, entre un gran nombre d’explotacions, a banda de representar la major part de la 
superfície conreada. Una comparació amb el quadre 3.3. de l’Atles de la Nova Ruralitat de 2009 permet veure més en detall 
l’evolució que han seguit els conreus i el bestiar en les seves principals magnituds. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta d’Estructures Agràries (base Idescat) i estadístiques bàsiques del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Rural. (*) Variació del pes percentual de cada producció entre els dos 
períodes de referència. Al quadre es desglossen només les produccions principals, de manera que les sumes no es corres-
ponen amb els totals. Per tal de donar prou sentit a les macromagnituds econòmiques, es presenten els resultats mitjans 
dels tres darrers anys disponibles, en què les xifres de 2013 es consideren provisionals. (*) La PFA o Producció Final Agrària 
es correspon al valor comercial de la producció física del sector agrari, descomptades les reutilitzacions que es produeixen 
al seu interior.

Quadre 3.1. Components principals de la producció final agrària a Catalunya, 2013

 Produccions 
agràries 

principals

Cereals

Plantes farratgeres

Hortalisses

Fruita dolça (no cítrics)

Fruita seca

Cítrics

Vi i subproductes

Oli d’oliva i subproductes

Flors i plantes ornamentals

Altres productes vegetals

Total conreus (amb guarets)

Carn i bestiar boví

Carn i bestiar d’oví i cabrum

Carn i bestiar de porquí

Carn i bestiar d’aviram

Carn i bestiar equí

Altres animals (conills)

Llet (Hl)

Ous (milers dotzenes)

Total ramaderia

Producció final agrària (PFA)

22.453

8.006

8.268

7.377

15.350

2.295

8.453

25.729

236

298

55.298

4.106

2.158

4.321

2.965

1.579

1.152

820

1.896

12.078

59.097

354.556

91.031

10.163

38.971

52.491

8.943

52.666

115.843

-

11.299

839.050

994.416

1.392.901

7.770.794

44.734.669

61.574

2.395.911

63.913

81.012 (2012)

-

-

205,354

109,182

81,834

232,58

31,096

31,476

47,601

19,327

129,12

2,532

968,85

154,138

27,08

892,73

292,64

4,11

37,58

126,86

42,67

1.585,14

2.625,62

7,82

4,16

3,12

8,86

1,18

1,20

1,81

0,74

4,92

0,10

36,90

5,87

1,03

34,00

11,15

0,16

1,43

4,83

1,62

60,37

100,00

3,52

3,56

-3,38

-2,94

-0,62

0,20

-1,29

-1,06

1,72

-

0,40

-2,03

0,53

4,30

-0,55

-

-

-0,17

-2,18

0,07

0,00

Explotacions 
agràries 

productores (2013)

Superfície en ha o 
places en nombre 

de caps (2013)

Producció final 
agrària (mitjana 

2011-2013) 
milions EUR

Pes en el total de la 
PFA (*) 

2011-2013 (%)

Variació de la PFA 
2005-2007 

a 2009-2013 (*)

AGROINDÚSTRIA
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Mapa 3.1. Total d’ocupats en el sector agrari i en la indústria alimentària per 
comarques, 2014 

La comparativa entre els treballadors afiliats al sector agrari i els de la indústria d’alimentació i begudes mostra un contrast 
ben marcat entre les comarques orientals, de predomini industrial, i les occidentals, de predomini agrari, amb una població 
particularment important a les planes ponentines, fet que es manté força estable a través dels anys. D’una banda, les co-
marques de l’est del país (comarques gironines, centrals, metropolitanes i en menor grau del Camp de Tarragona) presenten 
un predomini de l’ocupació en tasques manufactureres, fet que té a veure, sobretot, amb l’atracció que suposa per a la 
indústria la proximitat als grans centres de consum. En canvi, a l’oest (Ponent, Alt Pirineu i Aran i Terres de l’Ebre) hi predo-
minen encara els ocupats en la producció agrària, tot i que fins i tot en aquestes comarques el pes del nombre d’agricultors 
experimenta un fort retrocés. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades sobre la suma d’afiliats al règim general (RGSS) i al règim especial dels treballadors 
autònoms (RETA) de la Seguretat Social. Les dades són de desembre de 2014. En el sector agrari s’han inclòs els afiliats 
sota els epígrafs 01, 02 i 03, corresponents a les activitats relacionades amb l’agricultura, ramaderia i caça; la silvicultura i 
l’explotació forestal, i la pesca i l’aqüicultura. En el sector agroindustrial s’han inclòs els epígrafs 10, 11 i 12 corresponents 
a les indústries de productes alimentaris, la fabricació de begudes i les indústries del tabac.
 

AGROINDÚSTRIA
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No han estat anys de bonança tampoc per a la indústria agroalimentària, però el descens d’afiliats ha estat menor que en les 
activitats primàries, d’un 3,7%. El repartiment territorial ha estat, però, molt desigual. En contrast evident amb el període de 
creixement 2000-2007, entre el 2008 i el 2014 predominen les comarques amb pèrdues de treballadors. Aquestes pèrdues 
es troben, però, quantitativament concentrades a les comarques metropolitanes (amb el Barcelonès al capdavant, amb una 
pèrdua del 32% dels treballadors del sector) i en la prolongació fins al Tarragonès, fet que invita a pensar en la crisi de la 
indústria de segona transformació més pròxima als consumidors. A l’extrem contrari trobem forts creixements a Osona, el 
Gironès i comarques veïnes, a més de la Segarra i l’Urgell, que es relacionarien, sobretot, amb la bona marxa del sector 
porcí, que ha esdevingut molt exportador. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades sobre la suma d’afiliats al règim general (RGSS) i al règim especial dels treballa-
dors autònoms (RETA) de la Seguretat Social. Les dades són del desembre del 2000, 2007, 2008 i 2014. La classificació del 
sector segueix les mateixes pautes que el mapa anterior.

Mapa 3.2. Evolució del nombre d’ocupats en la indústria alimentària per comarques, 
2000-2007 i 2008-2014

2000-2007

2008-2014

AGROINDÚSTRIA
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Mapa 3.3. L’especialització productiva agrària comarcal; orientacions productives 
predominants

L’observació de les explotacions agràries catalanes segons la seva orientació tecnicoeconòmica (OTE), elaborada en funció 
del pes de la seva producció estàndard total (PET) en euros, mostra els contrastos productius que es produeixen entre co-
marques i ens dóna una bona idea del pes econòmic relatiu de les seves produccions primàries. El subsector de l’agricultura 
general (cereals i altres herbacis) té un pes relativament feble en el conjunt de la producció agrària (4,2% de la PET) i la 
comarca que hi té més representació és la menys agrícola, el Barcelonès. L’horticultura (6,8% de la PET) es concentra bà-
sicament en les comarques del litoral nord. Els conreus llenyosos, el segon sector en importància, amb un 15,9% de la PET, 
destaquen pel seu pes a la meitat sud del país. La ramaderia d’herbívors (11,6% de la PET) és el subsector agrari dominant 
a les comarques pirinenques i prepirenques. La ramaderia de granívors (el subsector clarament més important, amb un 
56,8% de la PET) té especial importància a les comarques del Pla de Lleida i de les Comarques Centrals, tot i que és present 
a bona part del territori. El grau d’especialització de les explotacions agràries és important, atès que les orientacions mixtes 
(policultius, ramaderia mixta i conreu amb ramaderia) només representen el 4,7% de la producció total. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Cens Agrari 2009 d’Idescat. L’amplada de cada comarca s’ha subdividit en 
8 franges horitzontals, i s’ha procedit a aplicar el mètode d’Hondt en les dades de PET segons OTE, atribuint a cada franja 
l’orientació productiva resultant seguint l’ordre de major a menor. És un mètode que potencia els valors majoritaris sobre els 
minoritaris, cosa que explica el pes dels granívors. 

Mixtos
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En el cartograma es presenta el mapa comarcal deformat segons el volum de la producció estàndard total o PET expressada 
en euros. En el mapa inferior es representa una altra dada, la PET per explotació en euros, és a dir, la producció total per 
unitat d’explotació. La forma del cartograma ens mostra com les comarques amb una major producció agrària són les del 
Pla de Lleida, mentre que les comarques pirinenques gairebé desapareixen de la representació per la seva baixa producció. 
També hi perden pes l’àrea metropolitana de Barcelona i, en menor mesura, les comarques tarragonines. Si ens fixem en la 
producció mitjana per explotació, veiem que hi ha comarques que superen els 100.000 euros, tot seguint un eix transversal 
que va del Segrià a l’Alt Empordà. Les comarques limítrofs a aquesta àrea se solen situar en l’esglaó inferior (de 75.000 a 
100.000 euros per explotació). Les comarques tarragonines i les del sud de Barcelona són les que presenten una producti-
vitat agrària més baixa, en alguns casos per sota dels 25.000 euros per explotació. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Cens Agrari 2009 d’Idescat.

Mapes 3.4 i 3.5. Magnitud de la producció agrària total (PET) comarcal en euros, 2009; 
cartograma de la producció total i mitjana per explotació

Cartograma de la producció agrària 
comarcal (PET) en euros
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Gràfic 3.1. Evolució del nombre de caps de les espècies ramaderes principals, 
1930-2013 

El diagrama adjunt posa en relleu les grans tendències dels darrers anys, en les quals destaca l’augment continuat de la 
cabanya porcina, que és el pilar central de la ramaderia i gairebé del sector agrari, amb prop de 7 milions de caps, dels 
quals prop de 4,5 milions són engreixats per a carn. En la resta de sectors ramaders, exceptuat l’equí, s’experimenta una 
disminució continuada en el nombre de caps. En el sector boví, les barres ens indiquen un petit creixement en els darrers 
anys, que no es correspon amb la informació d’altres fonts, en particular els censos ramaders trimestrals. Aquests darrers 
presenten una davallada, tant en el nombre de vaques de llet com en el de vedells per a engreix, que coincideix amb les 
valoracions que es fan des del mateix sector, on es constata una disminució general del boví, que afecta els anys inicials 
d’aquesta centúria. Destaca la caiguda de l’oví en els darrers anys. 
Font: Enquesta sobre l’estructura de les explotacions agràries elaborada per l’INE. Les xifres són força coincidents amb 
les que donen els censos trimestrals de bestiar que realitza el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 
Corresponen al nombre de bèsties que existeixen en un moment donat de l’any en les explotacions catalanes. (*) El nombre 
de porcs ha estat dividit per 10 per poder situar-lo al costat de les altres espècies ramaderes.
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Les dades sobre el pes del sector ramader expressades a partir del volum d’unitats ramaderes (UR) del 2009 i la seva evo-
lució respecte del cens agrari anterior del 1999 ens mostren, en primer lloc, un cert estancament o petita regressió general, 
amb un descens de l’1,8% de la cabanya ramadera total a Catalunya. Territorialment, podem veure dues tendències. En pri-
mer lloc, en termes absoluts, la producció es continua concentrant en les comarques de l’eix transversal Lleida-Figueres. En 
segon lloc, i pel que fa a l’evolució, es pot apreciar com les comarques tradicionalment capdavanteres del sector sofreixen 
pèrdues importants, com ara el Bages i Osona, però sobretot el Segrià. La producció sembla traslladar-se cap a comarques 
limítrofs, especialment a les planes de Lleida. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Cens Agrari 2009 d’Idescat. Cal recordar que les Unitats Ramaderes, UR, són 
el fruit de la conversió dels caps de bestiar en unitats d’equivalència que responen a la convenció estadística per la qual 1 
vaca = 1 UR, 1 porc d’engreix = 0,3 UR, 1 ovella = 0,1 o 1 pollastre = 0,007 UR.

Mapa 3.6. Total d’unitats ramaderes (UR) per comarques i evolució entre 1999 i 2009

AGROINDÚSTRIA



l’actualitat del món rural a Catalunya /37

A M.3.20

Mapa 3.7. Sector vitivinícola: elaboradors de vi, cellers i zones de denominació d’origen

La creació d’empreses d’elaboració de vi ha tocat possiblement sostre en els darrers anys. La major part de les 858 em-
preses que fan criança de vins, elaboren i/o envasen vi en totes les seves modalitats (amb i sense denominació d’origen, 
d’agulla, escumosos i d’altres) es concentren en les zones que compten amb alguna denominació d’origen, que, en tot cas, 
abasten bona part de les zones de producció agrària de Catalunya. Només un 8% d’aquestes empreses són cooperatives, 
modalitat que és especialment important en les comarques tarragonines. El sector vitivinícola presenta una gran penetració 
de la iniciativa privada, atès que el 63% de les empreses elaboradores i/o embotelladores de vins i caves són societats 
privades (societats anònimes, limitades o agràries de transformació). La major concentració d’empreses del sector es dóna 
en comarques com el Priorat i l’Alt Penedès. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del registre d’empreses agroalimentàries del Servei d’Indústries i Comercialit-
zació Agroalimentàries del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació, 2015.
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En el conjunt de Catalunya hi ha registrades 263 empreses, que es dediquen a l’elaboració i/o envasament d’oli d’oliva. Es 
concentren, naturalment, a les àrees de conreu d’olivera. Destaquen les zones amb denominació d’origen oleícola del sud 
i del nord-est del país. Bona part d’aquestes empreses productores són cooperatives, una fórmula d’agrupació productiva 
que és especialment important en comarques com les Garrigues, el Priorat o el Baix Camp. La major part de la producció 
d’oli es ven a granel, però cada cop són més els envasadors que embotellen i venen amb una marca pròpia. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del registre d’empreses agroalimentàries del Servei d’Indústries i Comercialit-
zació Agroalimentàries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 2015.

Mapa 3.8. Sector oleícola: almàsseres i zones de denominació d’origen, 2015
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Mapa 3.9. Elaboradors de formatges frescos i madurats, 2015 

L’elaboració de formatges, molt exigua fa trenta anys, ha anat creixent i diversificant-se i abasta gairebé totes les comar-
ques. Segons el registre d’empreses agroalimentàries de la Generalitat de Catalunya, podem apreciar com bona part dels 
productors de formatges frescos i madurats es concentren a la comarques centrals, especialment a Osona, mentre que a les 
comarques occidentals hi trobem una menor implantació. Pel que fa a la tipologia de les empreses formatgeres, de les 142 
registrades el maig del 2015, n’hi ha 63 (un 44%) que són propietat de particulars, mentre que 39 són societats limitades 
(un 27%). Trobem també 5 societats agràries de transformació, 5 cooperatives, 4 societats anònimes i fins a 26 empreses 
que especifiquen altres situacions (encara que, en aquest cas, la majoria són famílies sota la fórmula de societats civils 
privades, SCP). 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del registre d’empreses agroalimentàries del Servei d’Indústries i Comercialit-
zació Agroalimentàries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 2015.
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La superfície dedicada a la producció ecològica experimenta un creixement progressiu en el mil·lenni actual en tot tipus de 
conreus, dels quals el gràfic representa els que ocupen una major extensió en producció ecològica. Especialment destacat 
ha estat l’increment de la superfície de vinya ecològica, important també en tractar-se del cultiu relacionat amb el producte 
alimentari de consum més selectiu, el vi. La superfície total de conreu ecològic passa de 9.684 hectàrees el 2007 a 28.025 
el 2015, a les quals s’haurien d’afegir les hectàrees ocupades per pastures i altres usos forestals que serveixen per a la 
producció ecològica, que representen una superfície força superior. A principis del 2015 se censaven 1.547 pagesos que 
feien producció ecològica vegetal i 572 de producció animal, bàsicament en oví i vaquí de carn. Així mateix, els elaboradors 
de productes ecològics eren 847, majoritàriament dedicats a l’elaboració d’embotits, productes hortofructícoles i olis. 
Font: Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, CCPAE.

Gràfic 3.2. Evolució de les hectàrees de producció ecològica dels principals conreus, 
2000-2015
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Mapa 3.10. Evolució del nombre d’explotacions agràries per grans àmbits territorials, 
1962-2009

La regressió del sector agrari durant el darrer mig segle queda clarament exposada si analitzem l’evolució del nombre 
d’explotacions, que han passat de més de 200.000 el 1962 a poc més de 60.000 en el darrer cens, és a dir, només 3 de cada 
10 explotacions continuen en actiu actualment. En la darrera dècada, la pèrdua d’empreses agràries ha continuat. Mentre 
que a les zones de llevant la disminució d’explotacions ha continuat a un ritme elevat, el descens ha estat menys acusat en 
les comarques pirinenques i a Ponent. Tal com indica la llargària de les barres, les comarques de Ponent, seguides per les 
Terres de l’Ebre, concentren la major part de les explotacions agràries. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Cens Agrari 2009 i anteriors. 
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Els censos i enquestes referits a les explotacions agràries indiquen de manera clara, malgrat que hi ha petites contradiccions 
en les xifres que responen a limitacions pròpies del mètode d’enquesta, una progressiva industrialització i concentració de 
la producció. El contingent general d’explotacions agràries segueixen una tendència constant a la baixa. Això es correspon 
amb una forta baixa del treball (en UTA) que aporten els membres familiars, mentre guanya pes el treball assalariat, símp-
toma evident de l’engrandiment de les explotacions.  Al mateix temps, augmenten les explotacions que tenen una titularitat 
societària i es mantenen les explotacions més grans i de més ingressos, símptoma d’una recomposició de l’estructura de 
les explotacions agràries en detriment de l’estructura familiar tradicional. Alhora, les explotacions petites o d’altres que no 
ho són tant completen els ingressos del cultiu i la ramaderia amb l’agroturisme, els ingressos de la jubilació i altres activitats 
exteriors.
Font: Enquesta sobre l’Estructura de les Explotacions Agràries, 2013. El Cens Agrari del 1989, 1999 i 2009, que representa 
un altre tipus de font d’informació sobre els mateixos temes, presenta resultats similars amb una metodologia d’elaboració 
diferent. En tot cas, l’Enquesta sobre l’Estructura de les Explotacions Agràries es realitza amb dades mostrals que poden 
donar origen a algunes distorsions en projectar-se al conjunt d’explotacions.

Gràfic 3.3. Evolució de les explotacions agràries i dels treballadors en UTA, 1989-2013
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Mapa 3.11. Nombre d’explotacions agràries per comarques segons dimensió econòmica, 
2009

Les dades de valoració de la dimensió econòmica de les explotacions agràries han variat respecte als censos anteriors, que 
tenien en compte el marge brut total (MBT) en unitats de dimensió europea (UDE). En el cens del 2009, aquest dimensiona-
ment es fa en producció estàndard total (PET) expressada en euros. Les dues comarques amb major nombre d’explotacions 
(gairebé 6.000) són el Segrià i el Baix Ebre. Hi ha set comarques més de l’oest de Catalunya (el Montsià, el Baix Camp, la 
Noguera, les Garrigues, la Ribera d’Ebre, la Terra Alta i l’Urgell) que superen les 2.000 explotacions i que, juntament amb 
les anteriors, suposen més de la meitat de les empreses agràries del país. La presència d’explotacions grans (de més de 
100.000 euros) i mitjanes (d’entre 25.000 i 100.000 euros) destaca a les Terres de Lleida i les Comarques Centrals, espe-
cialment al Segrià i Osona, mentre que a les comarques de les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona hi predominen les 
explotacions de dimensions reduïdes, de menys de 10.000 euros. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Cens Agrari 2009 d’Idescat.
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La mà d’obra agrària mesurada en unitats de treball anual o UTA, que equival a un mínim de 228 jornades de treball comple-
tes, segueix la tendència de les darreres dècades. Hi ha un clar descens del seu volum total, que en el conjunt de Catalunya 
ha passat de 75.655 UTA el 1999 a 63.330 el 2009 (un 16,3% menys). Bona part d’aquest descens es dóna en la mà d’obra 
familiar, la del titular, el seu cònjuge i la resta de familiars, que passa de 51.738 UTA a només 38.563, un 25,5% menys. 
Cal destacar també que, per primer cop, les hores dedicades pels caps d’explotació són inferiors a les esmerçades pels 
treballadors assalariats, que baixen molt poc. Aquest canvi de distribució de la força de treball ha comportat també un aug-
ment en el nombre de comarques on la mà d’obra assalariada passa a ésser majoritària: el 1999 només estaven en aquesta 
situació el Barcelonès i el Maresme; el 2009, a aquestes s’hi sumen bona part de les comarques nord-orientals, així com el 
Pla d’Urgell, mentre que al Vallès Oriental trobem paritat entre mà d’obra familiar i assalariada. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Cens Agrari 2009 d’Idescat.

Mapa 3.12. Treball familiar i treball assalariat per comarques en unitats de treball anual 
(UTA), 2009

AGROINDÚSTRIA



l’actualitat del món rural a Catalunya /45

A M.3.33

Mapa 3.13. La mà d’obra familiar; titulars i altres familiars per comarques, 2009

El pes general de la mà d’obra familiar segueix la mateixa distribució que el pes de les explotacions, amb les comarques 
de Lleida i les Terres de l’Ebre al capdavant. En l’explotació del Cens Agrari del 2009, dins la mà d’obra familiar només es 
diferencia entre el titular de l’explotació i la resta de familiars, sense precisar la força de treball aportada pel cònjuge, de ma-
nera que no es pot diferenciar l’aportació d’aquest. Dit això, les dades fan palesa la davallada en la dedicació a l’explotació 
agrària per part del titular, que representava el 67% de la mà d’obra familiar el 1999 i que baixa fins al 59% del total de 
treball familiar el 2009. El pes del titular en el total d’UTA familiar és encara important a les comarques pirinenques i del Pla 
de Lleida, mentre que a les comarques tarragonines s’arriba a una pràctica paritat entre el treball del titular i el de la resta 
de familiars. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Cens Agrari 2009 d’Idescat.
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Es pot considerar una anomalia que els jubilats treballin, però aquesta és una particularitat del món agrari i de la pagesia 
en concret. El percentatge de caps d’explotació familiar que superen l’edat de jubilació s’ha incrementat lleugerament al 
conjunt de Catalunya, en passar de gairebé el 25% el 1999 a un valor superior al 27% el 2009. Si la tendència general 
és l’increment de l’edat dels caps d’explotació, des d’un punt de vista territorial no hi ha diferències significatives que 
destaquin, per exemple, les comarques interiors respecte a la resta. S’aprecia, fins i tot, una certa homogeneïtzació entre 
comarques, atès que no n’hi ha cap que superi el 40% de caps d’explotació jubilats i només una per davall del 10%. Tret 
de les comarques pirinenques i Osona i el Maresme, la resta superen la proporció d’una cinquena part de caps d’explotació 
jubilats. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Cens Agrari 2009 d’Idescat.

Mapa 3.14. Caps d’explotació familiar de 65 i més anys per comarques, 1999 i 2009 

1999

2009

AGROINDÚSTRIA



l’actualitat del món rural a Catalunya /47

A M.3.38

Mapa 3.15. L’agricultura a temps parcial; caps d’explotació segons grau de dedicació 
per comarques, 2009

La dedicació plena a l’activitat agrària per part dels caps d’explotació cada vegada és un escenari menys freqüent. El 2009, 
menys del 28% dels caps d’explotació s’hi dedicaven al 100%. La resta hi tenien una dedicació parcial, i destacava el fet 
que més del 58% hi esmerçaven menys del 50% del seu temps de treball. Entre les comarques amb un major percentatge 
de caps d’explotació amb dedicació plena, destaquen el Maresme, la Cerdanya i l’Alta Ribagorça, on se supera el 50% de 
pagesos caps d’explotació a temps complet. Les comarques del sud de Catalunya presenten, per contra, un clar predomini 
de la dedicació a temps parcial. El Baix Ebre, el Barcelonès, el Tarragonès, el Montsià, el Baix Camp, la Conca de Barberà i 
el Baix Penedès són comarques on més del 80% dels caps d’explotació tenen altres activitats a part de l’agrària. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Cens Agrari 2009 d’Idescat.
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El pes de la dona al camp adquireix un sentit especial en les explotacions agràries prioritàries, EAP, que inclouen les explo-
tacions més professionals. La presència de dones titulars d’explotacions agràries prioritàries (EAP) és encara minoritària 
al camp català, on representen poc més del 15% del total d’EAP dirigides per persones físiques, o sigui, les explotacions 
pròpiament familiars. En termes absoluts, només al Segrià i a la Noguera se supera el centenar de dones al capdavant d’una 
EAP. En termes relatius, només al Pallars Sobirà i l’Alt Urgell se supera el llindar del 25% de dones titulars d’EAP. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades sobre explotacions agràries prioritàries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació, 2014. Les explotacions prioritàries són les més compromeses amb l’agricultura per la dedicació i pro-
fessionalitat exigides als seus gestors per accedir als ajuts comunitaris.

Mapa 3.16. Presència de dones titulars d’explotacions agràries prioritàries (EAP) per 
comarques, 2014
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Mapa 3.17. L’agricultura empresarial; orientació tecnicoeconòmica de les EAP i pes de 
les que tenen personalitat jurídica per comarques, 2014

El mapa combina informació de la titularitat per part de persones jurídiques de les explotacions agràries prioritàries (EAP), 
amb informació sobre l’orientació tecnicoeconòmica (OTE) d’aquestes. D’una banda, el percentatge de titulars que són 
persones jurídiques (societats, cooperatives, etc.) mostra que a les comarques gironines és on hi ha més implantació de les 
explotacions no familiars: en gairebé totes les EAP superen el 40% del total d’explotacions. A les Terres de l’Ebre i a la fron-
tera de les demarcacions lleidatana i tarragonina aquest tipus d’organització hi és molt residual (per sota del 10% de les ex-
plotacions). Pel que fa a l’OTE d’aquestes explotacions de caire empresarial, cal destacar el fort impacte de l’especialització 
ramadera. La meitat de les EAP empresarials es dediquen al sector ramader, mentre que en el cas de les EAP familiars, 
aquest percentatge baixa fins al 20%. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades sobre explotacions agràries prioritàries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació, 2014.

Percentatge d’EAP gestionades 
per persones jurídiques
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El volum més elevat de noves incorporacions d’agricultors joves té naturalment molt a veure amb les comarques que dispo-
sen d’una bona base agrària. Del total de les 1.731 noves incorporacions en el període estudiat, la majoria es concentren a 
les planes de Lleida, on el Segrià supera les 250 sol·licituds. El Segrià i la Noguera són les úniques comarques que superen 
el centenar d’incorporacions. Pel que fa al pes de les dones en l’entrada de nous agricultors joves, aquest és encara escàs: 
poc més d’una quarta part del total de nous pagesos. Però resulta una proporció elevada si es compara amb la presència 
femenina en l’activitat del sector. La incidència de la presència femenina és molt feble en les comarques del sud del país, 
tret del Baix Camp, i és més elevada en certes comarques pirinenques (Solsonès, Alt Urgell i Cerdanya). 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de sol·licituds d’incorporació del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació, 2015.

Mapa 3.18. Incorporació de joves agricultors i pes de la dona, període 2007-2014 
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Mapa 3.19. Escoles de capacitació agrària: mitjana de matriculats (del curs 2011/2012 
al 2014/2015) i relació amb l’activitat agrària

En els quatre darrers cursos analitzats, a les escoles de capacitació agrària (ECA) de Catalunya, que són les que forneixen 
els professionals més directament implicats en les activitats agràries, s’han superat els 3.000 alumnes inscrits, entre cicles 
formatius de grau mitjà i grau superior, amb una mitjana anual de 763 inscrits. De les 14 ECA, la que compta amb una 
mitjana d’alumnes inscrits superior és la d’Espiells, que gairebé arriba al 150 alumnes anuals. Mentre que el nombre de 
professionals del sector agrari cau, el dels alumnes de les escoles agràries aguanta força, cosa que té molt a veure amb 
la diversificació dels continguts formatius cap al conjunt d’activitats que afecten el medi rural. Tot plegat explica la forta 
presència d’alumnes que no procedeixen de famílies pageses, singularment a les escoles de les comarques orientals o dels 
Pirineus, que donen cabuda a aquestes formacions. En qualsevol cas, aquests alumnes “no pagesos” tenen un pes signifi-
catiu també a les escoles més agraristes, i això és tot un símptoma de les noves expectatives que l’agricultura obre per al 
conjunt de la població. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’inscripció d’alumnes del curs 2011/2012 al 2014/2015 del Servei de Formació 
Agrària del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Les dades no eren completes, atès que no aportaven infor-
mació sobre l’ECA Mas Bové de Constantí i, en el cas d’Espiells, només aportaven dades absolutes de matriculats.
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Molí de Farina al terme de Maldà, a l’Urgell.

Granja d’ovelles al Pont de Suert, a l’Alta Ribagorça.
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L’any 2008 es desferma la crisi que marca l’evolució de l’eco-
nomia i la societat en els darrers anys. A banda de les variables 
macroeconòmiques, que no aporten una informació prou fiable 
quan es tracta d’analitzar la situació dels municipis rurals, al-
tres dades estadístiques, com les de l’ocupació i els aturats, 
ens mostren com la crisi afecta també les àrees rurals de Ca-
talunya. Tot i això, i aquest és possiblement el principal punt a 
favor de la Catalunya rural en els darrers anys, aquesta és la 
part del territori que millor resisteix la crisi. Al cap i a la fi, tal 
com s’ha repetit en circumstàncies històriques similars, l’agri-
cultura és la que millor aguanta les crisis per les singularitats 
pròpies de la seva estructura productiva, comentades en el 
capítol anterior.

Abans de la crisi i, com a mínim, des del 1971, l’evolució de les 
àrees rurals estava marcada i qualificada pel pas d’una base 
econòmica agrària, a les comarques interiors, i industrial, a 
les comarques nord-orientals, a una economia basada en els 
serveis. En els darrers anys, aquesta evolució no s’ha aturat 
del tot, però ha quedat força congelada. La producció de ma-
tèries primeres agràries segueix el seu camí quasi biològic de 
recomposició interior, alhora que es produeix l’enfonsament 
prou conegut de la construcció i una disminució més selecti-
va de les branques industrials. Per la seva banda, els serveis 
també decauen de manera general, per bé que hi ha unes di-
ferències de comportament ben significatives per la seva in-

cidència. Destaca, sobretot, la major resistència dels serveis 
més vinculats a l’administració, alhora que baixa l’ocupació 
en el comerç, el transport i els serveis en general, de caràcter 
comercial, a les empreses i privats. 

El turisme de muntanya i interior característic de les àrees ru-
rals passarà també per les inevitables dificultats derivades de 
l’encongiment del consum familiar. El resultat són les estades 
i desplaçaments més curts i el menor consum, en general, 
d’activitats i serveis turístics. Amb tot, hi ha tendències en l’oci 
que canvien i sectors que hi responen més bé que d’altres. 
Mentre que l’esquí és una pràctica més aviat estancada, es 
produeix una renovació permanent en els esports d’aventura, 
que atreuen un nou públic de fidels. Igualment, si l’hoteleria 
més convencional s’estanca, les residències rurals no paren 
de créixer i abracen totes les àrees rurals.

Lligat amb les anteriors transformacions, les poblacions ru-
rals fan un gran esforç d’innovació i projecció per mantenir els 
seus atractius. Augmenten les fires i les convocatòries lúdi-
ques, que prenen com a excusa les produccions alimentàries 
locals i altres singularitats culturals i augmenten també les 
convocatòries de tipus esportiu o excursionista. En tots els ca-
sos, l’autoafirmació dels habitants de la ruralia conflueix amb 
la voluntat de projecció social i econòmica.
 

Ruta literària Mossèn Cinto prop del poble del seu naixement, Folgueroles, Osona

4/ Indústria i serveis
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L’evolució de l’ocupació en els sectors secundari i terciari (no agraris) ha estat força negativa al conjunt de Catalunya en els 
darrers anys, els que abasten la totalitat de la darrera gran crisi econòmica. Durant el període que va del 2008 al 2014, el 
nombre total d’afiliats en sectors econòmics no agraris ha disminuït al conjunt de Catalunya en 315.263 individus. No hi ha 
cap comarca que s’hagi escapat de la destrucció de llocs de treball, amb una pèrdua mitjana de més del 10% del nombre 
d’afiliats no agraris a la Seguretat Social. El Montsià ha estat l’única comarca que ha perdut més del 20% dels llocs de 
treball d’abans de la crisi, mentre que algunes comarques metropolitanes i del nord del país han tingut pèrdues inferiors 
al 10%. Tres quartes parts dels municipis catalans també han experimentat un retrocés del nombre de treballadors no 
agraris, la major part, 516 municipis, amb pèrdues superiors a la mitjana catalana. En molts municipis rurals, la caiguda de 
l’ocupació s’ha pal·liat amb un cert retorn a l’activitat agrària. Tot i això, hi ha hagut zones on la crisi ha tingut un impacte 
menys important, com ara el Lluçanès, on diversos municipis han tingut creixements importants en l’afiliació no agrària. Les 
comarques que han sofert menys la crisi han estat la Val d’Aran i la Segarra, tot i que han perdut entorn del 4% dels seus 
ocupats no agraris. Font: elaboració pròpia a partir de dades sobre afiliació a la Seguretat Social en règim general, règim 
especial del carbó i règim especial dels treballadors autònoms de l’Observatori d’Empresa i Ocupació (2008-2014).

Mapes 4.1 i 4.2. Evolució de l’ocupació municipal i comarcal 2008-2014; afiliats no 
agraris
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Gràfic 4.1. Evolució del percentatge d’atur segons la magnitud dels municipis, 
2008-2014

Les dades d’atur segons la magnitud del municipi de residència mostren una certa gradació segons la qual, com més po-
blació resident en un municipi, més elevat és el percentatge d’atur que hi trobem. Aquesta gradació només queda trencada 
pels municipis d’entre 50.001 i 100.000 habitants, que tenen menys aturats que els de 20.001 a 50.000 habitants, i en el 
cas de la ciutat de Barcelona, que presenta un nivell d’atur més pròxim als valors dels municipis rurals que no pas als de 
les ciutats mitjanes i petites. Pel que fa a l’evolució anual, les tendències són molt semblants entre municipis de diferent 
magnitud. En els dos primers anys hi ha un increment molt fort del percentatge d’aturats, que entre el 2010 i el 2013 baixa 
de ritme. En el darrer any es produeix una disminució de l’atur, tret del cas dels municipis més petits, on el percentatge 
d’aturats encara creix. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat. Atur registrat a 31 de març de 2008 a 2014.
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En consonància amb les diferències que es donen segons les magnituds dels municipis, els municipis de la zona litoral i pre-
litoral, més l’entorn metropolità, presenten uns percentatges d’atur més elevats, per regla general, que no pas els municipis 
de les comarques d’interior i de muntanya. En aquestes àrees interiors, els percentatges més elevats d’atur s’assoleixen a 
les capitals comarcals i subcomarcals. Els municipis amb major incidència de l’atur (per sobre del 16%) es concentren bàsi-
cament en tres àrees: el límit entre el Maresme i la Selva, el Baix Penedès i el Delta de l’Ebre. En aquestes àrees hi ha muni-
cipis una mica més grans, però de caràcter rural, que s’han vist fortament afectats per la crisi de la indústria i la construcció. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Empresa i Ocupació extretes d’Idescat, any 2014.

Mapa 4.3. Percentatge d’aturats per municipi, 2014
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Sector de la construcció

Sector serveis no venda

Mapes 4.4, 4.5, 4.6 i 4.7. Evolució del nombre de treballadors per grans sectors no 
agraris per comarques, 2008-2014 

En els mapes comarcals adjunts queda palès l’impacte de la crisi econòmica en l’ocupació, que no ha estat igual en tots els 
sectors. En la construcció s’han perdut gairebé la meitat dels llocs de treball en aquest període: totes les comarques han re-
gistrat pèrdues superiors al 30% en aquest sector i comarques costaneres i pirinenques hi han perdut més de la meitat dels 
treballadors. En el sector industrial, que és l’altre gran sector sinistrat, s’han perdut el 21% dels llocs de treball a Catalunya, 
amb una incidència especialment important a les comarques del Pallars Jussà, el Solsonès i la Ribera d’Ebre, que superen el 
llindar del 30% de pèrdua. El subsector de serveis de venda, que englobaria els comerços al detall i a l’engròs, el transport 
i l’hostaleria i diversos serveis privats, ha sofert un decrement del 5% al conjunt de Catalunya, amb pèrdues moderades a 
gairebé totes les comarques (només la Noguera, la Segarra, el Baix Empordà i, especialment, el Ripollès presenten evolució 
positiva). En canvi, el sector terciari no comercial, més lligat a les ocupacions en el sector públic, és el que millor resisteix la 
crisi. Hi trobem un lleuger increment, que no arriba a l’1% al conjunt de Catalunya, amb més de la meitat de les comarques 
amb un creixement d’ocupació en aquest subsector. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades sobre afiliació a la Seguretat Social en règim general, règim especial del carbó i 
règim especial dels treballadors autònoms de l’Observatori d’Empresa i Ocupació, 2008-2014. 

Sector industrial

Sector serveis venda

mapa nou 
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L’impacte de la crisi econòmica fora del sector primari queda palès en aquest gràfic, que mostra l’evolució del nombre de 
treballadors per sectors i segons la dimensió dels municipis. Sobta una mica que els municipis que han perdut proporcional-
ment més ocupats no agraris en el període 2008-2014 són els més petits: els de menys de 500 habitants han vist disminuït 
el nombre d’afiliats no agraris en un 16%, 6 punts per sobre de la mitjana catalana. Si es baixa el nivell d’anàlisi als diferents 
sectors, aquest fet es pot explicar, en part, pel major pes del sector de la construcció en els municipis rurals, atès que és el 
sector més afectat, amb una pèrdua global de gairebé la meitat del treballadors del “totxo”. També s’ha produït un descens 
important en l’ocupació industrial, que ha perdut al conjunt de Catalunya un 21% dels treballadors. El sector que ha aguantat 
millor la crisi és el terciari, amb un descens global inferior al 2%. En tractar-se d’un sector que té un elevat pes específic, 
però que alhora es concentra, sobretot, en els municipis urbans, es pot explicar el major impacte de la pèrdua d’ocupació 
en els municipis més petits. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades sobre afiliació a la Seguretat Social en règim general, règim especial del carbó 
i règim especial dels treballadors autònoms de l’Observatori d’Empresa i Ocupació (2008-2014). Magnitud demogràfica 
municipal referida a la població empadronada el 2014.

Gràfic 4.2. Evolució de l’ocupació per sectors productius no agraris segons la magnitud 
municipal, 2008-2014
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Gràfic 4.3. Distribució de l’ocupació per grans sectors no agraris segons la magnitud 
demogràfica municipal, 2014 

El pes dels sectors industrial, de la construcció i dels serveis, més enllà del progressiu increment del predomini del sector 
terciari, presenta encara una distribució diferent en funció de la dimensió dels municipis. Els municipis amb un major pes 
del sector industrial, amb percentatges que ronden el 30% dels afiliats no agraris, són els que se situen entre els 500 i els 
20.000 habitants, especialment els petits nuclis urbans d’entre 2.000 i 5.000 habitants. El sector de la construcció ha patit 
molt la crisi i ha perdut bona part del seu pes específic, encara que es manté per sobre del 10% en els municipis de menys 
de 2.000 habitants. El sector serveis ocupa la major part dels treballadors no agraris, especialment a la ciutat de Barcelona, 
que ja s’apropa al 90% d’afiliats terciaris a la Seguretat Social. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades sobre afiliació a la Seguretat Social en règim general, règim especial del carbó 
i règim especial dels treballadors autònoms de l’Observatori d’Empresa i Ocupació (2008-2014). Magnitud demogràfica 
municipal referida a la població empadronada el 2014.
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L’encreuament de les dades absolutes d’afiliats a la indústria, la construcció i el sector serveis en relació amb el volum 
de població adulta resident a cada municipi ens permet tenir un indicador interessant per valorar la capacitat d’atracció 
d’activitat no agrària en el territori. Les ràtios més elevades de treballadors no agraris per habitant les trobem principalment 
entorn de les grans ciutats i les capitals comarcals, és a dir, en nuclis on es concentra l’activitat i, a la vegada, hi ha una 
major diversitat d’ofertes laborals. A l’altra banda, trobem una sèrie de zones de marcada ruralitat, com el sud del Segrià i 
les Garrigues, o en la confluència de les comarques del Pallars Jussà, l’Alt Urgell, la Noguera i el Solsonès, on la proporció 
d’afiliats no agraris respecte a la població resident és molt baixa. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades sobre afiliació a la Seguretat Social en règim general, règim especial del carbó i 
règim especial dels treballadors autònoms de l’Observatori d’Empresa i Ocupació (2014) i dades de població per edats del 
padró municipal d’habitants del 2014 extretes d’Idescat.

Mapa 4.8. Capacitat d’atracció laboral; treballadors no agraris sobre població resident 
adulta, 2014
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Mapa 4.9. Les estacions d’esquí alpí segons el nombre de forfets venuts, 2014-2015

La temporada d’hivern 2014-2015 ha dut a les estacions d’esquí alpí catalanes prop d’1,9 milions d’esquiadors. Entre les 
diferents estacions, destaca clarament Baqueira-Beret, que amb gairebé 800.000 forfets venuts ha tingut més del doble 
d’esquiadors que qualsevol altra estació. El segon domini esquiable amb més afluència el formen les estacions de la Molina 
i Masella, molt pròximes en l’espai i amb activitats de promoció i màrqueting conjuntes, que sumen entre totes dues gaire-
bé 650.000 esquiadors. Boí-Taüll i Port-Ainé han tingut darrerament resultats molt discrets, i tot just superen els 100.000 
forfets venuts. Per sota d’aquesta xifra se situen encara les petites estacions d’Espot-Esquí, Port del Compte i Vallter 2000, 
mentre que la de la Vall de Núria, amb l’afegit de la dificultat d’accés, no arriba als 50.000 esquiadors durant la temporada 
2014-2015. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Associació Catalana d’Estacions d’Esquí i Activitats de Muntanya per a la 
temporada d’hivern 2014-2015.

Nombre de forfets venuts la temporada 2014-2015 (milers)
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En el període 2008-2015, les estacions d’esquí catalanes han tingut uns resultats que, sense ésser especialment dolents, 
es troben lluny dels obtinguts durant els primers anys del segle XXI, segurament afectades, en part, per la caiguda general 
del consum i de la disponibilitat de renda. Algunes estacions han passat per serioses dificultats econòmiques, de manera 
que s’ha engrossit la nòmina d’estacions amb un suport més o menys directe de l’administració. En aquest marc general 
d’una certa recessió, la principal estació, Baqueira-Beret, s’ha mantingut estable, amb uns valors a l’entorn dels 800.000 
esquiadors anuals, afavorida per les seves bones condicions de neu, domini esquiable i entorn. Font: elaboració pròpia a 
partir de dades del Pla Director de les Estacions de Muntanya del DPTOP (2006) completades amb dades de l’Associació 
Catalana d’Estacions d’Esquí i Activitats de Muntanya per a les temporades posteriors.

Gràfic 4.4. Evolució de la pràctica de l’esquí alpí, total de visitants/dia a les estacions 
catalanes, 1986-2015
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En els darrers anys s’ha experimentat un creixement exponencial en el nombre d’activitats esportives desenvolupades a 
l’entorn natural. Molts pobles i ciutats, a partir de les seves associacions excursionistes o esportives, i amb el suport de 
l’administració local, s’han decidit a organitzar caminades, curses de muntanya, escalades esportives, curses d’esquí de 
muntanya i altres de similars. El recompte de totes les activitats que se celebren és pràcticament impossible, atès que 
moltes són locals i/o no s’inscriuen en organitzacions sectorials i territorials més àmplies. En el mapa es representa la di-
versitat de tipologies esportives i el seu impacte en nombre d’inscrits en les diferents proves organitzades sota l’auspici de 
la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC). Es pot apreciar com les activitats directament relacionades amb 
la neu es concentren al Pirineu axial, mentre que les activitats més populars, com ara les caminades de resistència, es duen 
a terme, sobretot, a les serralades litorals i prelitorals. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades sobre inscripció de persones federades en les diverses proves i modalitats espor-
tives que gestiona la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya i extretes de la seva web (2014).

Mapa 4.10. Activitats esportives de competició relacionades amb l’excursionisme, 2014  
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Mapa 4.11. Rutes gastronòmiques de Catalunya, 2015 

La gastronomia, particularment la vinculada a les produccions agràries locals, ha esdevingut un atractiu de primer ordre per 
a les comarques rurals interiors, les quals han de tenir en compte obligatòriament aquests elements en la seva promoció. Un 
producte turístic particular que les engloba són les rutes gastronòmiques, de les quals el mapa presenta les tipificades com 
a producte general. Gairebé la meitat de les rutes són del sector enològic, amb visites guiades als cellers de les diferents 
Denominacions d’Origen reconegudes. Trobem també rutes, com les de la cuina de la mel, la de l’oli i la del xató, centrades 
en un producte estrella. Les rutes de l’Alt Urgell i el Gironès, en canvi, són molt més transversals i englobarien tot tipus de 
productes artesans. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la web http://www.gastroteca.cat/.
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El patrimoni cultural està integrat per una gran diversitat d’elements, d’entre els quals tenen un paper important els indrets 
que són testimoni d’esdeveniments històrics. En els darrers anys ha tingut un desenvolupament especial la recuperació 
d’espais i elements del passat més recent a partir de l’aprovació de la Llei 13/2007 que va crear el Memorial Democràtic. 
S’han inventariat, recuperat i arranjat per a la visita un gran nombre de construccions i instal·lacions que són testimoni 
històric del període que va des de la Segona República fins a la transició democràtica (1931-1980). S’ha constituït així una 
xarxa d’Espais de Memòria que promou i facilita l’accés a escolars i particulars amb l’objectiu de millorar la comprensió de 
la història recent i reforçar l’esperit democràtic. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la web del Memorial Democràtic: http://memorialdemocratic.gencat.cat/ca/
espais_de_la_memoria/xarxa_espais_catalunya_cat/.

Mapa 4.12. Els espais de la memòria històrica, 2015 
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Mapa 4.13. Mapa de la transhumància a Catalunya; principals camins ramaders, 2010

Tot i el gran descens que ha patit l’activitat transhumant i transtermitant a Catalunya, es conserva en bona part la memòria 
de les vies que han estat testimoni del pas històric dels ramats i que estaven destinades particularment a aquesta funció. 
Actualment, la xarxa de camins ramaders existents i reconeguda, emparada per la Llei de Vies Pecuàries 3/1995, és un 
bé de domini públic i esdevé un patrimoni natural i sociocultural que cal prendre en consideració per al desenvolupament 
i la dinamització econòmica de les zones rurals. Els camins ramaders formen un sistema complex, que a més del bestiar 
i les persones, inclou formes d’organització social, sabers populars i una xarxa d’infraestructures associada (abeuradors, 
cabanes, pletes, basses, triadors, etc.). A diferència d’altres usos de domini públic exclusivistes, les vies pecuàries perme-
ten usos col·lectius i simultanis, com per exemple, ramaders, agrícoles, mediambientals, recreatius o culturals, i, per tant, 
poden acollir activitats compatibles amb el moviment de bestiar, com totes aquelles relacionades amb el turisme de natura: 
senderisme, itineraris culturals, equitació, BTT i similars. 
Font: Camins ramaders i transhumància a Catalunya. Recomanacions i propostes. Fundació del Món Rural, 2010. 

SERVEIS



l’actualitat del món rural a Catalunya /67

A M.4.23

En termes generals, s’experimenta un gran increment de l’oferta de places al conjunt de Catalunya, més de 18.000, un 40% 
més de les que hi havia el 2006. Curiosament, els increments més importants es donen bàsicament en comarques litorals 
i prelitorals més que no pas en les comarques d’interior. Les tipologies majoritàries són els allotjaments independents de 
lloguer sense presència del propietari: un 44% de les places corresponen a masoveries, i un 25%, a cases independents en 
nucli de població. Els allotjaments compartits amb el propietari suposen un 19% del total en el cas de les masies aïllades, i 
un 12% les cases compartides en nucli rural. També predominen, per tant, els allotjaments aïllats a l’entorn natural sobre els 
ubicats en un poble. Territorialment, les places es concentren al nord del país, especialment a les comarques centrals i giro-
nines, on destaca la tipologia de masoveries i masies. A l’Alt Pirineu destaquen els allotjaments en nucli de població, d’acord 
amb l’hàbitat característic de la zona. Font: elaboració pròpia a partir de dades sobre establiments i places d’allotjament 
rural segons tipologia del Departament d’Empresa i Ocupació extretes d’Idescat (2014). Les tipologies de turisme rural 
canvien respecte a les existents el 2006, data de referència de l’Atles de la Nova Ruralitat. Ara discriminen si l’allotjament 
rural es troba dins o fora d’un nucli de població, així com si l’estada és compartida amb el titular (casa de poble compartida 
i masia) o si es lloga com a habitatge independent (casa de poble independent o masoveria).

Mapa 4.14. Places en allotjaments de turisme rural segons tipologies per comarques, 
2014
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Mapa 4.15. Implantació de parcs de producció d’energia eòlica, 2013

Tot i que la localització preferencial dels parcs eòlics no ha variat des del 2007, amb una predilecció per les serres i colls 
de les comarques meridionals, sí que ha variat el nombre de parcs en actiu i en tramitació. Dels 14 parcs actius i 351 MW 
de potència instal·lada el 2007 es va passar a triplicar aquestes dades el 2013, amb 42 parcs en funcionament i 1.203 MW 
de potència instal·lada. El 2007 hi havia en tramitació un total de 45 parcs eòlics amb una potència estimada de 1.347 MW, 
mentre que en l’actualitat trobem 22 parcs autoritzats pendents d’iniciar-se amb una potència prevista de 555 MW, 107 
parcs en tràmit que aportarien 1.655 MW més, i uns setze parcs en altres situacions, que preveien una potència de 277 MW. 
La ubicació segueix la línia de carenes o divisòries d’aigües de la Segarra cap al sud-oest. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades i bases cartogràfiques del Departament de Territori i Sostenibilitat (2013).
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Les produccions artesanes, que consisteixen en un “producte final individualitzat, de bona qualitat i amb característiques 
diferencials, obtingudes gràcies a les petites produccions controlades per la intervenció personal de l’artesà”, atreuen cada 
cop més l’interès dels consumidors. Dels 455 artesans alimentaris registrats, el grup més nombrós és el dels forners (210), 
seguits a molta distància pels cansaladers-xarcuters (112) i els pastissers (95). Els formatgers (25) i melmeladers (13) arte-
sans són molt menys nombrosos. Les dades mostren que l’artesania alimentària té poc a veure amb la ruralitat de l’entorn, 
especialment en els segments dels forners i pastissers, que es concentren bàsicament a les comarques més urbanitzades. 
El Barcelonès és l’única comarca catalana que supera el mig centenar d’artesans; en té 70, un 15% del total català. Deter-
minades comarques agràries no tenen cap artesà alimentari registrat o en tenen molt pocs, fet que no vol dir que no s’hi 
trobin productes d’una gran qualitat que compleixen aquestes condicions. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Registre d’Artesania Alimentària del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació, 2014. El registre és un fitxer voluntari al qual s’acullen especialment alguns professionals urbans que 
tenen interès a diferenciar-se de la resta de competidors.

Mapa 4.16. Artesans alimentaris segons tipologia per comarques, 2014

Nombre d’artesans per tipologia
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Exemple d’aprofitament patrimonial d’un escenari de la Batalla de l’Ebre que forma part dels Espais de la Memòria del Memorial Democràtic de Catalunya. Poble Vell de 
Corbera d’Ebre, a la Terra Alta.

Marxa popular de les Valls d’Àneu. Sortida i arribada a Esterri d’Àneu, al Pallars Sobirà.
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A principis del segle XXI, les comunitats rurals havien asso-
lit ja un notable nivell de satisfacció de les seves necessitats 
col·lectives, almenys d’aquelles necessitats que tenen una 
relació raonable amb el seu volum demogràfic. L’extensió de 
l’atenció mèdica pel conjunt del territori, o la generalització 
de l’escola primària en tots aquells nuclis o entitats amb un 
mínim de cinc escolars, donaven un bon nivell de cobertura de 
les necessitats socials. La disponibilitat d’aigua, electricitat i 
uns accessos en condicions, el bon nivell d’urbanització, la re-
collida general d’escombraries, la presència d’un equipament 
esportiu o cultural bàsic... eren realitats també presents als 
petits municipis o nuclis, amb poques excepcions.

En els darrers anys hi ha hagut molt poques modificacions 
del panorama dels serveis públics, de manera que l’actualit-
zació de la informació no ofereix nous elements remarcables. 
La mateixa realitat descrita per als nuclis rurals val per a les 
contrades rurals en el seu conjunt. S’hi ha avançat discreta-
ment en la implantació de les anomenades xarxes territorials, 
tant pel que fa a les comunicacions viàries com a les conne-

5/ Equipaments

xions de la xarxa de gas o de les xarxes de subministrament 
d’aigua. La millora en la cobertura de les xarxes sense fils i en 
l’aprofitament de les xarxes convencionals ha millorat molt les 
comunicacions de les àrees rurals, tot i que queden algunes 
zones d’ombra en la cobertura de telefonia mòbil i dèficits més 
substantius en la connexió de fibra òptica i l’accés a la banda 
ampla.

Una de les novetats més importants dels darrers anys són, 
en qualsevol cas, les amenaces que pesen sobre la pervivèn-
cia i manteniment dels serveis dels petits municipis. Malgrat 
que els problemes econòmics de les hisendes locals, motivats 
per la crisi, s’han centrat en els municipis més grans, les pro-
postes de l’administració de l’Estat han anat en el sentit de 
reestructurar el mapa dels serveis i les administracions locals 
a fi de limitar-ne el nombre o les atribucions i d’afavorir-ne la 
magnitud. De moment, aquestes propostes s’han anat quedant 
en el paper i les administracions locals han fet un exercici de 
reajustament i estalvi per disminuir el dèficit anual i rebaixar 
l’endeutament. 

Basses d’alimentació dels horts i antics molins a Copons, Anoia, exemple de preservació i endreça dels patrimonis locals.
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El grau d’accés a les TIC és força homogeni a tot Catalunya, de manera que no destaquen dèficits importants associats a la 
ruralitat. En el cas de l’accés a la banda ampla, trobem que el 71% de les llars catalanes la fan servir, i destaquen les co-
marques del Bages, Osona i el Baix Ebre, on aquest percentatge supera el 75%. Pel que fa a la qualitat del servei d’Internet, 
gairebé el 20% de les llars catalanes manifesten que han patit problemes amb el proveïdor, percentatge que arriba al 25% 
a la Val d’Aran i que se situa per sobre de la mitjana a certes comarques del Camp de Tarragona, l’àrea metropolitana, la 
Costa Brava i la zona pirinenca. Prop del 75% de les llars han fet servir Internet de forma habitual, i destaquen per sobre 
de la mitjana Osona i el Baix Camp. L’ús d’Internet per realitzar compres està encara poc estès (el 43% de les llars han 
comprat alguna vegada telemàticament), i les comarques del Camp de Tarragona són la zona del país amb major incidència 
d’aquesta pràctica. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunica-
ció a les llars (TIC-L) extretes d’Idescat (2013). Les dades percentuals exposades fan referència, no al conjunt de llars, sinó 
a aquelles que tenen algun membre d’entre 16 i 74 anys.

Mapes 5.1, 5.2, 5.3 i 5.4. Les TIC i el seu ús a la llar per comarques, 2013 
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Gràfic 5.1. Disponibilitat de serveis i equipaments públics segons la magnitud 
demogràfica municipal a la demarcació de Lleida, 2009

Amb totes les seves limitacions estadístiques, l’enquesta d’infraestructures i equipaments dels municipis (EIEL) ofereix un 
panorama de la disponibilitat de serveis per part dels municipis petits de la província de Lleida, força representativa de 
l’estat de les àrees rurals. S’hi presenta una gran dispersió quant a la disponibilitat de servei, des de municipis de menys 
de 500 habitants amb presència de serveis fins a municipis de més de 3.000 sense el servei analitzat. La mediana de la 
zona d’entrada, que representa la mediana estadística entre el poble més petit que té servei (el llindar mínim d’entrada) 
i el més gran que no en té, és el que relaciona més directament la magnitud demogràfica amb la disponibilitat del servei 
i el que confirma la major difusió de l’ensenyament infantil i primari, pistes poliesportives, piscines a l’aire lliure o accés 
a les telecomunicacions. Ambulatoris, centres de formació professional o, en menor grau, escoles bressol es troben a les 
poblacions més grans. 
Font: Enquesta d’Infraestructures i Equipaments Locals (EIEL), Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (2009).
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Els globus sonda llançats per l’administració de l’Estat sobre la supressió dels municipis de menys de 20.000 habitants 
(tots els rurals) i la posterior aprovació de la Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, que obre 
la porta al traspàs dels serveis mínims d’aquests ajuntaments a les Diputacions, han ferit les susceptibilitats de les àrees 
rurals amb prou motius. L’argument de l’eficiència econòmica de les administracions més grans no té cap justificació, per-
què són els ajuntaments més petits, en definitiva, els que han presentat i presenten un nivell d’endeutament més baix i una 
capacitat d’estalvi més gran. Naturalment, aquests ajuntaments, que constitueixen una eina fonamental d’estructuració i 
funcionament de les àrees rurals, ajusten molt més la contractació de crèdit a les seves possibilitats i ajusten i distribueixen 
la despesa en funció de les necessitats prioritàries dels seus ciutadans. Els ajuntaments s’han estret fort el cinturó en els 
darrers anys i en la liquidació del pressupost del 2013 apareix una ràtio d’endeutament ja notablement més baixa que a 
l’inici de la crisi, quan bastants centres vilatans i unes poques poblacions petites rurals presentaven un gran endeutament 
a causa de les elevades despeses corrents i inversions en equipaments i infraestructures. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, liquidació pres-
supostos 2013. El Ministeri no revisa les dades que envien els ajuntaments i no publica tampoc el detall d’algunes dades 
per al càlcul més fidedigne d’alguns dels indicadors, en particular les contribucions especials i altres ingressos eventuals 
que s’haurien de restar dels ingressos per al càlcul dels indicadors d’estalvi i endeutament.

Gràfics 5.2, 5.3 i 5.4. Despeses, ingressos i deute dels ajuntaments segons el nombre 
d’habitants del municipi. Liquidació de pressupost, 2013
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Mapa 5.5. Generació de residus municipals i percentatge de recollida selectiva per 
comarques, 2013 

El coeficient de generació de residus municipals arriba a Catalunya a gairebé 475 quilograms per habitant i any, amb con-
trastos territorials que no tenen una raó social o econòmica gaire clara. Hi ha comarques que gairebé dupliquen aquesta 
xifra: l’Alt Empordà, la Val d’Aran i el Baix Llobregat superen els 750 kg/hab./any, o el que és el mateix, els 2 kg per habitant 
al dia. A l’altre extrem, la Terra Alta no arriba a produir 325 kg de residus per persona a l’any i, amb les Garrigues, són les 
úniques que no arriben al kilogram de residus per habitant i dia. Igualment, trobem una gran divergència territorial pel que fa 
a la implantació de la recollida selectiva en el territori. S’intueix una relació entre la presència d’àrees turístiques i un major 
nombre de residus per habitant que està relacionat, precisament, amb la proporció de residents de temporada. De mitjana, a 
Catalunya gairebé el 38% del volum de residus són de recollida selectiva. Hi ha comarques, com ara la Cerdanya, el Segrià, 
les Garrigues, l’Anoia i el Baix Penedès, en què la recollida selectiva no arriba al 25% del total de residus. A l’altre extrem, a 
Osona, la Segarra, la Terra Alta i el Montsià, més de la meitat del residus s’obtenen per recollida selectiva. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades sobre residus municipals de l’Agència Catalana de Residus extretes d’Idescat 
(2013).
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L’estructuració del territori a través de la seva constel·lació de 
ciutats i pobles i les xarxes que els uneixen canvia lentament. 
Amb la crisi econòmica s’han reduït alguns dels fluxos, bàsica-
ment els motivats per la mobilitat obligada, i han perdut força 
alguns dels focus urbans. Però les relacions i les dependències 
establertes es mantenen sensiblement estables. 

En funció de la baixada o pujada dels diferents sectors de 
l’economia, determinats territoris s’han vist beneficiats i d’al-
tres, perjudicats. Però això resulta molt difícil de mesurar. En 
donen una idea algunes de les macromagnituds econòmiques, 
com la renda familiar per càpita, o els indicadors més indirec-
tes de riquesa, com el nombre de cotxes per habitant o altres 
de similars. En qualsevol cas, tots apunten que de la crisi no 
s’ha derivat un perjudici especial per a les àrees rurals del 
país i que entre aquestes àrees i les urbanes no es produeixen 
diferències significatives en el nivell de vida.

6/ Les dinàmiques territorials

Un fet remarcable des d’un punt de vista territorial és, sens 
dubte, el parc d’habitatge buit o a mig acabar que ha deixat 
el boom de la construcció a les primeries del segle, unit a una 
gran disponibilitat de terrenys per edificar. Aquesta oferta, 
que s’haurà d’anar escolant progressivament en els pròxims 
anys, es concentra a les capitals de comarca i en altres ciu-
tats grans, però també afecta petits municipis del seu entorn. 
Altrament, hi ha una important oferta de sòl industrial urbanit-
zat o projectat a l’entorn dels grans eixos de comunicació que 
afecta municipis grans i petits.

La Seu d’Urgell i l’Urgellet; el creixement urbanístic a l’encalç de les fèrtils i escasses planes de muntanya

TERRITORI
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Mapa 6.1. La renda familiar bruta disponible per càpita comarcal, mitjana períodes 
2001-2004 i 2008-2010

La renda familiar bruta disponible per càpita mitjana en l’àmbit comarcal del període 2008-2010 presenta una major ho-
mogeneïtzació territorial que no pas les dades anteriors de 2004. Llavors hi havia dues comarques (la Val d’Aran i el Pallars 
Sobirà) amb una renda per càpita més d’un 20% per sobre de la mitjana catalana, i 11 comarques més amb una renda 
d’entre el 10 i el 20% per sobre d’aquesta mitjana. Amb les dades del 2008 al 2010, només la Val d’Aran presenta una renda 
més del 10% superior a la mitjana, i se situa com la comarca més rica. Les comarques clarament per sota de la mitjana 
en disponibilitat de renda també han variat força. Si el 2004 es concentraven a l’àrea metropolitana de Barcelona, ara es 
distribueixen per gairebé tot el territori, amb especial incidència en les Comarques Centrals, si bé arriben, també, a la resta 
d’àmbits territorials, anteriorment ubicats clarament per sobre de la mitjana. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat, mitjanes de RFBD dels períodes 2001-2004 i 2008-2010.

2001-2004

2008-2010
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El grau de motorització del territori queda palès amb les dades de turismes per habitant. La mitjana catalana se situa en 
uns 444 cotxes per cada 1.000 habitants. Per sota d’aquesta mitjana trobem comarques metropolitanes amb bona dotació i 
varietat de transport públic (Barcelonès, Baix Llobregat i Garraf), però també comarques rurals de les Terres de l’Ebre (Terra 
Alta i Baix Ebre). Lleugerament per sobre de la mitjana hi ha bona part de la franja costanera al sud de l’Empordà, a més 
de diverses comarques pirinenques i el Segrià. Les comarques amb un nombre més elevat de turismes per habitant són 
l’Alt Penedès i el Bages, especialment aquesta darrera, que gairebé duplica la mitjana catalana, amb 827 vehicles per cada 
1.000 habitants. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Direcció General de Trànsit extretes d’Idescat (2013). La DGT aporta dades 
sobre diverses modalitats de vehicles en forma d’índex de motorització (vehicles per cada 1.000 habitants). Aquí s’analitza 
només la presència en territori de turismes, és a dir, vehicles de quatre rodes destinats al transport de viatgers amb una 
capacitat de fins a nou places, inclosa la del conductor.

Mapa 6.2. Volum de vehicles turisme per càpita per comarca, 2013 
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Mapa 6.3. Densitat d’urbanització. Sòl urbà consolidat per habitant, 2013

Comparant la superfície de sòl urbà consolidat amb la població, podem aproximar-nos a conèixer la densitat d’urbanització 
dels diferents municipis de Catalunya. Així, podem veure que en municipis clarament urbans, com els del cor de la metròpoli 
barcelonina i en els continus urbans del Camp de Tarragona i de les ciutats de Lleida i Girona, la superfície de sòl urbà con-
solidat per habitant no arriba als 150 m2. En canvi, en municipis menys poblats però amb una proliferació d’urbanitzacions 
poc denses de primera i, sobretot, segona residència, aquesta xifra es dispara per sobre dels 600 m2 per habitant. En el 
primer cas, trobem tota una corona exterior a l’entorn de l’àrea metropolitana de Barcelona; en el segon, la segona línia de 
costa, algunes àrees interiors més accidentades i les comarques pirinenques, entre les quals destaca la Cerdanya. Entre els 
5 municipis amb major superfície de sòl consolidat per habitant, per sobre el 3.000 m2, trobem dos municipis rurals amb 
presència d’urbanitzacions residencials (Querol a l’Alt Camp i el Montmell al Baix Penedès) i tres ubicats al Pirineu amb una 
important presència de segones residències turístiques (Das i Prats i Sansor a la Cerdanya i la Coma i la Pedra al Solsonès). 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC) del Departament de Territori i Sostenibilitat 
(juliol de 2013).
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A banda de l’existència d’una bona base urbana, la proximitat als grans eixos de comunicació resulta decisiva per a les 
grans previsions de sòl per al creixement que s’estableixen en el planejament urbanístic vigent. Tot i que les expectatives 
de desenvolupament a mitjà termini són molt reduïdes, donen idea del potencial i expectatives reservats als territoris rurals. 
Les dades sobre qualificació urbanística del sòl municipal del Mapa Urbanístic de Catalunya mostren com la previsió de 
creixement urbà es concentra bàsicament entorn de grans eixos de desenvolupament, com ara el corredor de la A-2, la seva 
continuació per l’Eix Transversal, i en la zona prelitoral, l’eix de l’AP-7. El municipi amb més proporció de sòl a desenvolu-
par sobre sòl urbà és Riells i Viabrea, a la Selva, amb una zona urbanitzada de només 37 hectàrees i amb un volum de sòl 
urbanitzable previst de gairebé 2.700 hectàrees. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC) del Departament de Territori i Sostenibilitat 
(juliol de 2013).

Mapa 6.4. El potencial de creixement urbà. Hectàrees de sòl urbà no consolidat i sòl 
urbanitzable, 2013 
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Mapa 6.5. Sectors de planejament destinats a activitat econòmica, 2013 

Encara més que en el cas anterior, la distribució en el territori dels sectors de sòl destinat a desenvolupament d’activitats 
econòmiques (industrials, logístiques i/o comercials) segueix la xarxa de vies de comunicació principal del país i es con-
centra en la zona prelitoral de l’àrea metropolitana. De manera general, la major intensitat es registra a l’eix mediterrani; la 
zona costanera, des de la frontera amb la Comunitat Valenciana fins a la frontera francesa. Altres eixos importants són el de 
la A-2 entre Lleida i Barcelona, de la N-240 Lleida-Tarragona, l’Eix Transversal i els eixos de penetració de Barcelona cap al 
Pirineu per la C-16, l’eix del Llobregat, i la C-17, l’eix del Congost-Ter. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC) del Departament de Territori i Sostenibilitat 
(juliol de 2013).
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Un dels fets més remarcables dels darrers anys és la caiguda en picat del sector de la construcció, que queda ben reflectida 
en l’evolució anual dels habitatges iniciats. L’any 2006 s’assoleix el màxim d’habitatges construïts, 127.117 a tot Catalunya, 
xifra que l’any 2008 ja havia caigut a 27.569. És interessant de veure com a partir d’aquests anys continuen caient els 
expedients d’habitatges nous, i com d’una intensitat constructiva directament proporcional a la magnitud demogràfica del 
municipi es passa a una situació quasi idèntica en tots els estrats de població, fenomen que presenta la gràfica. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades dels visats d’obres d’edificació dels Col·legis d’Aparelladors de Catalunya extretes 
d’Idescat (2008-2014). Cal tenir en compte que l’estadística d’habitatges iniciats no reflecteix exactament els que han estat 
acabats, i més en els darrers anys. Amb tot, continua sent la font més fiable per veure els ritmes constructius reals.

Gràfic 6.1. Evolució anual de la construcció d’habitatge nou entre el 2008 i el 2014 
segons la magnitud demogràfica municipal
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Mapa 6.6. Habitatges nous iniciats en el període 2008-2014

Si comparem les dades absolutes del període 2008-2014, amb un total de poc més de 73.000 habitatges iniciats a tot 
Catalunya, amb el període anterior, el 2001-2007, en què el nombre d’habitatges visats va ser de més de 650.000, podem 
veure clarament l’impacte que ha tingut l’actual crisi en la dinàmica del sector de la construcció. En el mapa es pot apreciar 
clarament com bona part dels municipis rurals, que en l’etapa anterior presentaven una certa activitat constructiva, amb 
més de 10 habitatges iniciats, ara se situen o bé per sota d’aquesta xifra o simplement no compten amb cap habitatge iniciat 
en els darrers 7 anys. La construcció d’habitatge, tot i que a un ritme molt inferior, s’ha continuat concentrant a la zona litoral 
i entorn dels grans eixos, com el del Llobregat i el de la A-2. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades dels visats d’obres d’edificació dels Col·legis d’Aparelladors de Catalunya extretes 
de l’Institut d’Estadística de Catalunya, Idescat (2008-2014).
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Amb algunes precaucions en relació amb la fiabilitat de les dades aportades pel darrer cens d’habitatge, s’observa la in-
tensitat de la presència d’habitatges no principals a la línia de la costa més turística i a les àrees interiors més despoblades 
i/o amb una presència notòria de turisme. Aquestes darreres es corresponen generalment amb els municipis de muntanya, 
que comparteixen les cases velles abandonades pels seus antics habitants amb els nous creixements residencials. Aquest 
fenomen s’explica, sobretot, pel pes de la segona residència, que no ha variat en els darrers anys. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Cens d’habitatges de 2011. Les dades d’habitatge no principal inclouen tant 
les dades d’habitatges secundaris, els que són pròpiament de segona residència, com les d’habitatges buits, atès que no es 
disposa d’informació desglossada completa a escala municipal en el cens més recent.

Mapa 6.7. Habitatges no principals sobre habitatge total per municipis, 2011 
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Mapa 6.8. Pes dels habitatges buits per comarques, 2011

En l’àmbit comarcal, el cens més recent d’habitatges permet desglossar aquells que no estan ocupats durant cap moment 
de l’any, els habitatges buits. Prop del 12% dels habitatges catalans estaven buits el 2011, un xifra dos punts inferior al 
14% d’habitatges “vacants” recollits amb una altra terminologia al Cens de 2001. El percentatge d’habitatges no ocupats és 
baix a les principals àrees urbanes i en bona part del litoral, així com en determinades comarques pirinenques. La incidència 
és major en les comarques rurals interiors, afectades pel despoblament i sense una alternativa turística. La Terra Alta, la 
Ribera d’Ebre, les Garrigues i l’Urgell tenen més del 20% d’habitatges buits. Els percentatges no tenen res a veure amb el 
gran nombre d’habitatges buits acabats o a mig construir que ha deixat el gran boom de la construcció i que no són prou 
ben recollits per l’estadística oficial. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Cens d’habitatges de 2011. Les dades sobre habitatges buits només estan 
completes a escala comarcal. Es considera vacant o buit aquell habitatge familiar que, sense trobar-se en estat ruïnós ni ser 
utilitzat com a residència principal o secundària, està deshabitat.
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L’extensió de les zones vulnerables per nitrats s’ha anat ampliant progressivament en els darrers anys fins a abastar en 
l’actualitat, totalment o parcialment, 422 municipis i una superfície de 10.868 km2, un terç de la superfície total catalana, 
amb un increment del 72% respecte a la zona vulnerable del 2008. Pel que fa a les instal·lacions de gestió de les dejeccions 
ramaderes, actualment no queda cap bassa de purins activa de les 16 presents el 2008, hi ha una planta de transvasament 
nova al Montsià, hi ha 9 plantes de tractament de purins davant les 20 presents el 2008 i s’han duplicat les plantes de 
compostatge (26 d’actives actualment davant les 13 del 2008). 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de les diverses ampliacions de les zones vulnerables per nitrats del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació segons el Decret 283/1998, Decret 476/2004, Acord GOV/128/2009 i Acord 
GOV/13/2015, i el registre d’instal·lacions de gestió de dejeccions ramaderes en actiu de l’Agència de Residus de Catalunya, 
maig 2015.

Mapa 6.9. Zones vulnerables per nitrats i centres de gestió, 2008 i 2015

2008

2015
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Mapa 6.10. Forests públiques segons tipus de propietari, 2014

Des d’èpoques remotes les forests públiques tenen una gran importància per als aprofitaments forestals, ramaders i d’altres 
de les comarques occidentals. Catalunya compta amb un total de 5.111 hectàrees de forests públiques, de les quals tres 
quartes parts són propietat d’administracions locals: els consistoris municipals en controlen gairebé 3.000, mentre que les 
entitats municipals descentralitzades en regenten més de 900. Una superfície similar, 929 hectàrees, és controlada per la 
Generalitat de Catalunya. El pes d’altres administracions públiques, com ara l’Estat (64 hectàrees) o les diferents Diputa-
cions (37 hectàrees) és gairebé residual. En aquest mapa també hi figuren parcel·les d’ús forestal de propietat privada que 
compten amb un conveni o consorci de gestió amb la Generalitat i que representen un total de 188 hectàrees, distribuïdes 
en 140 parcel·les. 
Font: elaboració pròpia a partir de la base de dades de forests públiques del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació. Digitalització de l’ICC a partir dels expedients de declaracions d’utilitat pública, dels plànols existents en els 
expedients de resolució de convenis/consorcis o d’informació recollida dels expedients d’ICONA.
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Els darrers anys han estat humits, de pocs incendis forestals i afectació territorial restringida. Amb tot, les dades disponibles 
permeten el seguiment dels incendis en les tres darreres dècades, en les quals han afectat una part important de l’espai 
forestal català, especialment pel que fa a les zones de baixa o mitjana muntanya. Les comarques més afectades són les 
situades en l’àmbit de les Comarques Centrals (el Bages, el Berguedà i el Solsonès, principalment), a més del nord de 
l’Empordà i, de forma més dispersa, les serralades litorals i prelitorals. En alguns indrets, com ara les serres de Cardó i Boix 
al sud, o la serra de Rodes al nord, els incendis han arrasat el terreny en més d’una ocasió durant aquest període, encara 
que aquest fet no es gaire comú (només el 3% de la superfície total cremada), com a conseqüència, entre altres factors, de 
la lenta recuperació de la vegetació natural. 
Font: elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica Incendis forestals ocorreguts durant el període 1986-2014, del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, realitzada per encàrrec per l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya mitjançant el tractament d’imatges satèl·lit Landsat o imatges del sensor aerotransportat CASI, prenent com a 
referència els comunicats dels agents rurals.

Mapa 6.11. Incendis forestals a Catalunya i reincidència, 1986-2014
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Gràfic 6.2 Evolució de la superfície cremada i el nombre d’incendis forestals a 
Catalunya, 1986-2014 

En l’evolució de la superfície cremada i el nombre d’incendis forestals del període que va del 1986 al 2014 es pot apreciar 
la forta variabilitat interanual d’un fenomen sobre el qual actuen una multitud de variables naturals i antròpiques. Sembla 
clar, però, que els esforços en la prevenció i extinció d’incendis dels darrers anys han tingut fruits. Fins i tot els pics més 
importants dels darrers anys, com les més de 15.000 hectàrees cremades el 2012, no es poden comparar amb anys tràgics 
com el 1994 (amb més de 76.000 hectàrees cremades en uns 1.200 incendis forestals). En el període 2008-2014, la mitjana 
d’hectàrees cremades anualment se situa entorn de les 3.300, mentre que entre el 1986 i el 2007, la mitjana de superfície 
cremada es triplicava fins a situar-se en les 10.600 hectàrees. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades estadístiques sobre Incendis forestals ocorreguts durant el període 1986-2014, del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació extretes d’Idescat.
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A les disposicions ordenadores de les activitats i construccions en el territori s’hi han incorporat en els darrers anys disposi-
cions en matèria de paisatge, que s’hi van introduir amb la Llei 8/2005 de paisatge. Els set Catàlegs del Paisatge previstos, 
l’aprovació dels quals està a punt de ser completada, estableixen els diversos valors paisatgístics del territori i les línies o 
directrius per a la seva protecció i gestió, que han de ser incorporades al planejament urbanístic. D’entre aquestes, els “pai-
satges d’atenció especial” que dibuixa el mapa representen les àrees més representatives de cada àmbit regional per les 
seves qualitats paisatgístiques generals i/o sensibilitat als canvis, unes qualitats que mereixen també una cura paisatgística 
especial. 
Font: elaboració pròpia a partir de la base de dades d’espais de protecció especial facilitada per l’Observatori del Paisatge, 
2014.

Mapa 6.12. Paisatges d’atenció especial segons tipologia, 2014
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Cases afilerades al poble de Rubinat, a la Segarra.

Àrea cremada al peu del Molló Puntaire al terme de Vandellós, al Baix Camp.
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A partir del retrat de cadascun dels aspectes de la realitat so-
cial i econòmica de les àrees rurals, es disposa dels arguments 
per a una visió més general de l’evolució de les àrees rurals. 
Es recapitularà en les conclusions finals que segueixen aquest 
capítol. Aquí es pot començar a fer una lectura més general en 
termes de desenvolupament rural.

Després d’uns anys inicials de segle banyats en l’abundància 
econòmica i l’optimisme social i demogràfic, la crisi iniciada el 
2008 torna a posar al descobert els dèficits de les àrees rurals 
interiors del país. La crisi secular de l’agricultura hi continua 
fent camí i l’abandonament i l’envelliment demogràfic hi van 
deixant una petjada inexorable. Hi ha, naturalment, àrees que 
se’n surten millor que d’altres i la relativa estabilitat del sector 
agroindustrial dóna també motius de satisfacció en els munici-
pis rurals on aquesta activitat conserva un gruix. Una satisfac-
ció important, sobretot, si es compara amb l’evolució d’alguns 
centres i assentaments urbans i dels municipis metropolitans, 
que pateixen de ple la crisi i arriben a taxes d’atur particu-
larment elevades. L’atur, la gran preocupació social, també té 

   7/ El desenvolupament rural

presència en els entorns rurals, però ho fa majoritàriament en 
proporcions més reduïdes i digeribles.

Per tot plegat tenen més sentit que mai els ajuts destinats a la 
promoció de les activitats econòmiques bàsiques de les àrees 
rurals, en primer lloc, les agràries, que són les que tenen un 
pes més important, i després també les destinades a les in-
dústries agràries, l’artesania i el turisme. El compendi de tots 
aquests ajuts es troba en el Pla de Desenvolupament Rural, 
PDR, que es desplega a partir de la Unió Europea i que té les 
seves directrius i modulacions a escala de Catalunya, i en de-
terminats casos, també a escala comarcal. Durant els anys de 
crisi es va desplegar i tirar endavant el PDR 2007-2013, men-
tre que el 2014 s’aborda el nou PDR 2014-2020, que manté 
les principals línies d’intervenció, amb petites modificacions 
de contingut.

Sitges transformades en observatoris al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, una economia diversificada per a un desenvolupament més robust
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El recorregut per la realitat social i econòmica dels set darrers anys posa en relleu els efectes generalitzats de la crisi arreu 
del territori. Amb tot, els indicadors municipals permeten establir alguns contrastos entre àrees més o menys afectades per 
la crisi. El triangle Girona-Figueres-Olot se’n surt particularment bé. També, encara que menys, els encontorns de Vic. La 
part oriental de la Cerdanya i determinades àrees més rurals dels Pirineus presenten també un comportament satisfactori 
dins el conjunt. Igualment destacable per a la correcció és el desenvolupament a les planes lleidatanes més agrícoles i 
els municipis interiors del Camp de Tarragona. Exceptuada aquesta part central de la plana del Camp de Tarragona més 
estable, les comarques meridionals són les que més pateixen els efectes de la crisi, amb casuístiques particularment greus 
i conegudes, que van des dels problemes ja una mica antics de la indústria tèxtil de l’Anoia fins als del sector del moble 
del Montsià, passant pels problemes dispersos i profunds de totes les poblacions que tenien alguna indústria relacionada 
amb la construcció. Cal tenir en compte que l’indicador de síntesi utilitzat per a la confecció del mapa és la suma de la taxa 
municipal d’atur, l’evolució de l’atur entre el 2008 i el 2014, el creixement demogràfic, els habitatges iniciats i l’evolució 
dels treballadors afiliats a la Seguretat Social en sectors no agraris entre les mateixes dates de referència. S’han modificat, 
doncs, les variables de l’anterior mapa 7.2 de l’Atles de la Nova Ruralitat en funció de les circumstàncies dels darrers anys. 
Font: elaboració pròpia a partir de la base de dades Idescat. 

Mapa 7.1. La ruralitat segons la dinàmica socioeconòmica territorial 
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Mapa 7.2. Municipis situats en zones desafavorides beneficiàries d’ajuts específics

El nombre de municipis de muntanya inclosos en els ajuts que s’atorguen a través del Programa de Desenvolupament Rural 
de Catalunya ha experimentat poques variacions en els darrers anys, només amb les incorporacions de Bellprat, la Llacuna, 
Santa Maria de Miralles, Tiurana i Torà. Menys canvis encara ha sofert la delimitació de zones desafavorides per despobla-
ment, amb l’excepció de la baixa del municipi de Clariana de Cardener, que queda només com a municipi de muntanya. 
El canvi més important ha estat en el nombre de municipis situats en zones sotmeses a dificultats específiques (article 20 
R(CE) núm. 1257/1999 i article 37 R(CE) núm. 1698/2005), amb la incorporació de 38 nous municipis de les comarques 
del Baix Camp, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. Cal recordar que tots aquests 
municipis es beneficien de les ajudes específiques establertes a partir del Pla de Desenvolupament Rural. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Territori i Sostenibilitat.
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Dins les ajudes al desenvolupament general de les àrees rurals, que s’inclouen dins el Pla de Desenvolupament Rural impul-
sat per la Unió Europea, el Programa Leader constitueix la figura estrella de desenvolupament rural integrat des de la seva 
introducció, l’any 1991. El nombre de municipis adscrits al Programa Leader 2014-2020, el cinquè, s’amplia fins a 555, una 
seixantena més que en el programa 2007-2013. En el nou Leader s’incorporen la Val d’Aran i la totalitat de la Cerdanya però 
els Grups d’Acció Local (GAL) que gestionen el Programa Leader a Catalunya baixen de 13 a 11. Només hi ha un municipi 
que deixi de ser Leader respecte al programa anterior, Maspujols, al Baix Camp. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Mapa 7.3. Les àrees rurals des del punt de vista del desenvolupament integrat; programes 
Leader (PDR 2014-2020)
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Quadre 7.1. La caracterització socioeconòmica dels municipis de Catalunya a partir dels 
contrastos camp-ciutat (Classificació base del mapa 7.4)

Les tipificacions i classificacions dels municipis rurals poden ser tantes com es vulgui, i totes podrien tenir una justifica-
ció. En l’Atles de la Nova Ruralitat publicat el 2009 es feien diferents exercicis de classificació segons diferents criteris 
i objectius, i en aquesta actualització s’ha considerat interessant reprendre la metodologia utilitzada per la Délégation à 
l’Aménagement (Datar, 2012) del govern francès, que dóna una caracterització municipal força consistent del contrast 
camp-ciutat. La societat, l’economia i la base administrativa dels municipis catalans són diferents de les de França i cal 
procedir a algunes adaptacions, però, tot i això, la magnitud territorial i la complexitat d’alguns municipis catalans donen 
uns resultats gràfics difícils de llegir. (Continua a la pàgina següent).

Regió metropolitana

Centralitats urbanes regionals

Conurbacions costaneres

Pols rurals i corones urbanes

Rural de serveis i perifèries

Rural agroindustrial 

Rural poc poblat

Rural poc poblat de muntanya

Àrea dels sistemes metropolitans delimitats segons 

els estudis de mobilitat de l’any 2001. Tot i que hi ha 

algun petit municipi quasi rural, es troba molt lligat a 

les dinàmiques metropolitanes.

Municipis de més de 30.000 habitants i més de 

10.000 llocs de treball no agraris situats fora de la 

regió metropolitana de Barcelona. S’hi afegeixen els 

municipis amb una continuïtat física amb el municipi 

central i que experimenten dinàmiques similars.

Municipis que formen part dels sistemes urbans costa-

ners amb una forta dinàmica demogràfica i poblacional 

i sense centralitats clares. Caracteritzats per un gran 

nombre de població flotant.

Centres de serveis en l’entorn rural, habitualment caps 

de comarca, d’entre 1.500 i 10.000 llocs de treball 

(entre 5.000 i 25.000 residents), més algunes pobla-

cions d’una magnitud similar o lleugerament inferior 

situades a la vora de centralitats regionals.

Petits centres de serveis d’entre 1.000 i 5.000 

habitants en entorn rural, més petits municipis situats 

a tocar dels municipis urbans anteriorment esmentats, 

subjectes a dinàmiques més urbanes lligades a la 

presència d’una forta població flotant o, més rarament, 

a la disponibilitat de llocs de treball. 

Municipis situats en un context de poblament baix que 

disposen d’entre 200 i 1.000 llocs de treball, entre els 

quals acostuma a haver-hi una presència significativa 

d’ocupats agraris. 

Petits municipis situats en un entorn de molt baixa 

densitat i que no arriben als 200 llocs de treball ni als 

1.000 habitants.

Dels municipis que reuneixen les condicions anteriors 

de baixa densitat i nombre d’habitants se’n separen 

els municipis situats als Pirineus, particularment 

en l’àrea que reuneix les condicions d’agricultura i 

turisme de muntanya.

L’àrea econòmicament més dinàmica, en la qual el 

creixement demogràfic es desplaça cap als municipis 

perifèrics més petits.

Centres regionals dinàmics amb una activitat econòmi-

ca diversificada i en una dinàmica de creixement.

Municipis centrats en els serveis relacionats amb el 

turisme, que han experimentat un gran creixement, 

compromès en els anys de crisi.

En general, presenten una bona base industrial i 

han mantingut una dinàmica de creixement, malgrat 

l’afectació de la crisi.

Força sotmesos a dinàmiques residencials i una base 

econòmica menys diversificada amb comportaments 

molt desiguals.

Les condicions agràries han permès resistir millor la 

crisi, tot i que el context demogràfic és recessiu.

Àrees encara força subjectes a les dinàmiques històri-

ques d’envelliment i abandonament.

Malgrat les dificultats generals, el turisme de muntanya 

contrabalança lleugerament la recessió de l’agricultura 

de muntanya.

Base urbana/rural 
de la definició

Tipologia municipal Dinàmiques 
econòmiques
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Després de totes les adaptacions, continua havent-hi un puzle municipal important a les comarques nord-orientals, on es 
confronten municipis petits i diferents realitats econòmiques i demogràfiques, i en menor grau també a les comarques 
del camp de Tarragona. Amb tot, les condicions de la ruralitat queden territorialment força ben establertes. Condicions de 
muntanya i aïllament determinen la ruralitat més profunda i tòpica, subjecta als problemes de l’abandonament i a la manca 
d’expectatives econòmiques. A les planes interiors apareix una tipologia de ruralitat també típica més agroindustrial i rica. 
Mentrestant, els serveis i la proximitat urbana donen origen a una ruralitat força lligada al fet residencial i que ha estat viva 
i dinàmica fins ara. Queden les capitals de la ruralitat, que són els seus focus principals de dinamització i a l’evolució de les 
quals s’uneix indefectiblement la trajectòria dels encontorns més rurals. 
Font: elaboració pròpia a partir de les variables procedents de la base de dades Idescat, 2014.
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Gràfics 7.1 i 7.2. Pes i dinàmiques municipals segons les seves característiques rurals.

Podríem dir que quatre de cada cinc municipis catalans i una proporció pràcticament idèntica del territori presenten unes 
condicions típicament rurals, tots els que mereixen el nom de rural en la tipologia, inclosos els pols rurals. En aquests muni-
cipis s’hi troben també tres de cada quatre ocupats agraris. Però en aquestes àrees tan grans i representatives del territori, 
tot just hi viuen un de cada set habitants i una proporció una mica superior d’ocupats en la indústria. És la imatge contras-
tada de dues Catalunyes que segueixen dinàmiques de creixement també diferents, per bé que adaptades a cada tipologia 
municipal concreta. Els municipis més profundament rurals, per la feble densitat i l’allunyament, continuen amb dinàmiques 
d’abandonament que recorden les dels anys 1970. Els nuclis rurals més grans i agroindustrials se’n surten millor, i encara 
millor se’n surten les capitals rurals i els municipis situats en àrees d’influència directa urbana, que són els que presenten 
un comportament més positiu en els anys de crisi, per bé que darrere s’amaguen àrees amb problemàtiques ben especials. 
Font: elaboració pròpia a partir de les bases de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, Idescat, 2014.

DESENVOLUPAMENT

gràfic nou
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Parc eòlic de Montargull, a la Segarra.

Parada de la fira de Rasquera, a la Ribera d’Ebre
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Deu anys en la vida d’una societat és poc. Les transformacions 
de fons que ha experimentat el món rural en els darrers deu 
anys vénen de més lluny i continuaran en els anys següents. 
Ho podem veure a partir de dos dels aspectes més significa-
tius, a partir dels quals es desgranen també els diversos com-
ponents dels canvis experimentats: la transposició de la vida 
urbana al camp i la industrialització de l’agricultura.

De la fi de les singularitats del món rural, d’allò que donava 
sentit al concepte de rural o ruralitat com una realitat social i 
econòmica singular, se’n parla i es dóna per fet, com a mínim, 
des dels anys 1970. Amb el títol ben significatiu de Ville et 
campagne: la fin d’un dualisme, Alain Berger i Jacques Rouzi-
er concloïen l’any 1977 que el dualisme social i econòmic 
que separava el món rural del món urbà i que donava sentit 
als dos conceptes es podia donar per mort. Ho feien després 
d’analitzar l’àrea del Llenguadoc, la qual no difereix gaire de 
la situació que vivia Catalunya i bona part dels països oc-
cidentals veïns. A partir d’aleshores han aparegut múltiples 
estudis i informes que reincideixen en aquesta conclusió i 
L’Atles de la nova ruralitat que editava l’any 2009 la Fundació 
del Món Rural —que serveix de precedent i referència del 
present dossier— es fonamentava particularment en aquesta 
premissa; però les conclusions i els arguments pràcticament 
no han variat.

Què passava i què està passant amb el món rural? Que l’activi-
tat econòmica principal, que era l’agricultura, ha deixat de ser-
ho o ha quedat gairebé en un segon pla. Que la subjecció als 
vincles familiars s’ha distès, les separacions i els divorcis fan 
estralls arreu i l’endarreriment de l’edat de casar-se i procrear 
s’ha generalitzat. Que les relacions de poder i els vincles de 
dependència dins de les comunitats rurals s’han afluixat o han 
desaparegut. Que les formes orals de transmissió del coneixe-
ment s’han perdut. Que la població ja no necessita treballar, ni 
divertir-se en el mateix lloc on viu... En suma, les formes de 
vida als pobles o masies han esdevingut pràcticament idènti-
ques a les de les ciutats.

Fixem-nos en un altre component essencial d’aquest món rural 
i trobarem una situació semblant. El sociòleg Henry Mendras 
editava l’any 1967 el seu emblemàtic La fin des paysans, que 
deixava constància de les transformacions que s’estaven pro-
duint en la pagesia francesa. Al cap de 50 anys encara parlem 
de l’acabament de la pagesia i encara en parlarem uns quants 
anys més. El nombre d’explotacions agràries no ha parat de 
caure; l’agricultura s’ha mecanitzat i innova constantment; la 
pagesia ha passat a dependre de les indústries afins al sector i 
del comerç; cada cop hi ha menys explotacions agràries fami-
liars i més explotacions de perfil empresarioindustrial. 

Plans d’Alfés al Segrià, reserves de biodiversitat en els grans horitzons de la plana

Conclusions
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Dit això, potser podríem concloure que no val la pena l’actu-
alització de l’exercici fet fa deu anys; però això no és ben bé 
així, i la realitat analitzada ens ho demostra. Les grans línies 
de transformació de fons sí que es mantenen, però els ritmes 
canvien i s’introdueixen nous elements de reconfiguració i cor-
recció. Potser aquests petits canvis acabaran abocant a trans-
formacions més importants i a l’aparició de noves línies de 
força en el futur. A banda de les observacions i informacions 
que apareixen aquí i allà i que provenen dels mateixos pro-
tagonistes de la ruralitat, l’actualització de les estadístiques 
de la ruralitat ens permet fixar el termòmetre dels corriments 
socials i econòmics que s’estan produint. 

Altrament, no podem negar que els darrers anys ens presenten 
una situació ben nova i singular, que és la d’una crisi econò-
mica persistent, que afecta de manera desigual branques de 
producció i territoris. D’entrada, aquesta crisi no afecta de la 
mateixa manera els diferents països del planeta o de la matei-
xa Europa. Però sí que apareixen uns arguments de fons força 
coincidents, almenys en l’àmbit europeu, i la convergència de 
les polítiques a escala d’Unió Europea no fa sinó confirmar-los. 
L’anomenada crisi força unes modificacions socials i econòmi-
ques de fons que alteren alguns dels paràmetres en els quals 
es mou el món rural. 

El grau creixent d’interconnexió econòmica que es produeix a 
escala mundial, amb les interrelacions socials i polítiques con-
següents, augmenta les dificultats per mesurar la importància 
dels canvis que s’estan produint i la seva consolidació futura. 
Només cal veure com, en un moment donat, les restriccions 
a les importacions per part de Rússia afecten sectors econò-
mics bàsics per a la ruralitat com la carn i la fructicultura. Les 
contingències degudes a catàstrofes físiques, guerres o altres 
circumstàncies geopolítiques pesen cada cop més en un món 
interconnectat i actuen com a font d’inestabilitat per a sectors 
econòmics bàsics per a la ruralia. Aquesta seria una primera 
constatació de les dificultats reals per detectar els canvis i per 
mesurar-ne, alhora, la incidència. Però se’n suggereixen molts 
d’altres en el decurs de l’observació de les estadístiques pre-
cedents.

La gran capacitat inversora mundial unida a les facilitats de la 
globalització exposa les àrees rurals, com la resta de territoris, 
a periòdiques bombolles financeres en els sectors més dinà-
mics de l’economia. La comarca del Montsià i diversos centres 
del rerepaís metropolità amb indústries relacionades amb la 
construcció n’han patit i en pateixen les conseqüències en els 
darrers anys, a través de l’atur i l’emigració. Els productors 
agraris o alimentaris no es troben del tot a resguard d’aquest 
risc; però sí que se’n surten i poden sortir-se’n millor en la 
mesura que la dependència de la terra tingui un paper deter-
minant i no s’obri la porta a grans rendibilitats.

La fortalesa del sector agroindustrial, i cal recordar que en 
aquest hi ha una porcicultura, fruita i arboricultura mediterrà-
nia que són clau, contribueix decididament a la resistència del 
món rural a la crisi. La capacitat de transformació i exportació 
del sector tenen, en aquest sentit, un paper determinant en la 
seva continuïtat, sense que això signifiqui perdre de vista la 
continuïtat i la viabilitat dels petits productors més pròxims a 

l’activitat primària (a la terra) a través de les seves coopera-
tives. Aquesta dimensió més social i col·laborativa és indis-
pensable perquè algunes àrees rurals no es converteixin en 
deserts regentats per unes poques grans factories vegetals o 
animals.

Altrament, hi ha una petita agricultura, d’explotacions fami-
liars i/o de nouvinguts al camp (atenció als joves que sense 
una filiació pagesa s’incorporen al camp!) que explota de ma-
nera més diversa i integrada els recursos locals i contribueix 
tan o més decisivament a la reactivació o manteniment de la 
ruralitat. És l’agricultura que afegeix més valor als productes 
lligats a la terra i que, per aquesta via, enriqueix la imatge del 
territori i el fa atractiu cap a l’exterior. És la via que estableix el 
pont amb el turisme i nous serveis que ofereixen oportunitats 
indispensables d’activitat i rendes, sobretot a les àrees rurals 
menys habitades.

La ruralitat amaga grans oportunitats per a una economia i una 
gestió ambiental i social més integrades i equilibrades, que 
la crisi sembla haver deixat inicialment en suspens. No sem-
bla, però, que els frens administratius puguin impedir del tot el 
desenvolupament de les energies renovables i l’obertura cap 
a un context de major autonomia energètica familiar i privada, 
que sens dubte ha de resultar molt beneficiós per a les àrees 
rurals. Els recursos potencials energètics hi són i també es 
disposa de la tecnologia i els exemples del seu aprofitament; 
només falta la difusió i la integració en els diversos àmbits de 
l’economia local.

En la mesura que les noves tecnologies i activitats permeten 
una major autonomia familiar, l’aïllament i la baixa densitat 
demogràfica deixa de ser un inconvenient i es converteix fins 
i tot en avantatge. En aquest sentit i malgrat alguns buits, la 
difusió de les noves tecnologies de la informació per totes les 
àrees rurals a partir de les ones ha contribuït a millorar extra-
ordinàriament els problemes de l’aïllament. En conjunt, s’obre 
aquí un àmbit extraordinari de possibilitats, avui dia tot just 
encetades, en el qual el potencial d’integració tecnològica i 
d’autonomia econòmica de les àrees rurals es pot convertir en 
avantatge substancial en relació amb les ciutats.

Una autonomia i unes capacitats d’iniciativa rurals que co-
mencen a actuar com a factors d’atracció per a les ciutats, 
de manera definitiva (immigració) o de manera temporal (tu-
risme). El turisme, precisament, viu un procés de reforçament 
i consolidació que s’estén per tota la Catalunya rural. És un 
turisme cada cop més actiu (esportiu, cultural, de salut...), que 
aprecia la ruralitat calma, endreçada i alhora activa, que sap 
oferir i treure profit del seu patrimoni agrícola i cultural, i in-
ventar nous productes, tot preservant el seu medi natural.

No podem parlar, finalment, d’una determinada ruralitat ca-
talana, sinó d’una ruralitat amb diferents cares. El comporta-
ment de les àrees rurals no és a tot arreu el mateix, i aquesta 
circumstància podríem dir que s’ha accentuat i s’accentuarà 
amb el temps. En la mesura que les àrees rurals compten cada 
cop menys amb les ocupacions que arriben des de les admi-
nistracions, passen a dependre de l’èxit i l’evolució de les inici-
atives dels particulars. I en la mesura que les àrees rurals, per 

CONCLUSIONS
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definició poc habitades, depenen de determinades iniciatives 
privades amb especialitzacions molt precises i/o amb noms i 
cognoms, la seva evolució social i econòmica general queda 
subjecta als imponderables d’emprenedors escassos i aïllats. 
La crisi ens n’ofereix alguns exemples ben remarcables que, 
per si sols, expliquen l’evolució ben desigual d’alguns munici-
pis i contrades en els darrers anys. 

Si Guissona, posem per cas, és un exemple remarcable d’èxit 
empresarial basat en una empresa agroalimentària, el Grup 
Alimentari Guissona, que arriba a mantenir i dinamitzar una 
població i tot el seu entorn, a la mateixa comarca trobem la 
capital històrica, Cervera, que no pot dir el mateix, ni de bon 
tros. I no gaire lluny de Cervera trobem Calaf i Santa Coloma de 
Queralt, que han d’afrontar des de l’any 2008 cap aquí un au-
tèntic marasme social provocat per l’esfondrament de la seves 
indústries auxiliars de la construcció. És clar que els motius de 
l’èxit o el fracàs d’una determinada empresa o branca de pro-
ducció no serveixen gens per determinar el que pugui passar 
en el futur, en el qual ningú es troba completament a recer de 
les situacions de crisi.

Quins són els territoris en principi menys exposats?. De mane-
ra bastant lògica, els que ho tenen millor són els que presenten 
una activitat econòmica més diversificada, els quals sempre 
podran cobrir millor els problemes d’un sector i sortir-se’n. Un 
capítol especial mereix el sector agroalimentari, en el qual és 
també interessant una certa combinació d’orientacions pro-
ductives i una cadena de producció prou nodrida en tot els 
seus esglaons d’agents. I podríem afegir, també, que els que 
tenen molt poca activitat és difícil que en perdin gaire més i 
també és possible que se’n vagin sortint, per bé que la situació 
de partida no els dóna gaire consol.

Quant a la diversificació econòmica, aquesta presenta dife-
rents cares a les àrees rurals. Algunes capitals comarcals te-
nen encara una certa diversificació sectorial que els ha ajudat 
a trampejar els problemes dels darrers anys, i el fet té una 
enorme importància per aguantar el teixit de serveis i el so-
cial de tot l’entorn comarcal. Una combinació més específica 
i també interessant és la que es dóna entre agroindústria i 
turisme, que beneficia de manera més difusa tot el territori. En 
els darrers anys, la primera ha aguantat millor el cop de la crisi 
i ha servit de coixí a alguns subsectors turístics d’interior que 
s’han vist afectats per la reducció del consum de la població.
Pel que fa a l’activitat agroindustrial (agricultura més indústria 
del ram) i dins la consideració general que aquest ha estat un 
dels àmbits que, com s’ha assenyalat, millor han resistit la 
crisi, es detecten diferències de comportament territorial que 
tenen també molt a veure amb la diversificació i complexifi-
cació a l’interior del mateix sector. La presència d’un sector 
ramader important, amb les corresponents empreses de trans-
formació i serveis del ram, juntament amb unes produccions 
agrícoles de la terra més o menys rendibles, sempre dóna més 
garanties de continuïtat i millora. En aquest sentit, la diagonal 
Lleida-Girona apareix com el pilar fonamental del sector agro-
alimentari català, un pilar que s’adapta bé a les condicions de 
la crisi i que repercuteix també en la dinàmica econòmica i 
social general positiva de tot aquest territori. Molt hi té a veu-
re, certament, l’evolució favorable de la ramaderia intensiva, 

en particular del porcí, que no ha parat de créixer. En canvi, 
la ramaderia ovina i bovina ha tingut una evolució comercial 
més negativa que ha perjudicat notablement les comarques 
de muntanya, amb un sector agrari molt dependent d’aquestes 
dues orientacions productives. És una situació que es repe-
teix a les comarques meridionals, en aquest cas relacionada 
amb la manca de ramaderia i una dependència de produccions 
agrícoles mediterrànies, com la vinya i l’olivera, que no passen 
per un bon moment comercial. És clar que la situació agrícola 
d’aquestes darreres comarques pot veure’s més compensada 
per un major ventall d’alternatives productives, que augmenta 
amb la introducció recent del reg i que sempre pot oferir un 
major coixí econòmic.

En parlar de les dificultats agràries de les comarques meri-
dionals i, sobretot, de les comarques pirinenques, cal tenir 
molt en compte, en tot cas, el gruix relativament escàs que hi 
representa l’agricultura o l’agroindústria en general i el valor 
que hi tenen les comunicacions i els subsidis socials. En el 
cas de les comarques pirinenques, per exemple, el turisme 
representa una aportació econòmica important, i quan turisme 
i agricultura fallen, cosa que ha passat una mica en els dar-
rers anys —no tant pel turisme—, les entrades econòmiques 
d’origen públic —ocupacions relacionades amb l’administra-
ció, pensions...— són relativament tan importants que servei-
xen de coixí a una demografia ja molt reduïda. Pel que fa a les 
comarques meridionals interiors, la Terra Alta, el Priorat o les 
Garrigues, posem per cas, el paper de suport representat per 
l’administració pública i les dotacions socials és molt similar; 
aquí el turisme hi té una incidència menor, alhora que hi ha una 
major dependència de treballs externs als centres costaners.

CONCLUSIONS
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