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Poblament i canvi de model econòmic

Canvis de fons en l’activitat 
econòmica i l’organització 
social generen 
l’estancament o declivi 
secular de les àrees rurals 
als països desenvolupats en 
benefici de les àrees rurals 
(exemple USA)



Crisis de la ruralitat: espai / temps

Dimensió espacial:

• Crisis regionals. Crisis en regions rurals que no desenvolupen un sector 
industrial potent i tampoc veuen créixer les seves àrees urbanes. Però també 
crisi i reconversió d’àrees industrials (i relativament urbanitzades).

• Les crisis locals. Dins de regions desenvolupades i riques apareixen espais 
afectats per les problemàtiques específiques del desenvolupament rural.

Dimensió temporal: 

Les tres centúries de desenvolupament del capitalisme que han viscut els països 
occidentals han donat moments diferents de desenvolupament de les àrees 
rurals. 



La crisi i l’evolució demogràfica

En els darrers anys hem vist com la crisi econòmica del 2008 enfonsava la 
demografia de la Catalunya rural, per davall de la mitjana del país. La 
recuperació no acabava d’arribar al país interior, que manté un diferencial de 
creixement demogràfic significatiu.



Models explicatius: crisis de la segona / tercera industrialització

Font: C. Darbellay (1984) Le développément du monde rural, Zurich.

Alguns models de creixement econòmic intenten explicar l’endarreriment de la ruralitat en 
la primera i segona industrialització, com ara aquest model de creixement dual en el qual es 
retroalimenten els desequilibris territorials camp /ciutat



Repercussions negatives de la crisi i terciarització

Recessió 
demogràfica

Procés més o menys continuat 
de pèrdua de població 
relacionat amb l’emigració o un 
creixement vegetatiu negatiu.

Despoblament Recessió demogràfica 
acompanyada del buidat de 
les àrees de baixa densitat 
demogràfica i hàbitats.

Crisi de les 
activitats bàsiques

Reconversió de les estructures 
agràries: pagesia substituïda per 
la firma. Desaparició d’artesanies i 
petites indústries, crisis de 
subsectors

Pressió fiscal i 
tancament de 
serveis

El criteri de rendibilitat 
provoca insuficiència o 
tancament de serveis.Abandonament 

agrícola 
(desertització)

Pèrdua de terrenys de 
conreu i pastures que es 
reforesten o 
converteixen en erms 
(biodiversitat ?).

Desertificació Processos erosius i 
pèrdua de sòl (més 
puntual)

Pèrdues 
patrimonials

Desaparició o enrunament 
del patrimoni material i 
pèrdua de l’immaterial

Terciarització Creixement de l’activitat turística i 
economies residencials

La terciarització incideix en la dinàmica econòmica general i pot reconvertir els impactes 
negatius de la crisi industrial i agrària en desenvolupaments demogràfics i econòmics positius 



Tipologies locals del desenvolupament rural  (França)



Tipologies locals del desenvolupament rural (Catalunya)

A Catalunya com a França podem parlar també d’una ruralitat afectada pel despoblament que 
es divideix entre uns municipis que mantenen una base agrària o agroindustrial i uns altres 
terciaritzats que no han assolit dinàmiques de creixement prou notòries (en particular 
municipis de muntanya)



Les dinàmiques territorials a la base del desenvolupament rural

Desafavorits Catalunya urbanoindustrial Desafavorits Catalunya terciària en xarxa

Les dinàmiques urbanoindustrials centrades en Barcelona determinen fins als anys 1970 la 
diferenciació d’un ruralitat endarrerida i poc dinàmica. Sense trencar del tot el model 
anterior, a partir dels anys 1980 la terciarització porta els efectes del desenvolupament 
arreu, per bé que prima les franges costanera i, en menor grau, l’alta muntanya.



Alternatives clàssiques de desenvolupament d’activitat rural

• La presència clàssica de recursos – matèries primeres amb un cost elevat de transport en 
relació als volums i els rendiments, com ara la mineria o la mateixa agricultura.

• Recursos que s’han de transformar obligatòriament in situ, com poden ser la majoria dels relacionats amb la 
producció d’energia.

• Posicionament estratègic en la disponibilitat i gestió del cicle de l’aigua, així com dels recursos naturals en 
general.

• Disponibilitat de sòl abundant i barat susceptible d’acollir activitats de gran demanda de 
sòl, com poden ser algunes logístiques.

– Contribució positiva en la gestió de la producció de CO2 i gasos d’efecte hivernacle.

– Baixa densitat demogràfica que facilita la implantació d’activitats amb possible impacte contaminant (plantes de 
residus, determinats processos industrials).

• Valorització cultural dels espais i medis naturals, així com del patrimoni rural en relació a 
la promoció turística i l’acollida de turistes i nous residents permanents. 

• Capacitat d’acollida de noves activitats de serveis al consum o a la producció en la mesura 
es disposi de bona connexió a les xarxes de comunicació.



Marc d’una política integral de desenvolupament (ex. Muntanya)

Organització 
institucional

La pròpia organització administrativa territorial (reconeixement de Comarques, Comunitats o Consells de 
Muntanya) amb un cert poder polític, contribueix a la política de muntanya.

Política fiscal Transferències regionals, exempcions fiscals o bonificacions relacionades amb la hisenda pública (vigents a 
França i són previstes per la mateixa Llei de Muntanya Catalana).

Desenvolupam
ent de 
l’activitat 
econòmica

Modulació de les polítiques econòmiques sectorials, que és un cas habitual en les polítiques agràries (ajuts a 
fons perdut, préstecs bonificats, regulacions específiques).
Plans o programes de desenvolupament integrat, que impliquen els diversos agents i àmbits d'activitat en 
una mateixa direcció (Plans de les Lleis estatals, Programa Leader UE)
Iniciatives empresarials en sectors estratègics: esquí, patrimoni i grans equipaments culturals, allotjaments 
hotelers o parahotelers, producció d’energia, reflotament empresarial (directa o a través d’empreses 
públiques).
Promoció ocupacional i activitats formatives relacionades amb sectors claus i/o focalitzades en població jove 
i similars.

Polítiques de 
benestar 
(equipament, 
infraestructure
s)

Bonificacions i llindars especials en el finançament d’actuacions locals de millora i equipament, o en la 
disposició i manteniment de serveis. 
Polítiques actives d'implantació d'infraestructures, físiques i socials o d'habitatge. Construcció de carreteres i 
altres comunicacions (internet). Preservació i desenvolupament de serveis educatius, socials i culturals 
específics.

Medi ambient i 
urbanisme

Polítiques ambientals, com ara les costoses obres de correcció hidrològica, control de riscos naturals, les 
actuacions en els parcs naturals o, fins i tot, la repoblació forestal.
Regulacions i intervencions de tipus urbanístic relacionades amb determinats usos i el mercat del sòl, com 
poden ser les grans operacions de desenvolupament turístic.

Polítiques 
d’oferta local

Delimitació i promoció d’elements i valors autòctons. Consolidació i innovació en els elements patrimonials.
Bonificacions, exempcions i altres actuacions per a la captació de nous residents (famílies, joves, tercera 
edat) permanents o temporals, o la fixació dels residents existents.



Alternatives polítiques focus (repoblament, rejoveniment)

https://www.euromontana.org/projet/padima-accueil/
(2012) Enquesta a la població jove en àrees de 
muntanya a Europa (nord i sud) 

https://www.euromontana.org/projet/padima-accueil/


Objectiu clau: retenció i atracció de la població jove

https://www.euromontana.org/projet/padima-accueil/
(2012)

• Evitar la sortida selectiva dels joves

• Oferir als joves localment l'educació que volen perquè no hagin de deixar 
el seu medi per a seguir els seus estudis

• Familiaritzar els joves amb les oportunitats de carrera que pot tenir la 
seva regió perquè puguin tornar si alguna vegada han de marxar

• Utilitzar el sistema educatiu com a forma de preparar els joves a 
participar en l’economia local i desenvolupar-la

• Promoure la qualitat de vida com a motiu de vida a les zones de 
muntanya

• Atraure estudiants d'altres àrees susceptibles de romandre més tard.

https://www.euromontana.org/projet/padima-accueil/


Ignasi Aldomà, 12 novembre 2019
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