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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 o 1,5 centúries de desenvolupament del capitalisme donen creixements i 
recessions a les àrees rurals, enmig d’una tendència i balanç general més aviat 
negatiu. 



Repercussions negatives de la crisi rural i la 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 



Les dinàmiques territorials a la base del desenvolupament rural

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.



Tipologies locals del desenvolupament rural i les Terres de l’Ebre

Una ruralitat afectada pel despoblament que comprèn uns municipis que mantenen una base 
agrària o agroindustrial i uns altres terciaritzats sense prou dinàmica de creixement.



Una crisi recent que és també rural, seguida de ...

La crisi econòmica del 2008 enfonsava la demografia de la Catalunya rural, per 
davall de la mitjana del país. La recuperació costa d’arribar al país interior, que 
manté un diferencial de creixement demogràfic significatiu. I ara ...



Models explicatius que ens orienten per l’acció

Font: elaboració pròpia.

Models d’interpretació del desenvolupament rural que evolucionen amb el temps i deriven 
en polítiques, que caldrà abordar des d’un punt de vista integrat i actual

4. Les dinàmiques sectorials específiques: detecció i potenciació de clústers d’activitat.

3. Reforma de sectors tradicionals (l’agroindústria): captació valor afegit / activ. complementàries

6. Aprofitament recursos locals: redescoberta patrimonis tradicionals / neopatrimonialització

8. Economies domèstiques o residencials: serveis de benestar, renovació residencial

7. Innovació i economia creativa: suport a la innovació, creativitat i diversitat cultural

1. Indústria i activitats de base, creixement polaritzat: sectors estratègics, pols de desenvolupament

5. Desenvolupament local, endogen, integrat, sostenible: subvenció i promoció público-privats 

2. Desenvolupament turístic i terciarització: operacions turístico urbanitzadores



De la interpretació a l’acció (activitat econòmica)
Model Línia objectiu Accions
1. Indústria de base, 
creixement 
polaritzat: 

Sectors estratègics, pols 
de desenvolupament

Substitució d’importacions, atracció d’empreses grans, creació de 
polígons o parcs d’activitat, desenvolupament sectors energètics 
específics, reconversió industrial.

2. Desenvolupament 
turístic i 
terciarització: 

Operacions turístico 
urbanitzadores

Creació i promoció d’estacions de muntanya, parcs d’atraccions, 
nous desenvolupaments residencials, grans establiments hotelers

3. Reforma de 
sectors tradicionals 
(l’agroindústria): 

Captació valor afegit / 
activ. complementàries

Modernització d’explotacions i indústria agrària (subvencions 
noves infraestructures), transformacions en regadiu, noves 
factories agroindustrials

4. Les dinàmiques 
sectorials 
específiques: 

Detecció i potenciació de 
clústers d’activitat

Reforma infraestructures, aplicació de nous processos i TIC, 
millora promoció i comercialització, formació especialitzada i 
continua, cooperació i lobbying

5. Desenvolupament 
local, endogen, 
integrat, sostenible: 

Subvenció i promoció 
público-privats 
d’iniciatives autònomes

Consolidació de petites indústries, artesanies i serveis locals, 
diversificació de les economies familiars cap a l’artesania i el 
turisme (activitats i allotjaments), aprofitament integrat recursos 
locals, promoció mercats locals i de proximitat

6. Aprofitament 
recursos locals: 

Redescoberta patrimoni/ 
neopatrimonialització

Recuperació i promoció del patrimoni cultural material i immaterial 
i el patrimoni natural, creació de parcs naturals i marques 
culturals, processos museïtzació, 

7. Innovació i 
economia creativa: 

Suport a la innovació, 
creativitat i diversitat 
cultural

Promoció patrimonial (anterior), centres i manifestacions d’arts 
escèniques i visuals, creació i promoció de mitjans audiovisuals, 
de difusió, disseny, aplicacions telefonia, i serveis de programació, 
recreatius i creatius en general

8. Economies 
domèstiques o 
residencials: 

Serveis de benestar, 
renovació residencial

Mobilització de l’oferta d’habitatge assequible (segons residència, 
buit), subvencions i fiscalitat per nous residents, atenció a la 
formació i necessitats dels joves locals, equipaments per a la 
tercera edat i col·lectius específics



De la interpretació a l’acció (benestar, mediambient, política)

Model Línia objectiu Accions

01.Infraestructures 
físiques, de 
desenvolupament 

Facilitar la mobilitat i les 
telecomunicacions

Infraestructures físiques d’aigua, energia i comunicació 
adequades i disponibilitat de transport col·lectiu, fibra òptica i 
bones comunicacions per internet

02.Infraestructures 
socials, de 
benestar

Cobertura de les 
necessitats socials 
bàsiques

Disponibilitat d’equipaments educatius, sanitaris, 
sociosanitaris, culturals, esportius. Accés a serveis 
administratius diversos. Comerços, perruqueries i altres 
serveis privats.

03.Iniciatives 
mediambientals

Contribució a la millora 
ambiental del planeta

Protecció de la biodiversitat, mobilitat sostenible, 
desenvolupament de l’economia circular, agricultura 
ecològica i alimentació saludable, bioconstrucció,...

04.Iniciatives 
socials

Contribució a la igualtat 
i benestar social

Associacionisme esportiu i cultural i les seves activitats, 
associacionisme econòmic cooperatiu, associacionisme i 
activitats solidàries, consum socialment responsable,...

05.Ordenació 
territorial

Control de l’edificació i 
distribució dels usos

Reforma o millora de les edificacions, endreça dels nuclis, 
control i o millora de les edificacions en el sòl no urbanitzable, 
millor distribució dels usos residencials, industrials i altres,...

06. Política 
territorial

Discriminació positiva 
de les polítiques 
públiques

Bonificacions fiscals, pereqüacions, transferències  directes 
augmentades o especials, institucions de desenvolupament 
regional,...



De la interpretació a l’acció (benestar, mediambient, política)

Model Àrees rurals 
en 
despoblament

Àrees de 
muntanya alpina 
en despoblament

Ruralies 
agroindustrials

Nuclis rurals 
de serveis

Pols rurals i 
corones 
regionals

1. Indústria de base, 
creixement polaritzat: 
2. Desenvolupament 
turístic i terciarització: 
3. Reforma de sectors 
tradicionals 
(l’agroindústria): 
4. Les dinàmiques 
sectorials específiques: 
5. Desenvolupament 
local, endogen, 
integrat, sostenible: 
6. Aprofitament 
recursos locals: 
7. Innovació i economia 
creativa: 
8. Economies 
domèstiques o 
residencials: 
01.Infraestructures 
físiques, de 
desenvolupament 
02.Infraestructures 
socials, de benestar
03.Iniciatives 
mediambientals
04.Iniciatives socials
05.Ordenació territorial
06. Política territorial



Objectius específics despoblament: retenir la població jove

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

Atreure els joves 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 atractiu de les zones de muntanya
Atraure estudiants d'altres àrees susceptibles de romandre més tard.

Atreure població 
activa

Desenvolupar l’economia local mitjançant la creació i transferència de petites empreses
Incentivar la força de treball a l’adquisició de les competències necessàries per trobar feina a 
l’economia local
Facilitar la contractació a l’economia local donant suport a les persones que hi viuen prop de la 
feina
Millorar la qualitat de vida de la població activa, en particular posant-li a disposició els serveis 
que necessita

Atreure la 
tercera edat (no 
és factor clau, 
però...)

Aprofitar al màxim les oportunitats econòmiques derivades d’una elevada proporció de 
gent gran: 
Desenvolupament dels sectors econòmics corresponents (serveis assistencials) serveis 
sanitaris i actuals), i voluntariat
Centrar-se a proporcionar un nivell suficient de serveis públics i privats als jubilats;
Enfortir les relacions intergeneracionals per soldar la comunitat de zones de muntanya.

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


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/


Ignasi Aldomà, UdL 
Coordinador del Màster en Gestió d’Àrees de Muntanya
Terres de l’Ebre, 18 novembre 2020
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