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1. L’AGENDA RURAL DE CATALUNYA 
El món rural reivindica, en el seu conjunt, formar 
part de les decisions sobre desenvolupament terri- 
torial, econòmic i social com a peça fonamental per 
a la sostenibilitat del planeta. Per aquest motiu, 
treballem conjuntament per construir una Agen-
da Rural de Catalunya que segueixi l’estratègia de 
desenvolupament rural europea i que, juntament 
amb l’Agenda Urbana 2030, esdevingui l’estra-
tègia de desenvolupament territorial sostenible 
sota el marc de l’Acord nacional per a l’Agenda 
2030. És necessari, cabdal, situar al centre del de-
bat territorial i del desenvolupament sostenible 
a Catalunya i a Europa la importància social, cul-
tural, mediambiental i econòmica que tenen els 
territoris rurals per a les nostres societats. Rura-
litat i urbanitat són una simbiosi que beneficia les 
dues parts, i cal emprendre accions en comú des 
d’aquest prisma. La urbanitat necessita els recur-
sos alimentaris, energètics, naturals, patrimonials 
i de lleure que només existiran i estaran disponi-
bles si tenim un món rural viu i actiu. Alhora, la ru-
ralitat necessita el mercat, els serveis, el potencial 
humà i econòmic, els visitants i els possibles habi-
tants que li pot oferir la urbanitat. Per tant, és una 
qüestió de país que Catalunya tingui un món rural 
dinàmic, diversificat i poblat i, alhora, una zona 
urbana moderna i activa de la qual tots els habi-
tants del país puguin gaudir.

Amb l’objectiu de situar els territoris rurals al 
centre d’aquest debat, la Comissió Interdepar-
tamental sobre Despoblament Rural, presidida 
pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural, encomana l’elaboració de l’Agenda 
Rural de Catalunya, seguint el marc de referència 
europeu que marca la iniciativa del Parlament 
Europeu per redactar una agenda rural europea 
que fomenti el desenvolupament socioeconò-
mic, el creixement i la diversificació econòmi-
ca, el benestar social, la protecció de la natura i 
la cooperació i la interconnexió amb les àrees 

urbanes. Aquest encàrrec va configurar la Comis-
sió Redactora de l’Agenda Rural de Catalunya, 
formada per l’Associació d’Iniciatives Rurals de 
Catalunya (ARCA), l’Associació Catalana de Muni-
cipis (ACM), l’Associació de Micropobles de Cata-
lunya i el Consell Assessor de Desenvolupament 
Sostenible (CADS) amb l’objectiu de coordinar 
el procés perquè la participació fos al més àm-
plia possible i per poder elaborar una proposta 
d’Agenda Rural de Catalunya.

L’espai de debat i la participació de totes aquelles 
persones que hi han volgut dir la seva han estat 
els protagonistes del procés. El resultat: aquest 
document ampli i divers, en què s’analitzen els 
principals reptes del món rural i s’identifiquen 
propostes i accions de resposta real i ràpida.

Les diferents fases del procés, com ara la coor-
dinació d’accions i entitats, les aportacions ini-
cials, la participació temàtica i territorial, el canal 
Participa i, finalment, el procés de redacció i tre- 
ball amb la Comissió Motora i la Comissió Inter- 
departamental sobre Despoblament Rural, con-
clouen en tres documents que configuren l’Agenda 
Rural de Catalunya. El primer document presenta 
els temes proposats més importants; el segon, re- 
cull la llista completa de propostes i accions, i el  
tercer, les accions prioritzades. 

Des de l’equip de redacció de l’Agenda Rural de Ca-
talunya estem convençuts que, amb una Agenda 
Rural compartida amb els actors implicats en el 
desenvolupament rural i sostenible, aconsegui-
rem situar el món rural al centre de l’acció políti-
ca i l’interès social, cultural i econòmic. També cal 
incidir en la priorització de polítiques i accions per 
a la ruralitat en el marc del nou període de progra-
mació dels fons europeus (FEDER, FEADER i FSE, 
entre d’altres).
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2. UNA APROXIMACIÓ A LES ZONES RURALS DE 
CATALUNYA
No hi ha determinacions legals específiques ni 
aproximacions tècniques particulars que facin 
una delimitació estricta de la ruralitat. La idea de 
ruralitat es concreta a partir de diferents indica-
dors, entre els quals presenten un paper deter-
minant les variables de densitat demogràfica i de 

magnitud poblacional. En el cas de Catalunya, les 
apliquem a l’escala d’organització administrativa 
bàsica que és el municipi. Els gràfics 0.1 i 0.2 que 
trobem a continuació ens permeten una prime-
ra aproximació del que pot representar aquesta 
ruralitat.

Gràfics 0.1 i 0.2. Pes relatiu i creixement demogràfic segons la magnitud del municipi, 1960-2020

Font: Censos de població i habitatge per als anys 1960, 1970, 1981, 1991 i 2001 i padró municipal d’habitants per als anys 2007, 2013, 
2019 i 2020 (IDESCAT).

Tot i que el gruix del despoblament a Catalunya 
es va donar a mitjan segle xx i que el rebliment del 
municipi de Barcelona fa que el creixement s’hagi 
produït sobretot en municipis del seu entorn 
metropolità, trobem que el petits municipis 
urbans i semiurbans d’entre 2.000 i 20.000 habi-
tants són els que presenten una dinàmica positiva 
més important durant les darreres dècades. Els 
municipis menys poblats continuen perdent pes 
específic en la població catalana i els municipis de 
menys de 500 habitants tot just suposen avui en 
dia l’1% de la població del país.

Demogràficament, la macrocefàlia de Barcelona 
s’ha vist aturada el darrer mig segle, en què la ciu-
tat s’ha mantingut amb una població força estable 
(gràfics 0.1 i 0.2). El creixement residencial, però, 
ha estat inequívocament urbà, amb un creixe-

ment centrat en les ciutats petites i mitjanes. El 
municipis rurals van mantenir una dinàmica re-
gressiva durant tot el segle xx i només han mostrat 
una certa recuperació poblacional les dues darre-
res dècades.

Catalunya és un país densament poblat, però 
d’una manera molt desigual (mapa 1). L’àrea me-
tropolitana de Barcelona i bona part de la pri-
mera línia de costa presenten una densitat cla-
rament urbana, mentre que a la resta del país, 
tret de les capitals regionals, comarcals o sub- 
comarcals, els municipis presenten un volum de 
població i una densitat demogràfica baixos. Dos 
de cada tres municipis catalans tenen menys de 
100 h./km2), més de la meitat dels quals no arri-
ben als 20 h./km2.
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Juntament amb la població, els llindars de densitat 
de població s’empren per delimitar municipis ru-
rals i urbans. Si apliquem el llindar de l’OCDE, que 
considera urbans els municipis amb més de 150 
habitants per km2, trobem a Catalunya 271 mu-

nicipis urbans (el 29% del total) que concentren 
més de 7 milions d’habitants, el 90% de la població 
catalana. La resta, 676 municipis rurals, amb poc 
més de 700.000 habitants, no arriben al 10%.

Mapa 1. Densitat demogràfica municipal i comarcal, 2020

Font: Padró municipal d’habitants 2020 (IDESCAT).
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Al mapa 2 es pot apreciar clarament la concen-
tració de la població a la primera línia costanera, 
l’expansió del fet residencial a l’àrea metropolitana 
de Barcelona, al Camp de Tarragona i, en menor 
mesura, entorn de les ciutats de Girona i Lleida; 
així com la distribució força regular al territori de 
petites capitalitats comarcals o subcomarcals, da-
vant d’una majoria de municipis rurals en què els 
municipis menys poblats es concentren a la zona 
prepirinenca i pirinenca i a la zona de contacte de 
les demarcacions de Lleida i Tarragona.

Alhora, la ruralitat s’articula entorn de centres 
regionals o comarcals que aglutinen els serveis 
i bona part de la dinàmica socioeconòmica dels 
territoris circumdants, que romanen en gran ma-
nera com a territoris agraris sense diversificació 
econòmica i, en molts casos, com a centres resi-
dencials de viatgers pendulars que treballen a la 
ciutat propera. A la zona pirinenca aquest mono-
cultiu econòmic es decanta cap a les activitats de 
servei centrades en l’activitat turística (mapa 3).

Mapa 2. Nombre d’habitants dels municipis segons intervals de magnitud, 2020 

Font: Padró municipal d’habitants 2020 (IDESCAT).
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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 rura-
litat queden territorialment molt ben establertes. 
Condicions de muntanya i aïllament determinen 
la ruralitat més profunda i tòpica, subjecta als pro-
blemes de l’abandonament i a la manca d’expecta-

tives econòmiques. A les planes interiors apareix 
una tipologia de ruralitat també típica més agro- 
industrial i rica. Mentrestant, els serveis i la proxi-
mitat urbana donen origen a una ruralitat força 
lligada al fet residencial i que ha estat viva i dinà-
mica fins ara. Hi 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.

Mapa 3. Tipologia socioeconòmica municipal, 2015

Font: ALDOMÀ, I. i ALTRES (2015): Atles de la nova ruralitat.
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3. METODOLOGIA
La Comissió Interdepartamental sobre el Des- 
poblament Rural va encarregar l’elaboració de 
l’Agenda Rural de Catalunya per tal que, mitjan- 
çant un espai de debat, s’analitzessin els reptes 
del món rural i s’identifiquessin actuacions que 
donessin resposta als diferents àmbits de treball.

Per tal de redactar l’Agenda Rural de Catalunya 
amb els actors implicats en el desenvolupament 

rural i sostenible, es va dissenyar una metodo-
logia participativa amb la finalitat de rebre les 
aportacions i prioritzar les polítiques i accions 
que cal implementar.

Es divideix el procés en quatre etapes, tal com es 
pot observar a la figura 1.

Etapa 0

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Octubre 2020 - Gener 2021

Febrer 2021 - Mar  2021

Rural de Catalunya

CONSTRUÏM L’AGENDA RURAL

Eines:

Eines:

Figura 1: Etapes del procés de redacció de l’Agenda Rural de Catalunya.

ç

http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=21354
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=21354
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Etapa 0: Definició del projecte i constitució de la Comissió Redactora

Entre els mesos d’octubre del 2020 i gener del 
2021 es va definir el projecte (objectius, reptes i 
marc metodològic) i es va constituir la Comissió 
Redactora. Durant aquesta etapa també es van 
acordar i descriure els set reptes que estructuren 
l’Agenda Rural de Catalunya.

Persones, benestar i repte demogràfic: Re-
forçar la cohesió social i el benestar mitjançant la 
millora dels serveis necessaris per al ple desenvo-
lupament de les persones, la igualtat d’oportuni-
tats i el seu acompanyament. Així mateix, afron-
tar el repte demogràfic en termes d’arrelament 
social, envelliment amb dignitat, acollida de nova 
població i creació de noves oportunitats per viure 
al món rural.

Transició ecològica: Accelerar la transició ener-
gètica, la gestió regenerativa dels recursos natu-
rals i la protecció dels serveis ecosistèmics i posar 
mesures per a la mitigació i l’adaptació al canvi 
climàtic.

Territori connectat: Garantir la digitalització, la 
mobilitat sostenible i la intel·ligència territorial.

Sistema agroalimentari: Reconnectar les baules 
del sistema agroalimentari, el relleu generacional 
agrari i pesquer, les cadenes de valor justes, la 
sobirania alimentària, la producció i la distribució 
agrària i forestal. 

Gestió forestal: Reforçar la silvicultura, la pre-
venció d’incendis forestals i les oportunitats dels 
aprofitaments no fusters.

Innovació i dinamització social i econòmica: 
Impulsar la innovació rural, la dinamització econò-
mica i el vigor cultural mitjançant el relleu gene-
racional rural, l’activitat econòmica, la valorització 
del patrimoni i la innovació cultural.

Governança: Construir un marc sòlid, proper i efi-
cient de governança a través de la reconnexió de 
les necessitats i realitats urbanes-rurals; un marc 
legal i sistemes de presa de decisions, i també 
implementar les accions que garanteixin un desen- 
volupament rural veritable.
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TOTAL 
APORTACIONS 

FASE 1

282
APORTACIONS
INDIVIDUALS

43%

57%

APORTACIONS
ENTITATS

SOSTENIBILITAT 
I TRANSICIÓ 
ECOLÒGICA

TERRITORI
CONNECTAT

GESTIÓ 
FORESTAL

INNOVACIÓ I 
DINAMITZACIÓ 
ECONÒMICA

PERSONES I
BENESTAR

ACCIONS
TRANSVERSALS I 
GOVERNANÇA

61% 59%62%

52% 61% 71%

% APORTACIONS PER REPTE ESTRATÈGIC

APORTACIONS PER GÈNERE*

APORTACIONS PER EDAT*

REPTE
DEMOGRÀFIC
74%

AGENDA RURAL DE CATALUNYA

SISTEMA
AGROALIMENTARI
60% 44%

53% 3%

16 - 25
26 - 36
36 - 45
46 - 55
56 - 65
66 - 75

Menys de 16 anys
7%
19%
28%
23%

14%
7%

2%

Agenda
Rural de 
Catalunya
#FuturCompartit #AgendaRuralCat

Agenda
rural

Més de 75 anys 1%

*Les dades d'edat i gènere fan referència a les aportacions fetes de manera individual.

Figura 2: Aportacions rebudes en la fase d’aportacions inicial de l’Agenda Rural de Catalunya.

Etapa 1: Recollida d’aportacions inicials 

Entre els mesos de febrer i març del 2021 es van 
recollir aportacions inicials de l’Agenda Rural de 
Catalunya en forma de propostes, actuacions i 
mesures per a cadascun dels reptes definits en la 
fase prèvia. 

Al llarg del procés es van recollir un total de 282 
aportacions, de les quals un 57% corresponien a 

reflexions d’entitats i un 43% a contribucions indi-
viduals. Com es pot veure a la figura 2, els reptes 
que han rebut més aportacions en la primera fase 
de participació van ser el de persones, benestar i 
repte demogràfic (un 74% de les propostes hi fan 
referència) i el de transició ecològica (71%).
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Figura 3: Tallers temàtics de l’Agenda Rural de Catalunya.

Etapa 2: Consulta i debat per temes i territoris

Aquesta etapa va consistir en l’organització de 
diferents tallers, territorials i temàtics, per poder 
abordar de manera àmplia cadascun dels reptes 
del món rural i la visió col·lectiva del futur del món 
rural des de cada territori. Com podem observar a 

les figures 3 i 4, es van organitzar sis tallers temà-
tics, en línia, durant els mesos de juny i juliol del 
2021, i catorze tallers territorials presencials du-
rant el mes de juliol del 2021.



14

Etapa 3: Redacció del document final 

En aquesta etapa s’han recollit totes les esme-
nes i els comentaris aportats durant els diferents 
tallers de participació, temàtics i territorials, el 
treball amb la Comissió Motora, el canal Participa 
i la feina amb la Comissió Interdepartamental 
sobre Despoblament Rural, i també s’ha redactat la 

proposta de document actual, que consta de tres 
documents: el primer presenta els temes propo-
sats més importants; el segon, recull la llista com-
pleta de propostes i accions, i el tercer, les accions 
prioritzades. 

El resultat de la participació global de l’Agenda 
Rural de Catalunya, pel que fa al nombre de per-
sones i entitats que van aportar en la primera eta-
pa i el nombre de persones que s’han inscrit als 

diferents tallers, ha estat molt positiu. Un total de 
1.247 persones hi han participat de manera in- 
dividual o en representació d’alguna entitat.

Figura 4: Tallers territorials de l’Agenda Rural de Catalunya.
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4. PROPOSTES ALS REPTES DEL MÓN RURAL DE 
L’AGENDA RURAL
4.1. PERSONES, BENESTAR I REPTE DEMOGRÀFIC: 
Garantir els drets socials i uns serveis dignes i assegurar un 
món rural viu

Aquest repte engloba, d’una banda, diferents as-
pectes relacionats amb les persones i el seu benes-
tar, la seva qualitat de vida i l’accés i la millora dels 
serveis bàsics per fer del món rural un lloc de ple 
dret on viure amb qualitat. D’altra banda, vol donar 
resposta a un dels grans reptes del món rural: el 
despoblament. Persones i benestar i despoblament 
són dos aspectes íntimament lligats i que depenen 
l’un de l’altre. 

Els eixos que agrupen les propostes d’accions del 
repte de persones, benestar i repte demogràfic 
són els següents: a) garantir una atenció sanitària 
de qualitat i uns serveis innovadors i adaptats a 
les necessitats del món rural; b) adaptar i enfortir 
el sistema públic d’educació del món rural; c) re-
forçar els serveis socials i fomentar la cohesió social; 
d) millorar les condicions de vida de la gent gran; 
e) garantir la cultura com a element vertebrador 
del món rural; f) garantir el dret a l’habitatge al món 
rural, i g) mantenir, atreure i fer créixer la població 
als municipis rurals davant del repte demogràfic.

Per tal d’impulsar un món rural amb qualitat de 
vida, es considera estratègic vetllar per garantir 
una atenció sanitària de qualitat i uns serveis 
innovadors i adaptats a les necessitats del 
món rural. Apostar per sistemes de salut integral, 
pròxims i amb més dotació de recursos és la gran 
demanda d’aquest subrepte. Cal promoure un 
acord nacional de salut als territoris rurals que pre-
vegi les especificitats d’aquests territoris i que ga-
ranteixi la mateixa qualitat de serveis de salut per 
als seus habitants que a les zones més poblades, 
desplegant un model d’atenció sanitària i social 
centrat en el principi de proximitat que la Llei gene-
ral de sanitat ja preveu.

Aquest fet implica garantir que els centres d’aten-
ció primària (CAP) siguin presents als municipis 
rurals, centralitzant l’atenció a diferents col·lec-

tius, coordinant el servei d’emergències, amb 
bones instal·lacions, recursos i el personal mèdic 
ben dimensionat en funció dels usuaris d’aquests 
serveis, amb la perspectiva de gènere necessària 
i reforçant el servei en aquells territoris i èpoques 
de més afluència de turistes. Alhora, es reclama el 
mateix en els serveis hospitalaris: proximitat i co-
bertura. Es proposa innovar en el model d’atenció 
sanitària i aprofitar les possibilitats de les noves tec-
nologies per facilitar l’atenció sanitària a distància, 
sense que això vagi en detriment de l’atenció pre-
sencial. Finalment, es planteja un bloc de propos-
tes relacionades amb l’atenció a les persones i la 
dimensió comunitària de la salut. Es tracta de pro-
postes per desenvolupar col·laboracions publico- 
comunitàries en l’atenció a les persones per oferir 
serveis integrals i dignes a la població rural, que 
posin les persones al centre i disposin de meca-
nismes i recursos públics per impulsar iniciatives 
publicocooperatives per dignificar el treball del 
sector d’atenció a les persones. 

Per fer front al subrepte d’adaptar i enfortir el 
sistema públic d’educació del món rural, es fan 
propostes educatives al llarg de la vida de les per-
sones. Un dels elements més importants passa 
per garantir l’accés a l’educació rural al llarg de la 
vida en totes les franges d’edat, amb un desplaça-
ment raonable i sostenible del domicili. Es demana 
potenciar l’escola rural i les zones escolars rurals 
(ZER) com a element clau de cohesió social i lluita 
contra el despoblament, amb mesures importants 
com establir una normativa clara i única per a tots 
els serveis territorials sobre l’adscripció d’alumnes 
als centres educatius. L’escola es projecta com 
un continu dels zero als divuit anys amb escoles 
bressol integrades a l’escola primària rural i tam-
bé amb la creació d’instituts-escola, figures que ja 
s’estan implementant en molts municipis rurals 
amb èxit. Aquesta visió ampliada es nodreix amb 
models educatius oberts al municipi i en xarxa 



16

que donin resposta als set reptes de l’escola rural 
identificats per l’Observatori de l’Educació Rural 
Catalana (OBERC). Es posa èmfasi i valor en la figu- 
ra del mestre rural, amb formació i competències 
específiques, i també amb suport per part dels 
serveis territorials.

Un altre element clau és el paper dels serveis com-
plementaris, com ara els menjadors escolars o les 
activitats extraescolars. Si es vol atreure i mante-
nir la població, és imprescindible garantir aquests 
serveis i treballar conjuntament amb les associa-
cions de famílies (AFA) per poder oferir diversitat 
d’oferta i qualitat. Cal disposar d’un menjador 
escolar obert, amb un projecte educatiu saludable 
i de proximitat. Així mateix, una oferta d’activitats 
extraescolars diversificada, inclusiva, innovadora i 
mancomunada ha de permetre que els infants i 
joves del món rural es formin de manera holísti-
ca i tinguin les mateixes oportunitats que els del 
món urbà. Per això és clau promoure les entitats 
d’educació en el lleure infantils i juvenils de base 
voluntària.

Respecte a la formació postobligatòria, hi ha 
propostes per apropar l’oferta educativa al món 
rural, aprofitant les noves tecnologies i en sinergia 
amb centres d’estudis i universitats. Promoure la 
creació d’escoles d’oficis especialitzades al terri-
tori rural es visualitza com una oportunitat que 
cal explorar, tant per formar la població resident 
com per atreure persones nouvingudes. Fomen-
tar els cicles formatius d’oficis professionals amb 
l’objectiu de garantir relleu generacional i oferir 
programes com l’FP dual en què s’impliqui el teixit 
empresarial local també són mesures prioritàries. 
Finalment, el model de territori educador també 
se centra a oferir formacions per a adults i gent 
gran, tant per millorar les competències profes-
sionals com els interessos formatius de la pobla-
ció del món rural.

Per poder reforçar els serveis socials i fomen-
tar la cohesió social, cal impulsar canvis en l’àm-
bit normatiu, com ara l’efectiu desplegament de 
la llei de la dependència, la implementació de la 
renda bàsica universal, la millora de la situació de 
precarització laboral del sector de l’atenció a les 
persones o la millora del dret de vot de persones 
immigrants.

Pel que fa a les polítiques d’immigració, des-
taca la proposta de revisar aquelles que fan 

referència a les polítiques d’acollida de manera 
coordinada entre les diferents administracions, 
tant per a persones nouvingudes estrangeres com 
d’altres municipis catalans. Així doncs, es prioritza 
la creació d’oficines d’acció comunitària a escala 
territorial i de manera enxarxada i el desenvolu-
pament de plans d’acollida municipals.

Però, per fomentar la cohesió social, també és 
clau el paper de la comunitat. En aquest sentit, es 
proposa revitalitzar determinades formes comu-
nals d’organització social i gestió de béns comuns, 
és a dir, rescatar la visió comunal/comunitària 
tant per inspirar processos com per actualitzar-la. 
Les entitats o associacions (formals) són clau per 
dinamitzar la vida rural i necessiten més recursos, 
dinamització i suport, però també ho són les enti-
tats informals de suport mutu o les organitzacions 
populars. Així doncs, promoure activitats i espais 
comunitaris al servei de la població ha de ser prio-
ritari per a la qualitat de vida al món rural.

En el subrepte següent es proposen accions cen-
trades en la gent gran, un col·lectiu importantíssim 
en la Catalunya rural, ja que molts municipis te-
nen un índex d’envelliment alt, o fins i tot molt alt. 
Les propostes prioritzades per millorar les con-
dicions de vida de la gent gran se centren prin-
cipalment a assegurar serveis específics per a les 
persones en situació de dependència. Alhora, es 
proposa capacitar i professionalitzar els familiars 
o residents de les zones rurals com a cuidadors.

Un dels elements importants d’aquest repte se 
centra a dotar d’autonomia i independència la 
gent gran el màxim temps possible; elements 
com l’envelliment actiu i saludable i altres formes 
innovadores de viure són clau. Es tracta, doncs, 
de desenvolupar serveis i activitats i l’anomenada 
silver economy. Es proposa innovar en el model de 
residències, en l’atenció domiciliària i els centres 
de dia, i reconsiderar el model per disposar de 
serveis que empoderin les persones grans perquè 
siguin autònomes el màxim temps possible. En 
aquest sentit, es proposen noves formes i serveis 
com microresidències, pisos compartits i assistits, 
centres de nit, residències amb centres integrals 
de serveis, sistemes d’atenció domiciliària que 
integrin i coordinin les parts interessades i que in-
corporin millores tecnològiques, etc. De manera 
complementària, es considera necessari dotar de 
més suport i recursos públics les persones bene-
ficiàries, tant a escala municipal com directament.
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En el sector d’atenció a les persones la precaritza-
ció laboral és elevada, es demana una millora de 
les condicions laborals de les persones del sector 
i el sorgiment de noves fórmules cooperatives. El 
sector de les cures al món rural és una oportuni-
tat per generar empreses i llocs de treball, però és 
important que es planifiqui i s’hi doni suport amb 
iniciatives publicoprivades.

Un repte clarament prioritzat dins de l’Agenda 
Rural és garantir la cultura com a element ver-
tebrador del món rural. Es prioritzen accions 
com la definició de propostes que reivindiquin la 
dimensió comunitària de la cultura, entesa com 
a vehicle de cohesió social. Es demana millorar la 
sensibilització, la dinamització i la inversió perquè 
els pobles petits de la Catalunya rural esdevin-
guin programadors d’esdeveniments culturals de 
manera habitual, aprofitant recursos i espais pú-
blics. Es reclama posar la cultura com a eix econò-
mic de desenvolupament rural, promovent progra-
mes especialitzats per impulsar el sector cultural, 
dinamitzant els agents per aportar innovació i 
creativitat, per exemple, mitjançant la promoció 
de laboratoris culturals i de nous formats culturals 
innovadors com la creació de circuits intermunici-
pals i en xarxa, descentralitzant els serveis i desen-
volupant projectes de col·laboració entre municipis 
per generar una programació compartida.

En relació amb el repte demogràfic, sorgeix la pre-
ocupació de fer front a la situació de l’habitatge 
al món rural amb propostes per garantir el dret 
a l’habitatge al món rural. En aquest sentit, de 
manera gairebé unànime, es reclama la reforma 
de la llei d’habitatge amb una flexibilització de la 
normativa per adaptar-la al context rural i, alhora, 
la promoció de bonificacions fiscals i ajudes per 
mantenir i atreure població (habitatges com a pri-
mer habitatge per fer front a l’especulació turística, 
habitatges per a joves, rehabilitacions d’habitatges 
per ampliar el mercat de lloguer i per adequar-los 
a les necessitats de la gent gran, entre d’altres). Per 
posar solució al complicat tema de l’habitatge rural 
es proposen tant solucions de polítiques públiques 
com la promoció de nous projectes comunitaris 
més innovadors. 

En primer lloc, es prioritzen polítiques d’habitatge 
públic i una inversió més gran en habitatges de 
protecció oficial (HPO), amb la promoció específica 
de l’habitatge juvenil amb allotjaments públics 
compartits. A la Generalitat es demana desple-

gar una estratègia ambiciosa d’habitatge públic 
que abaixi els preus dels lloguers i altres formes 
d’accés a l’habitatge. Des dels municipis es dema-
na dotar tots els pobles d’habitatge públic (HPO), 
de venda i de lloguer, i promoure les borses d’ha-
bitatges públics amb lloguer social a escala muni-
cipal o supramunicipal (tant amb la mediació amb 
el sector privat com amb la compra pública).

En segon lloc, es proposa implementar un pla i aju-
des per a la rehabilitació d’habitatges, així com flexi- 
bilitzar la normativa amb especial èmfasi en la si-
tuació de les masies. Finalment, una altra aportació 
que cal destacar és el foment de l’habitatge com-
partit i sostenible. S’hi incorporen elements nous, 
com habitatges cooperatius intergeneracionals, 
comunitats de joves o masoveries compartides, 
així com la introducció i la flexibilització normativa 
en l’ús de materials i metodologies sostenibles en 
la construcció i la rehabilitació d’habitatges.

Per tancar aquest primer repte tan ampli, i cen-
trant-nos a respondre directament el repte 
demogràfic, es proposen accions per mantenir, 
atreure i fer créixer la població als municipis 
rurals davant del repte demogràfic. Tal com 
s’ha mencionat en altres punts, es proposa poten-
ciar la identitat i l’arrelament de la població jove 
amb activitats, per exemple, donant a conèixer 
projectes inspiradors del seu territori, fomentant 
les associacions, remarcant els tangibles i intangi-
bles del món rural i dotant-los de projectes i inver-
sions. Per atreure i retenir població és essencial 
oferir oportunitats laborals (a joves, famílies del 
món urbà amb fills, gent que vulgui iniciar projec-
tes al món rural, etc.). En aquest sentit, és priorita-
ri desenvolupar polítiques actives de mobilització 
del talent aprofitant les oportunitats que aporta el 
teletreball. Cal atreure persones amb talent que 
es posin al capdavant de projectes innovadors, 
tractors i resilients, fomentant l’emprenedoria 
juvenil, el relleu empresarial i la primera instal·la-
ció rural amb accions com Reempresa Rural. Així 
mateix, cal lluitar fermament contra l’atur juvenil 
al món rural definint una estratègia per al territori, 
i donar suport i ampliar els programes i ajuts per 
fomentar el retorn de joves, com per exemple, 
l’ODISSEU o garantia juvenil. Cal tenir en compte 
que, en l’atracció de població per pal·liar el des-
poblament, és important cercar un equilibri entre 
la població originària i la població nouvinguda per 
vetllar per la cohesió social.
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4.2. TRANSICIÓ ECOLÒGICA: 
PER UNA ECONOMIA CIRCULAR QUE FACI FRONT AL CANVI 
CLIMÀTIC I FACILITI LA BIODIVERSITAT

Atesa la situació d’emergència climàtica que ja es-
tem vivint i atès que, segons indiquen els experts, 
si no es reacciona amb rapidesa i contundència, 
d’aquí a pocs anys ens situarem en un punt de no 
retorn ecològic a escala de planeta, és del tot ne-
cessari i urgent un canvi de paradigma. I en aquest 
canvi de paradigma el món rural té un paper cab-
dal. Caminar cap a la transició ecològica, mitigar i 
adaptar-nos als efectes del canvi climàtic, promou-
re la sostenibilitat i l’economia circular i revertir 
la pèrdua de biodiversitat són transformacions 
profundes que cada cop reben més suport social i 
que, alhora, s’estan promovent des d’Europa.

Les respostes que l’Agenda Rural de Catalunya 
proposa per a aquest repte se centren al voltant 
de cinc eixos principals: a) garantir la gestió inte-
gral del cicle de l’aigua; b) promoure la millora i el 
manteniment del sòl, preservar els espais naturals 
i millorar l’estat de la biodiversitat; c) promoure la 
reducció i la gestió sostenible de residus i l’econo-
mia circular, i d) planificar i promoure la implanta-
ció d’energies renovables com a model principal.

Pel que fa a la garantia de la gestió integral 
del cicle de l’aigua, es proposen solucions com 
l’impuls de noves estratègies de planificació hi-
drològica que donin resposta al canvi climàtic, 
conjuntament amb millores d’especificacions nor-
matives. Es proposen accions concretes de gestió 
integral de l’aigua i la millora de la seva qualitat, 
analitzant recursos, infraestructures i usos de 
regadius, promovent la recerca sobre regadius 
i assegurant que el consum total d’aigua dismi-
nueixi i es faci més eficient. Alhora, es proposa mi-
llorar els sistemes de ribera i els recursos hídrics, 
i també recuperar l’aigua subterrània tan afec-
tada pels nitrats o els pesticides. Una altra acció 
proposada és millorar l’accés a l’aigua potable en 
nuclis rurals i disseminats que actualment no el 
tenen garantit, així com poder gestionar els canons 
d’aigua de manera municipalitzada i impulsar 
mesures de recuperació de l’aigua de pluja. Tam-
bé es proposa poder disposar de depuradores per 
a la gestió de les aigües residuals a cada municipi 
per millorar l’impacte al medi natural.

En zones de muntanya, on les hidroelèctriques són 
presents, es mostra consens a l’hora de reclamar 
una revisió de les concessions de les hidroelèctri-
ques i promoure’n municipalitzacions o la gestió 
pública. Quant als embassaments, es demana un 
pla general d’usos i gestió i la introducció de mesu-
res d’eficiència en els regadius, conjuntament amb 
una millor planificació i anàlisi d’impactes.

Per promoure la millora i el manteniment del 
sòl, preservar els espais naturals i millorar 
l’estat de la biodiversitat, es proposen solucions 
de preservació del sòl per revertir-ne la degradació 
a través de mesures com la promoció i l’ús de ferti-
litzants orgànics, estratègies de prevenció de l’ero-
sió, la salinització i la desertització. La protecció i la 
regeneració del sòl és una de les accions amb més 
consens que reclama definir i implementar mesu-
res quantificades i temporalitzades.

Pel que fa a la preservació dels espais naturals, 
el gruix de propostes se centra a millorar la 
governança dels espais. Es proposa millorar la 
dotació de recursos econòmics i eines destinats a 
la gestió dels espais naturals protegits per fomen-
tar les pràctiques de gestió necessàries. Alhora, es 
demana establir mesures perquè puguin conviure 
els usos agraris dins dels espais naturals de mane-
ra sostenible. En segon terme, es proposa donar 
més pes a la representació municipal, millorar-ne 
la dotació de recursos econòmics, incentivar 
acords de custòdia i mesures que permetin pre- 
venir incendis, preservar boscos madurs i millo-
rar la fauna salvatge i la biodiversitat dels ecosis-
temes. En l’àmbit normatiu, es proposa legislar 
l’accés als espais naturals i reivindicar i establir 
sistemes de compensació per als serveis ecosistè-
mics, ja que s’hi perceben incompatibilitats greus. 
En aquest sentit, també es reclama promou-
re l’aprovació d’un pla sectorial de connectivitat 
ecològica, tal com preveu l’Estatut de Catalunya.

Una solució proposada per millorar la biodiversi-
tat i la preservació de l’ecosistema és promoure 
inversions per al manteniment i la recuperació 
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del mosaic agrosilvopastoral, així com posar en 
marxa projectes de transició ecològica a través 
d’un enfocament integral basat en el paisatge 
(lanscape approach), on les cartes del paisatge po-
den tenir un paper clau. Alhora, es valora com a 
imprescindible disposar d’eines de monitorització 
aprofitant les noves tecnologies, eines col·labora-
tives que permetin analitzar l’impacte actual i els 
canvis amb les mesures implementades.

Altres elements dins de la protecció del sòl que 
també han rebut suport són la preservació de 
marges i camins a fi de reivindicar i reforçar la pe-
dra seca, tant  mitjançant ajuts per a la seva millo-
ra com per promoure el patrimoni associat i l’ofici. 
Finalment, la protecció i la preservació de boscos 
madurs o boscos illa en certes planes agrícoles 
també es reclamen com a prioritàries, tot i que 
aquest punt es detalla més en profunditat en el 
repte de gestió forestal.

Per promoure la reducció i la gestió sostenible 
de residus i l’economia circular es demana im-
plementar, a tots els municipis rurals, una millo-
ra en la recollida de residus mitjançant sistemes 
validats com el porta a porta o petites plantes de 
compostatge municipals, amb noves tècniques 
com podria ser el vermicompostatge, mesures 
que s’han d’adaptar al món rural i als micropo-
bles per tal de promoure l’estratègia catalana de 
residu zero. Aquesta estratègia implica la implan-
tació de sistemes de recollida que garanteixin la 
recollida selectiva de més del 60%. Cal identificar 
a quins municipis no es fa i implantar-hi aquests 
sistemes, i també desenvolupar alhora campanyes 
de sensibilització per augmentar la confiança dels 
ciutadans en el sistema de gestió de residus, que 
actualment és força baixa.

Però l’estratègia de residu zero també ha d’incloure 
la minimització de la generació de residus, fomen-
tant el consum a granel i involucrant la indústria 
agroalimentària i els productors en la responsabi-
litat sobre la generació de residus. Cal fomentar els 
sistemes de dipòsit, devolució i retorn d’envasos, 
etc. En aquest sentit, es reclamen mesures legisla-
tives, de fiscalitat positiva i de sensibilització en l’ús 
d’envasos sostenibles i que afavoreixin el retorn 
d’envasos, amb experiències validades en dife-
rents països europeus. També es proposa definir 
la normativa que pressioni la responsabilitat am-
pliada del sistema productiu de plàstics per als di-
ferents sectors econòmics, però en especial per al 

sector primari, fomentant la producció de plàstics 
biodegradables i compostables.

Finalment, en la gestió de residus, es posa especial 
èmfasi en la gestió i el tractament de les dejeccions 
ramaderes, aspecte que també es detalla en el rep-
te del sistema agroalimentari, la qual cosa implica 
implementar mesures com una inversió més gran 
en plantes de tractament, la creació de plantes de 
dejeccions compartides o el valor afegit als fertilit-
zants provinents del tractament de les dejeccions. 
En aquest sentit, també es reclama una revisió del 
decret de dejeccions ramaderes i de la moratòria 
que afecta les explotacions ecològiques.

Un dels objectius amb més aportacions de l’Agen-
da Rural de Catalunya és planificar i promoure la 
implantació d’energies renovables com a mo-
del principal. És un tema prioritari dins de la polí-
tica europea, però té els seus contrapunts respecte 
de la manera d’aplicar-lo i els efectes que pot tenir 
per al territori. En aquest sentit, és de gran consens 
la necessitat imminent de definir una política de 
transició ecològica participada, descentralitzada i 
ordenada, per decidir on i com volem els nous pro-
jectes d’energies renovables. En l’àmbit normatiu, 
es proposa desenvolupar un reordenament terri-
torial que incorpori aquestes energies i estableixi 
zones prioritàries en l’ocupació de superfícies per a 
la seva captació, com ara sostres edificats, infraes-
tructures, zones degradades i sòls de baix valor 
agrícola, forestal o paisatgístic. Alhora, cal preveure 
prioritats en la preservació de sòls per a funcions 
i usos estratègics, com ara entorns d’elevat valor 
ecosistèmic, sòls agrícoles o forestals d’elevada 
productivitat o entorns amb paisatges emblemà-
tics. Es reclama, doncs, que s’acceleri de manera 
prioritària el desenvolupament del Pla territorial 
sectorial per a la planificació i implementació de les 
energies renovables a Catalunya (PLATER).

Aquestes propostes normatives es complemen-
ten amb mesures de promoció de les energies 
renovables i l’estalvi energètic, com les municipa-
litzacions i la creació d’agències locals d’energia, la 
creació d’empreses publicoprivades de producció 
d’energia renovable o la promoció de l’autocon-
sum energètic a través de projectes de comunitats 
energètiques rurals, dotades de suport financer i 
bonificacions fiscals per a la seva implantació.

Finalment, per tancar aquest repte, es reclama 
impulsar l’economia circular, entesa com una 
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oportunitat de futur, amb campanyes de sensi-
bilització i implementant l’Estratègia de la bioeco-
nomia a Catalunya, alineada amb els objectius de 
desenvolupament sostenible i l’estratègia Ris3cat. 

En aquesta línia, es proposa fomentar la innovació 
en l’àmbit de la bioenergia, en especial al sector 
primari, i generar estratègies d’economia circular 
en tota la cadena de valor.

4.3. TERRITORI CONNECTAT: 
Una Catalunya equilibrada en l’àmbit de les comunicacions

Si algun fet caracteritza i defineix la ruralitat és l’aï-
llament de la població i la distància als serveis, així 
com la necessitat d’invertir esforços importants 
per superar-ho. Viure en un territori connectat 
és una de les principals demandes del món rural, 
tant pel que fa a l’accés i l’adaptació a la societat 
digital, com pel que fa a l’equilibri territorial vin-
culat a la mobilitat sostenible i el manteniment 
de les xarxes viàries. Així mateix, en aquest repte 
també s’inclouen aquelles accions destinades a la 
millora i el manteniment de les xarxes elèctriques, 
encara deficients en molts punts del territori rural.

Les mesures proposades a l’Agenda Rural de Cata-
lunya dins del repte d’aconseguir un territori con-
nectat se centren al voltant d’aquests tres eixos 
principals: a) el foment del transport públic i el man-
teniment de la xarxa viària per una mobilitat soste-
nible; b) l’accés al món digital a tot el territori, i c) la 
millora i el manteniment de les xarxes elèctriques.

Pel que fa al foment del transport públic i el man- 
teniment de la xarxa viària per una mobilitat 
sostenible, el gruix de les propostes va encami-
nat a repensar l’actual xarxa de transport públic, 
tant pel que fa al seu abastament territorial, les 
freqüències i els horaris com quant a la millora 
de la informació de què disposen els usuaris del 
transport públic en temps reals. Les accions pro-
posades s’encaminen a millorar la connectivitat 
entre municipis i també a la demanda de sub-
vencionar les tarifes rurals del transport públic 
per equiparar-ne els preus als de les tarifes urba-
nes, integrant tot el territori català al projecte de 
T-mobilitat i tenint en compte aspectes com la renda. 

També hi ha propostes dirigides a millorar el ren-
diment dels desplaçaments a les zones rurals 
amb transport públic, a fi d’eliminar l’exclusivitat 
del transport escolar i permetre-hi l’accés a adults 
i col·lectius per al desplaçament a centres de tre-
ball o educatius, mitjançant la implementació d’un 
servei de microtransport a demanda o l’oferta de 

cobertura de servei de taxi subvencionat en aque-
lles zones amb poca cobertura d’altres tipus de 
transport públic.

Alhora, s’aposta per fomentar la mobilitat sosteni-
ble, per exemple, implantant serveis de transport 
col·laboratiu, com l’anomenat cotxe multiusuari o 
car-sharing rural (entre particulars, amb empre-
ses o directament gestionat pels ajuntaments), 
fomentant l’ús de vehicles elèctrics i, en con-
seqüència, habilitant punts de càrrega distribuïts 
arreu del territori. També s’han proposat mesures 
encaminades a incentivar l’ús de la bicicleta, tant 
per mitjà de la implementació del bus-bicing esco-
lar, la creació d’aparcaments segurs i sostenibles 
i, especialment, la creació i el manteniment de la 
xarxa de camins, de vies verdes i de carrils bici per 
garantir la circulació segura i fomentar la mobilitat 
quotidiana sense cotxe per arribar a la feina o a 
pobles veïns, tenint en compte que cal una bona 
senyalització per garantir la seguretat, arbrat 
per disposar d’ombra, etc. Per tal de sensibilitzar 
sobre aquesta qüestió, s’ha proposat servir-se de 
les arts i la cultura per qüestionar l’excessiva mo-
bilitat actual i dissenyar campanyes que incentivin 
formes de mobilitat més sostenible.

En l’acompliment de la mobilitat, naturalment, 
no es pot perdre de vista tampoc la conservació 
i la millora de les infraestructures de comunicació 
terrestre, tant per carretera com ferroviàries. 
També ha sorgit com un aspecte en el qual cal 
incidir la realització d’un pla zonal de carreteres 
dotat de pressupost per identificar-les i planificar 
millor, de manera que s’aconsegueixi un equilibri 
territorial en el disseny de les infraestructures, te-
nint-ne en compte, però, la titularitat. També són 
accions prioritàries aquelles encaminades a la 
conservació de les xarxes viàries existents (inclo-
sos els vorals) que optimitzin la rendibilitat econò-
mica, social i ambiental de la xarxa construïda en 
coherència amb les polítiques de seguretat viària 
basades en la visió «zero víctimes» i a la millora de 
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la seva seguretat, tenint en compte especialment 
la xarxa de carreteres secundàries que comuni-
quen nuclis poblacionals. Els esforços de millora 
i conservació de la xarxa resulten particularment 
exigents a les àrees de poblament disseminat, les 
quals permeten l’accés a masies i zones de mun-
tanya. També s’ha donat prioritat a recuperar els 
camins ramaders i a la ramaderia extensiva trans-
humant pel seu potencial econòmic, ecològic i 
social. Així mateix, hi ha accions encaminades a 
consolidar i ampliar l’oferta ferroviària, com a ara 
la millora de la freqüència i els horaris de pas dels 
trens o la connexió amb les línies regulars d’auto-
bús, entre d’altres.

La igualtat en l’accés al món digital a tot el terri-
tori és també una de les grans reivindicacions des 
del món rural. En aquest sentit, garantir la cober-
tura de mòbil i internet al territori rural, incloent-hi 
nuclis disseminats i masies, i la connexió de qua-
litat (latència, velocitat i altres paràmetres) és una 
primera necessitat, la qual no està coberta actual-
ment de manera satisfactòria. Entre les propostes 
d’acció per dur-ho a terme destaca la dotació de 
l’accés a internet d’alta velocitat a través del suport 
a empreses locals que ofereixin aquest servei a les 
zones rurals amb poca densitat de població, mit-
jançant la discriminació positiva quant a fiscalitat 
a les empreses del sector que treballin en l’àmbit 
rural. En aquest sentit, es proposa que la Gene-
ralitat prioritzi els territoris desfavorits a l’hora de 
fer concessions en el desplegament d’infraestruc-
tures de telecomunicacions. Per dur-ho a terme, 
es proposa dotar el món rural d’una partida espe-
cífica per a la plena digitalització i el manteniment 
de les xarxes mòbils i d’internet i la creació d’una 
xarxa pública per al desplegament de la fibra 
òptica o el servei de telefonia mòbil com a forma de 
buscar solucions col·lectives al repte. En aquesta 
mateixa línia, es proposa canviar el model de la 
Xarxa Oberta de Catalunya per un model distribuït 
final participat abaixant el preu de connexió a la 
Xarxa Oberta de Catalunya, perquè aquest sigui 
proporcional a la quantitat de població de cada 
nucli on es desenvolupa. 

D’altra banda, també s’ha prioritzat la creació de 
serveis de suport tecnològic permanent (o centres 

d’atenció físics amb agents cívics o persones que 
donin atenció a la ciutadania amb competències 
tecnològiques) per resoldre qüestions relaciona-
des amb tràmits o necessitats digitals i de forma-
ció. Es tractaria d’un servei d’assessorament, for-
mació i programació de cursos i acompanyament 
per tal de reduir la bretxa digital, mantenint un 
bon equilibri entre els sistemes analògics i tecno- 
lògics, a fi de poder oferir els serveis de manera 
correcta a la població.

Aquestes accions van acompanyades de canvis en 
la normativa perquè aquesta garanteixi que tots 
els municipis, independentment de la seva mida i 
localització, tinguin accés a internet, inclosos tots 
els nuclis habitats, com ara masies i urbanitza-
cions. Cal legislar l’accés a la xarxa mòbil i a inter-
net com un servei bàsic, amb independència del 
benefici econòmic. En aquest sentit, la Llei general 
de telecomunicacions hauria de preveure les rea-
litats dels micropobles rurals i l’especificitat dels 
ens locals d’aquests municipis a fi de facilitar-hi el 
desplegament de fibra òptica. Les zones fosques 
haurien de ser una prioritat a l’hora d’implemen-
tar les xarxes. La normativa hauria de garantir el 
finançament dels ens locals en l’àmbit de les tele-
comunicacions. Finalment, s’incideix en la impor-
tància de garantir l’accés telemàtic i l’atenció pre-
sencial per evitar la bretxa digital en col·lectius que 
no tinguin accés a les TIC, per qüestió d’edat o per 
manca de recursos o capacitats. Al mateix temps, 
la normativa ha de garantir que tots els munici-
pis, independentment de la seva mida i localitza-
ció, tinguin accés a internet d’alta velocitat. Aquest 
ha d’estar garantit també en tots els nuclis habi-
tats, incloses masies i urbanitzacions. Cal legislar 
l’accés a la xarxa mòbil i a internet com un servei 
bàsic amb independència del benefici econòmic.

Finalment, pel que fa a la millora i el manteni-
ment de les xarxes elèctriques, hi ha la deman-
da de crear una empresa pública de producció i 
distribució elèctrica i millorar el manteniment de 
les xarxes elèctriques per part de les empreses 
subministradores, i també limitar el temps de res-
posta de l’atenció al client en cas d’incidència.
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4.4. SISTEMA AGROALIMENTARI: 
Avançar cap a la sobirania alimentària

El repte de consolidar canvis en el sistema alimen-
tari de Catalunya ha esdevingut un dels pilars de 
les propostes de l’Agenda Rural. En aquest sen-
tit, les propostes engloben el total de la cadena 
alimentària, connecten les diferents baules per 
potenciar la diversitat agroecològica del país i rei-
vindiquen l’alimentació de proximitat i ecològica, 
amb el desenvolupament de produccions i elabo-
racions artesanes, circuits curts de comercialitza-
ció i canvis culturals que ens apropen a la idea de 
sobirania alimentària. 

Les accions proposades pel repte d’avançar cap a 
la sobirania alimentària dins del sistema alimen-
tari s’encaminen a tractar els aspectes següents: 
a) promoure l’accés als recursos productius i pro-
tegir els espais agraris; b) avançar vers un model 
productiu més divers i ecològic; c) donar suport a 
la petita i mitjana empresa transformadora agro-
alimentària de proximitat i fomentar les infra- 
estructures compartides; d) potenciar els circuits 
curts de proximitat, la venda directa i la distribució 
compartida; e) millorar les condicions laborals, el 
relleu generacional i la formació i la transferència 
agrària; f) implementar polítiques alimentàries 
basades en el dret a l’alimentació i educar en la 
cultura alimentària, i g) impulsar i donar suport a 
models d’organització cooperatius i participatius 
al sector agroalimentari i pesquer.

Per tal d’impulsar un món rural amb una agri-
cultura dinàmica, es considera que és estratègic 
vetllar per promoure l’accés als recursos pro-
ductius i protegir els espais agraris. Per aquest 
motiu, és imprescindible desplegar la Llei 3/2019 
d’espais agraris  , d’una banda, per a la creació de 
bancs de terres mitjançant el desenvolupament 
de l’inventari de parcel·les agrícoles i ramaderes 
en desús i, d’altra banda, per a la identificació 
d’espais d’alt valor agrari a fi de preservar-ne l’ús 
agrícola en interès de l’equilibri territorial, i també 
per al manteniment i la continuïtat de la producció 
agrària i del seu valor social, històric i ecològic. En 
aquest sentit, l’Agenda Rural de Catalunya insta a 
crear bancs de terres impulsats per institucions 
públiques o associacions sense ànim de lucre amb 
l’objectiu de mobilitzar terres agrícoles en desús o 
amb usos de baixa intensitat i vincular aquestes 
terres a eines que impulsin el relleu generacional, 

com ara espais per als serveis d’acompanyament 
a la pagesia, els espais test agraris (finques d’expe-
rimentació i acompanyament de nous projectes), 
especialment vinculats al format cooperatiu, i ini-
ciatives de dinamització agroecològica i vinculades 
a la nova pagesia. També es considera clau incen-
tivar econòmicament i tècnica la posada en funcio-
nament de terres abandonades o en desús i tre-
ballar per preservar el sòl agrari i concebre’l com 
un bé comú. Això implica planificar-lo i dinamitzar- 
lo com a tal, prioritzant el desenvolupament 
d’activitats agrícoles ambientalment sostenibles, 
socialment justes i arrelades al territori. Així ma-
teix, s’ha proposat impulsar la recuperació, la valo-
ració i la comercialització de varietats tradicionals 
cultivades i races autòctones i la seva cultura asso-
ciada, així com l’accés a ajuts i sistemes col·labo-
ratius per adquirir o utilitzar maquinària per a les 
explotacions agràries de dimensió petita i mitjana, 
les quals tenen més dificultats per disposar de la 
maquinària agrària adequada. Dins de les accions 
per al foment de la biodiversitat cultivada, s’inclou 
que en l’elaboració dels plans de gestió dels espais 
naturals protegits es disposi de la participació del 
sector agrari (especialment a les ZEPA). Així mateix, 
s’han proposat una sèrie d’accions per millorar els 
serveis d’acompanyament i suport a la pagesia i 
impulsar la dinamització agroecològica i els espais 
test, especialment vinculats al format cooperatiu, 
així com la simplificació administrativa als petits 
productors agroalimentaris. Finalment, es propo-
sa facilitar l’accés a ajuts i sistemes col·laboratius 
per adquirir o utilitzar maquinària per a les explo-
tacions agràries de dimensió petita i mitjana.

Dins del subrepte per avançar cap a un model 
productiu més divers i ecològic, es considera 
important planificar a escala territorial a partir de 
la diagnosi de les necessitats i l’estat del sistema 
agroalimentari. L’objectiu d’aquests estudis és pla-
nificar una producció, distribució i comercialitza-
ció dels productes a escala local/territorial, abans 
que no pas dedicar-la a l’exportació. També s’han 
inclòs accions com diversificar la producció agrària 
i redirigir-la per aconseguir més sobirania alimen-
tària i cap a l’alimentació humana, revertint l’ac-
tual èmfasi en la producció de pinsos i farratges 
lligats actualment a la producció càrnia. Així ma-
teix, es considera prioritari reorientar la produc-



23

ció cap a l’agricultura i la ramaderia ecològiques 
locals mitjançant l’assessorament, la formació i el 
suport econòmic a la producció agrària ecològica 
i amb exempcions en fiscalitat en finques actives 
en gestió agrícola, forestal i ramadera sostenibles, 
així com eliminar els cànons i pagaments diver-
sos quan es tracta d’activitats rurals en modalitats 
sostenibles per promocionar i preservar el sector,  
en línia amb l’estratègia «From farm to fork» de 
la Comissió Europea. Aquest incentiu per a la 
producció ecològica i de proximitat hauria d’anar 
acompanyat de la promoció de clàusules i criteris 
d’adjudicació en l’àmbit dels serveis d’alimentació 
que fomentin la incorporació de producte fresc, 
de temporada, de proximitat o de producció 
ecològica i la reducció de l’IVA per als productes 
alimentaris frescos i de proximitat.

En l’àmbit de la ramaderia, aquest objectiu 
d’avançar cap a models més diversos i ecològics 
passa per impulsar els ramats locals de bestiar 
de ramaderia extensiva donant un valor afegit als 
productes ramaders, impulsant-ne la comercia-
lització i promovent un canvi d’hàbits de consum 
vinculat al consum de proximitat i, alhora, articu-
lar un pla de reducció de la ramaderia intensiva 
i els seus impactes negatius, aplicant polítiques 
de control, sancions i integració dels costos de les 
externalitats en els preus. Al mateix temps, s’insta 
a aprovar una moratòria en la construcció de 
granges de producció intensiva i a estudiar alter-
natives que satisfacin les necessitats ecològiques 
i socials del territori, i també a revisar la normati-
va de dejeccions ramaderes de manera que sigui 
més flexible amb els adobs orgànics i menys per-
missiva amb els adobs químics, a fi de de promo-
cionar la fertilització orgànica correcta.

Per tal de donar suport a la petita i mitjana 
empresa transformadora agroalimentària de 
proximitat i fomentar les infraestructures 
compartides, es proposa potenciar la creació 
d’indústria alimentària de proximitat que generi 
llocs de treball especialitzats resultants de nous 
circuits formatius en aquest sector i la creació 
d’infraestructures compartides, com ara obra-
dors d’elaboració, escorxadors, sales de desfer de 
baixa capacitat i càmeres de fred comunitàries, 
potenciant i prioritzant les estructures ja existents 
infrautilitzades o en desús. Els obradors haurien 
d’estar ben connectats amb el territori i podrien 
exercir també de centres logístics i formatius. Per 
dur-ho a terme es considera que cal assessora-

ment sobre els requisits necessaris per a la cons-
titució de la forma jurídica i l’exercici de l’activitat, 
així com una adaptació de la normativa de petits 
obradors i altres infraestructures de transforma-
ció alimentària a la realitat d’aquestes instal·la-
cions, flexibilitzant la normativa higienicosanitària 
i facilitant els tràmits administratius quan aques-
ta ha de ser assumida per petites produccions o 
elaboracions. També s’ha proposat la reivindica-
ció dels oficis vinculats a la transformació i l’elabo-
ració agroalimentària.

Per potenciar els circuits curts de proximitat, 
la venda directa i la distribució compartida 
s’insta a la creació de centres logístics de distribu-
ció dels productes dotats de les infraestructures 
necessàries (p. ex. naus refrigerades i punts de 
recollida) a escala comarcal. Aquests haurien de 
ser descentralitzats i estar connectats en forma 
de xarxa nodal amb l’objectiu de facilitar la distri-
bució als petits productors i vincular-los amb pro-
jectes compartits de producció, transformació i 
elaboració, promocionant especialment projectes 
cooperatius dins del marc de l’economia social i 
solidària per fer millores en la distribució compar-
tida a fi d’afavorir el salt d’escala dels projectes. En 
la segona línia d’accions, es proposa promoure els 
productes de proximitat mitjançant la venda 
directa i els circuits curts, la compra pública, la 
restauració col·lectiva i les cooperatives de con-
sum. En aquest sentit, es veu necessari dur a 
terme accions com ara incentivar o recuperar 
els mercats setmanals municipals (reivindicant 
els productes locals), impulsar les agrobotigues, 
flexibilitzar la normativa per permetre la venda 
de productes de proximitat a peu de carretera, 
incorporar el producte local i ecològic en les cui-
nes públiques i apostar per una compra públi-
ca responsable (CPR) d’aliments de proximitat i 
saludables des de les diferents administracions 
catalanes, així com des dels centres de restaura-
ció col·lectiva que depenguin d’una gestió pública 
o des d’entitats privades amb servei públic. Per 
fer-ho, es proposa modificar o revisar la llei de 
contractació pública perquè permeti la contrac-
tació de productes de proximitat, de temporada 
i ecològics amb garantia jurídica en els contractes 
públics de col·lectivitats.

Un altre subrepte és la millora de les condicions 
laborals, el relleu generacional i la formació i 
la transferència agrària. Es considera impres-
cindible simplificar els tràmits administratius per 
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facilitar que els mateixos pagesos puguin fer les 
gestions sense l’obligatorietat d’haver de recórrer 
a entitats externes. Aquesta acció també significa 
replantejar el model d’administració agrària en 
l’àmbit de territori partint dels principis de simpli-
ficació administrativa, finestreta única, flexibilitat 
i atenció al productor, així com potenciar la xarxa 
d’oficines comarcals i el suport tècnic qualificat. 
En segon terme, es proposa establir, per a les 
pràctiques agràries sostenibles, deduccions fis-
cals i vetllar perquè la normativa europea permeti 
establir remuneracions a la pagesia vinculades 
amb les tasques de protecció del paisatge, tenint 
en consideració els serveis ecosistèmics que de- 
senvolupa. Així mateix, cal treballar per millorar 
les condicions laborals al sector primari i la indús-
tria alimentària (especialment en alguns sectors, 
com ara als escorxadors o en la collita de fruita).

Pel que fa al relleu agrari, es considera que cal 
presentar el sector primari com a sortida profes-
sional en àmbits acadèmics (activitats en escoles i 
instituts), fomentar les escoles agràries del DARP 
vinculant-les al treball agrari i impulsar entitats 
com l’Escola de Pastors i la creació d’un Erasmus 
per a estudiants de formació professional agrària. 
Així mateix, es proposa promoure un pla nacional 
per al relleu generacional agrari que inclogui me-
sures de millora en la incorporació de joves agri-
cultors, mesures que fomentin la mentoria a nous 
agricultors. També s’insta a crear una figura espe-
cífica per a la incorporació al món laboral agrari de 
nova pagesia, especialment a través de la forma 
cooperativa. 

Pel que fa a l’impuls de la formació i la transferèn-
cia agrària, es proposa consolidar línies d’ajuts per 
a la innovació en el sector agroalimentari orien-
tades a la petita empresa (seguint l’exemple dels 
Cupons d’Innovació), però a escala de país i amb 
coordinació del Departament competent en ma-
tèria d’Agricultura.

A l’eix destinat a implementar polítiques ali-
mentàries basades en el dret a l’alimentació 
i educar en la cultura alimentària, es proposa 
dissenyar i implementar polítiques alimentàries 

basades en el dret a l’alimentació que fomentin 
la compra pública verda local per abastir equi-
paments públics com ara els bancs d’aliments, 
menjadors escolars o de centres sanitaris i in-
centivar les estratègies alimentàries de les ciutats 
basades en el Pacte de Milà, que reorganitzin les 
estructures públiques per crear òrgans de gestió 
municipals i supramunicipals dedicats exclusiva-
ment a polítiques alimentàries i que creïn consells 
alimentaris a escala municipal o comarcal, entre 
d’altres. Es proposa que aquestes accions vagin 
acompanyades d’altres per valorar la importàn-
cia de l’economia local rural en relació amb els 
productes alimentaris i la recuperació dels valors 
i sabers intrínsecs del món rural, entesos com a 
herència cultural.

Finalment, per avançar vers la sobirania alimen-
tària es considera que cal impulsar i donar su-
port a models d’organització cooperatius i par-
ticipatius al sector agroalimentari i pesquer. 
En aquest sentit, es considera necessari fomentar 
i reactivar les figures de cooperativisme i l’associa-
cionisme al sector agroalimentari a través de línies 
d’ajuts/subvencions adaptades al model coope-
ratiu, modificar els coeficients econòmics exigits 
a les cooperatives, dur a terme accions formati-
ves sobre la implantació del model cooperatiu 
i la mancomunitat de serveis i facilitar la creació i 
la promoció de projectes d’emprenedoria coope-
rativa en l’entorn rural seguint criteris d’economia 
social, ecològica i transformadora. 

Al mateix temps, es valora que per promocionar 
la participació real del sector en les decisions 
polítiques sobre agricultura i alimentació cal es-
tablir els mecanismes necessaris (econòmics, si 
escau) per garantir una participació representa-
tiva, posant èmfasis a facilitar la participació de 
sectors per ara menys organitzats, com els petits i 
mitjans productors no convencionals, i a fomen-
tar la participació dels consumidors i les entitats 
socials i ambientals en l’establiment d’un model 
agrari i pesquer. Cal posar especial èmfasi a fo-
mentar l’accés de les dones al món de la pesca, 
atesa la participació tan minoritària actual.
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4.5. SISTEMA FORESTAL: 
Impulsar una gestió i un aprofitament forestal sostenibles

Catalunya disposa d’una gran superfície de bosc 
que ha patit un procés de transició forestal en 
les darreres dècades: mentre la seva superfície 
augmentava, la intensitat d’aprofitament econò-
mic dels boscos s’ha anat veient cada cop més 
reduïda. Això deriva, entre d’altres, en la pèrdua 
dels tradicionals mosaics agroforestals del país, 
l’augment del risc d’incendis i un empobriment 
de la contribució que fan els espais forestals a la 
societat en forma de serveis ecosistèmics.

Les accions proposades a l’Agenda Rural de Cata-
lunya per avançar cap a un sistema amb una ges-
tió i un aprofitament sostenibles estan dividides 
en els subreptes següents: a) facilitar l’accés als 
terrenys forestals; b) incrementar la sostenibilitat 
de la gestió forestal; c) millorar les condicions la-
borals, la formació i la transferència tecnològica 
forestal; d) regular l’ús recreatiu dels boscos; e) 
remarcar la gestió cinegètica i el paper de la caça, 
i f) impulsar i donar suport als models cooperatius 
i associatius al sector forestal. 

Pel que fa a facilitar l’accés als terrenys fores-
tals, les accions proposades s’encaminen a impul-
sar bancs de terres forestals (en consonància amb 
la proposta per a terres agrícoles), especialment 
per facilitar la pastura en terres forestals. Cal 
una revisió de la normativa europea que permeti 
modificar els coeficients de pastura i les subven-
cions per a la ramaderia extensiva en zones priori-
tàries per a la prevenció d’incendis. 

Un dels principals objectius dins d’aquest repte ha 
estat incrementar la sostenibilitat en la gestió 
forestal. Les accions prioritzades en aquest sentit 
van encaminades a crear mosaics per disminuir 
càrrega de combustible. Això permetria diversifi-
car rendes agroforestals en explotacions agràries/
forestals a través de la introducció de conreus 
alternatius, vinculant aquests conreus amb la 
transformació de nous productes i la venda direc-
ta o mitjançant distribuïdors. D’altra banda, s‘insta 
a identificar les àrees amb poca intervenció, àrees 
d’actuació prioritària (incendis, sequera, erosió, 
multifuncional…), zones potencials per a la con-
servació per tal de planificar les actuacions amb 
una visió més integral incorporant objectius de 
millora i manteniment de la biodiversitat forestal 

i tenint en compte les Orientacions de Gestió 
Forestal Sostenible de Catalunya (ORGEST). Per 
fer-ho, des de l’Agenda Rural de Catalunya s’insta 
a aprovar el Pla general de política forestal de 
Catalunya, a fi de fer una planificació general fo-
restal del país, i els plans d’ordenació dels recur-
sos forestals per vegueries, així com impulsar els 
instruments d’ordenació forestal per propietats 
o agrupacions de propietats. En aquest sentit, es 
proposa que la regulació de la gestió forestal sos-
tenible sigui d’àmbit autonòmic. Per dur-ho a ter-
me, una de les mesures proposades és impulsar 
millores en la fiscalitat forestal en aquelles finques 
actives en gestió forestal que disposen d’instru-
ments d’ordenació forestal aprovats i vigents. 

Aquestes accions haurien d’anar acompanyades 
d’actuacions per divulgar i conscienciar sobre la 
gestió forestal sostenible la societat en general. 
A escala local s’insta a desenvolupar projectes 
municipals de recuperació de zones de pastura 
abandonades per conformar un paisatge divers 
(bosc-pastura-conreu) amb ramats de bestiar 
(similar als plans d’ocupació) i establir sistemes 
de col·laboració entre les administracions locals i 
supramunicipals per millorar la gestió i explotació 
del bosc.

Per incrementar la sostenibilitat de la gestió fores-
tal, a més de promoure els serveis ecosistèmics 
amb una gestió forestal i agrària activa i econòmi-
cament sostenible, dintre d’aquest apartat també 
s’han concretat accions per fer un aprofitament 
(fuster i no fuster) integrat i mesures per a la pre-
venció dels incendis forestals mitjançant una ges-
tió silvopastoral. Pel que fa a l’aprofitament inte-
grat del bosc, les accions van encaminades a crear 
indústria forestal en el medi rural per aportar 
més valor a la fusta, reduint els canals de comer-
cialització i creant «marques locals» associades 
a la gestió forestal sostenible local. En aquest 
sentit, s’insta a apostar per la fabricació de CLT 
mitjançant la promoció del seu ús per a la cons-
trucció. També es proposen accions dirigides a la 
diversificació de rendes agroforestals mitjançant 
la introducció de productes no fusters, com ara 
la silvopastura, la recol·lecció de fruits i el conreu 
de plantes aromàtiques i medicinals o la tòfona. 
També es proposa fomentar l’ús de restes orgàni-
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ques forestals com a productes amb valor afegit 
a través d’entitats municipals o supramunicipals 
(p. ex. cooperatives d’àmbit comarcal) per donar 
aquest servei directament o llogant la maquinària 
necessària i amb la implementació d’un IVA reduït 
per als biocomsbustibles extrets del bosc (llenya, 
estella, pèl·lets) a fi de fomentar-ne el consum.

Pel que fa a la gestió forestal sostenible vincula-
da a la prevenció d’incendis, les principals accions 
proposades, les quals van rebre un ampli suport, 
van ser incloure la gestió silvopastoral a la gestió 
forestal com a eina activa per al manteniment i la 
millora dels boscos, reduir la càrrega de biocom-
bustible, diversificar rendes i fixar rendes al terri-
tori. Per dur-ho a terme es proposen accions com 
la creació i la potenciació de marques de produc-
te que englobin les diferents baules de la cadena 
(ramaders i pagesos, carnisseries i sector de la 
restauració) i també el foment del pastoralisme 
forestal des dels municipis mitjançant la introduc-
ció de ramats de titularitat municipal o comarcal, 
la contractació de pastors municipals o convenis. 
En aquest sentit, s’insta a aprofitar la nova estra-
tègia forestal europea per impulsar el reconeixe-
ment de les pastures en zones boscoses. També 
es proposen altres accions per  prevenir incendis, 
com les millores contínues a la xarxa de camins 
i les pistes forestals o l’adaptació dels boscos al 
canvi climàtic, amb la reducció de densitats i el 
disseny de zones de baixa càrrega de combustible 
i d’espais oberts.

Quant a la millora de les condicions laborals, 
la formació i la transferència tecnològica fo-
restal, es proposen accions per professionalitzar 
les tasques forestals, ampliar el nombre d’agents 
rurals, reforçar les agrupacions de defensa fores-
tal i fomentar la formació forestal. Pel que fa a la 
professionalització de les tasques forestals i amb 
l’objectiu de reduir els accidents laborals, des de 
l’Agenda Rural s’aposta per potenciar la contracta-
ció de personal amb certificat de professionalitat 
i dignificar les condicions laborals de les persones 
treballadores. Al mateix temps, s’estableix que cal 
definir un marc jurídic per a la protecció dels ris-
cos laborals dels treballs forestals. També es creu 
necessari fomentar la innovació i la transferència 
tecnològica i de maquinària al bosc adaptades a 
les condicions forestals de Catalunya, inclosa la 
necessària per a la classificació de la fusta. Aques-
tes accions de professionalització dels treballa-
dors en el sector forestal van acompanyades d’ac-

cions de formació, com la instauració de tallers de 
formació ocupacional i continuada amb l’objectiu 
de formar personal qualificat dins del sector.

Un altre dels subreptes del sistema forestal és la 
regulació de l’ús recreatiu dels boscos, amb es-
pecial menció a la recol·lecció de bolets. En aquest 
context, es proposa regular l’accés al medi natural 
per garantir l’equilibri entre l’ús social, la conser- 
vació i la millora del territori i les activitats agràries 
i forestals i aprovar un decret que reguli els aprofi-
taments forestals no fusters al medi natural. Res-
pecte de l’accés al bosc per a usos recreatius, des 
de l’Agenda Rural de Catalunya es proposa dur a 
terme campanyes institucionals per sensibilitzar 
la societat sobre com comportar-se en un espai 
forestal (incloent-hi els usos dels camins), infor-
mar sobre les activitats agràries i forestals que hi 
tenen lloc i fomentar un codi de bones conductes. 
De manera més concreta, es proposa fomentar 
l’ús del Codi de bones pràctiques en l’organització i 
la celebració de curses i marxes per muntanya. En 
paral·lel, es proposen accions per gaudir del bosc 
de manera responsable, amb l’objectiu de tre- 
ballar el potencial educatiu del bosc (a les esco-
les i a la població local, i també en l’àmbit turístic) 
per augmentar la sensibilització ambiental, con-
nectar ciència amb societat, explicar la multi- 
funcionalitat dels boscos i el seu paper cabdal de 
biodiversitat i embornal de carboni i serveis am-
bientals. D’altra banda, en el marc de l’Agenda 
s’ha proposat la regulació de la recol·lecció de 
bolets, especialment en zones molt freqüentades. 
La principal acció proposada en aquesta direcció 
és la implementació d’un «carnet de boletaire», 
que assigni una quantitat per persona de recollida 
de bolets, per als habitants del municipi. Aquest 
carnet de boletaire turístic hauria de tenir caràcter 
finalista (gestió forestal sostenible, manteniment 
de camins, infraestructura forestal i vigilància). 
A mig camí entre l’ús recreatiu i professional del 
bosc, dins de l’Agenda Rural hi ha accions enca-
minades a reivindicar la gestió cinegètica i el 
paper de la caça. En aquest sentit, es prioritza la 
proposta d’elaborar una llei sobre la gestió de la 
fauna cinegètica per establir nous criteris de ne-
cessitats, demandes, emergències cinegètiques i 
compatibilitats entre el sector primari i el sector 
de la caça.

El darrer subrepte inclòs dins del repte d’impul-
sar una gestió i un aprofitament forestal sosteni-
bles és el d’impulsar i donar suport als models 
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cooperatius i associatius al sector forestal. En 
aquest sentit, es proposa fomentar les cooperati-
ves de propietaris forestals, especialment les de 
petits propietaris, per tal de potenciar els meca-
nismes d’agrupació de propietaris forestals que 
garanteixin la consecució d’unitats mínimes de 
superfície que permetin la rendibilitat de la ges-

tió silvícola i fomentar instruments d’ordenació 
conjunta de la propietat forestal (amb una políti-
ca efectiva d’ajudes per part de la Generalitat de 
Catalunya). També en aquesta línia de fomentar 
formes cooperatives per a la gestió forestal es 
proposa potenciar mancomunitats de biomassa 
per a la gestió sostenible dels boscos.

4.6. INNOVACIÓ, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I SOCIAL:  
Garantir serveis econòmics essencials i nous filons d’ocupació 
i generar oportunitats i innovació en l’economia rural

El món rural, tal com s’ha analitzat anteriorment, 
té una microeconomia pròpia de cada zona i es fa 
difícil generalitzar o apuntar solucions genèriques. 
Tot i així, es proposa abordar aspectes clau, com 
la garantia dels serveis econòmics bàsics —com 
ara un bar, una farmàcia, un caixer o una petita 
botiga, etc.— per preservar el dinamisme i garan-
tir la qualitat de vida als pobles. La situació de pan-
dèmia està alterant el mercat del treball i el teixit 
empresarial amb la introducció d’elements com 
el teletreball i alhora moviments en la dinàmica 
turística que cal veure com s’encaixen i s’estructu-
ren els mesos i anys vinents. Alhora, el món està 
canviant molt ràpidament amb la digitalització i 
estan sorgint noves activitats econòmiques rela-
cionades amb la internet i la venda en línia o amb 
la indústria 4.0, entre d’altres. També estan sorgint 
noves oportunitats professionals amb nous per- 
fils d’ocupació i en un futur es preveu que aquest  
canvi s’acceleri.

Des de l’Agenda Rural de Catalunya es proposa 
incidir amb força en el dinamisme del mercat de 
treball i, alhora, es veu central l’impuls de l’empre-
nedoria i l’atracció de talent per revitalitzar el món 
rural. La innovació del teixit empresarial rural és 
necessària per afrontar els reptes econòmics i 
socials dels propers anys. Finalment, un aspecte 
molt interessant i controvertit alhora és el paper 
que ha de jugar el turisme en el món rural, no 
només amb la situació de la pandèmia, sinó tam-
bé pels impactes positius i negatius que genera.

Les accions proposades a l’Agenda Rural de Cata-
lunya per garantir serveis econòmics essencials 
i nous filons d’ocupació i generar oportunitats i 
innovació en l’economia rural estan dividides en 
els subreptes següents: a) dinamitzar el mercat de 

treball amb noves polítiques adaptades al context 
rural; b) dinamitzar i diversificar l’economia rural; 
c) redefinir i fomentar el turisme sostenible sobre 
la base de la singularitat de cada territori; d) imple-
mentar en el món rural infraestructures i serveis 
de suport a emprenedors i empreses, i e) generar 
espais i eines innovadors al servei de les empre-
ses del món rural.

Pel que fa a facilitar la dinamització del mercat 
de treball amb noves polítiques adaptades al 
context rural, el gruix de les propostes se cen-
tren en la dinamització del mercat de treball, sia 
incentivant els plans d’ocupació locals, promo-
vent i integrant les agències de recerca de feina o 
mitjançant propostes més polítiques, com la terri- 
torialització del Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) per tal de millorar la intermediació laboral 
del món rural.

Un segon bloc de propostes que han estat prio-
ritzades giren al voltant de la millora de les condi-
cions laborals del món rural, sia en el sector pri-
mari amb el cas dels temporers o la dignificació de 
feines típicament rurals (pastor, ramader o treba-
llador forestal), o en el sector de les cures. Millorar 
l’estabilitat laboral, evitar l’economia submergida 
i reduir les diferències salarials respecte a les zo-
nes urbanes són algunes de les propostes. També 
cal dignificar, professionalitzar, reivindicar i donar 
visibilitat al paper de la dona al món agrari i rural. 

Per tancar aquest subrepte es proposen accions 
d’adaptació als canvis del mercat del treball i en 
la detecció d’oportunitats que això genera per al 
món rural. El teletreball és un aspecte molt citat 
i amb molt consens, i cal prendre mesures com 
incentivar-lo en l’àmbit normatiu o amb incentius 
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fiscals a empreses i als professionals, així com 
oferir espais compartits i en xarxa dotats amb les 
infraestructures i els serveis necessaris. El tele- 
treball es percep com una oportunitat per retenir 
i atreure població. Alhora, es demana potenciar la 
creació de nous llocs de treball lligats a l’economia 
rural sostenible i amb qualitat de vida. Cal treba-
llar els nous filons d’ocupació com l’economia ver-
da, les energies renovables, el turisme verd, etc., 
així com altres sectors clau com la cultura, l’aten-
ció a la gent gran i el sector sanitari, i finalment, 
cal incidir en nous sectors d’oportunitat com les 
noves tecnologies i les TIC, la bioeconomia, etc.

En segon terme, s’aprofundeix en la dinamització 
i la diversificació de l’economia rural, on es veu 
necessari impulsar plans estratègics territorials 
participats, buscant l’escala territorial adequada 
per diversificar i desestacionalitzar l’economia de 
les zones rurals i introduint elements innovadors 
a partir de les noves economies. Un gruix destaca-
ble de propostes també posa de manifest el paper 
de l’economia social i solidària (ESS) al món rural, 
no només amb el manteniment de les tradicionals 
cooperatives agràries per incidir en el relleu gene-
racional, sinó també amb el sorgiment de noves 
cooperatives en nous filons d’ocupació, o bé amb 
la creació d’una oficina de promoció del treball i 
de l’emprenedoria cooperativa mòbil. El paper 
dels ateneus cooperatius és i ha de continuar sent 
essencial en el foment i la dinamització de l’econo-
mia cooperativa rural.

En l’àmbit industrial, les propostes se centren a 
redimensionar el sòl industrial a les zones rurals 
per adaptar-lo a les necessitats, impulsar la con-
certació territorial i la mancomunació d’espais i 
serveis industrials o posar especial atenció a incen-
tivar la petita indústria. Un dels elements norma- 
tius més reclamats en el sector industrial per tal 
de dinamitzar el sector es basa a agilitzar la trami-
tació de la reclassificació de sòl en sòl apte per a la 
indústria als municipis rurals.

Respecte al sector serveis hi ha dos blocs de pro-
postes: un primer bloc centrat en el manteniment 
dels serveis essencials per garantir pobles vius 
i dinàmics vetllant pel seu relleu generacional i 
l’adaptació als nous temps i demandes dels con-
sumidors, i un segon bloc que se centra sobretot 
en la preservació del comerç local amb un pla de 
dinamització especial i també en la diversificació 

del sector agrari amb empreses de serveis agraris. 
El turisme es tracta en el subrepte següent, ja que 
té prou pes en el món rural. Finalment, cal afegir 
la importància de promoure la intercooperació i la 
generació de xarxes de suport entre el teixit em-
presarial per tal de buscar sinergies territorials i 
sectorials.

En l’àmbit normatiu, la major part de les propos-
tes giren al voltant de la simplificació de tràmits, 
en petits negocis i empreses, i de la flexibilització 
per adaptar-se al nou mercat de treball amb as-
pectes com la pluriactivitat i amb canvis a la llei 
per flexibilitzar i introduir especificitats en la quo-
ta d’autònoms al món rural.

En tercer lloc, s’aprofundeix en el paper del sec-
tor turístic al món rural amb la redefinició i el fo-
ment del turisme sostenible sobre la base de la 
singularitat de cada territori. Desenvolupar una 
estratègia de turisme sostenible participada amb 
els agents locals públics i privats és una prioritat 
lligada a la sensibilització dels turistes de les zones 
rurals sobre la importància d’un turisme sosteni-
ble i respectuós. El turisme es valora i és necessari 
en l’economia rural, però des de l’Agenda Rural de 
Catalunya es reclama que es regularitzi i s’apos-
ti per revertir-ne les externalitats negatives que 
aquest provoca en el medi i en les poblacions ru-
rals. La regulació d’accessos, l’elaboració de plans 
d’usos del turisme sostenible o la destinació de la 
taxa turística a la preservació del paisatge són al-
gunes de les mesures proposades.

Un segon bloc de propostes se centra a augmen-
tar la inversió en la rehabilitació i la conservació 
del patrimoni cultural, que es considera un ele-
ment clau per a la sostenibilitat dels actius cultu-
rals en tot el territori i en l’impacte que poden ofe-
rir en termes de generació econòmica. Alhora, es 
demana incidir en el foment i la dinamització del 
patrimoni rural material i immaterial, fet que im-
plica recuperar, conservar i difondre de la cultura 
i la saviesa popular i tradicional com a patrimoni 
intangible. 

En l’àmbit normatiu es proposa regular el desen-
volupament d’activitats turístiques i de transport 
sostenibles, regular accessos a espais naturals pro-
tegits i espais agraris, i incloure en la Llei 9/1993, 
de 30 de setembre, del patrimoni cultural català la 
figura de paisatge cultural, entre d’altres.
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En les propostes per implementar en el món 
rural infraestructures i serveis de suport a em-
prenedors i empreses, es prioritza el paper de 
les agències de promoció econòmica comarcals o 
supramunicipals amb participació de la quàdruple 
hèlix. Aquests són elements essencials per donar 
suport a l’emprenedoria i a les petites empreses. 
En el món rural es demana que també hi siguin 
presents i que es millori la coordinació i la trans-
ferència de coneixement entre aquestes empre-
ses, sobretot entre les que tenen més recursos, 
amb noves metodologies i serveis. Disposar de 
serveis tècnics especialitzats en empresa als ajun-
taments petits és una necessitat, amb l’objectiu de 
dotar-los d’estabilitat laboral. Així mateix, es priorit-
za de manera clara l’oferta de subvencions i avan-
tatges fiscals a noves empreses i emprenedors del 
món rural. Cal obrir els ajuts a tots els sectors, no 
només als vinculats al sector primari (com l’ajut de 
joves agricultors de la PAC), i replicar i adaptar el 
projecte d’èxit Tiquet Rural de Cantàbria.

Un altre element que cal desenvolupar és la pro-
moció de l’especialització d’aquestes agències 
amb serveis especialitzats en el món rural en dife-
rents subsectors, i el món agrari, per la seva idio-
sincràsia, és un sector que requereix d’expertesa 
tècnica. Aquest tema es tracta amb més profun-
ditat en el repte del sistema agroalimentari. Un 
altre element clau per promoure l’emprenedoria 
són les accions de sensibilització vers els joves i la 
promoció d’una cultura emprenedora activa que 
faci valorar els atractius d’emprendre i que, a més, 
ho faci al món rural. El relleu empresarial al món 
rural és un element essencial i des de les agèn-
cies d’emprenedoria i empresa ja es gestiona el 
programa Reempresa; es proposa, però, desterri- 
torialitzar aquest servei i que es pugui treballar de 
manera específica en els territoris rurals.

En segon lloc, un subrepte amb molt consens a 
l’Agenda és el paper que juguen i poden jugar en el 
futur els espais de cotreball al món rural, no només 
per a persones que teletreballen, sinó també per a 

professionals i petites empreses. Es posa èmfasi 
en la importància de la creació, l’especialització i 
la dinamització d’aquests espais, ja que no només 
han de ser espais de treball compartit, sinó espais 
on es creïn sinergies i es puguin fer salts professio-
nals entre els membres que en formen part.

La formació i la millora de les competències del 
teixit emprenedor i empresarial també és un 
dels punts que es proposa continuar treballant 
i ampliar en el marc de les agències, mitjançant 
programes formatius competitius, amb l’ús de la 
formació a distància. També es proposa vincular 
l’oferta formativa reglada, diferenciada per l’en-
torn rural, amb les necessitats empresarials, així 
com remarcar el paper dels oficis.

En l’àmbit normatiu es proposa simplificar la nor-
mativa en la tramitació d’ajuts i adoptar millores 
fiscals per a les empreses del món rural, tant per 
iniciar i mantenir l’activitat o els llocs de treball com 
per impulsar activitats tractores, per exemple.

Finalment, per tancar aquest repte s’aprofundeix 
en propostes per generar espais i eines innova-
dores al servei de les empreses del món rural. 
Es demana promoure la transferència de coneixe-
ment i espais d’innovació al món rural mitjançant 
el desenvolupament de plans d’especialització 
territorials que integrin tots els agents de l’hèlix i 
la creació d’espais o centres d’innovació rural on 
es puguin compartir necessitats, reptes, solucions 
i bones pràctiques que permetin innovar i atreure 
noves activitats tractores per al món rural.

A més dels espais també es proposa promoure 
programes d’innovació amb dotació econòmica 
i continuïtat suficient per facilitar la innovació en 
l’àmbit rural que permeti diversificar les activitats 
empresarials més enllà del sector agrari, per mitjà 
de programes d’innovació o digitalització amb el 
suport d’experts, o programes d’acceleració em-
presarial, adaptats a les necessitats i al perfil de 
les empreses rurals. 
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4.7. GOVERNANÇA:  
Descentralitzar i democratitzar la participació i la presa  
de decisions 

De manera transversal, des de l’Agenda Rural de 
Catalunya es proposen accions encaminades a 
territorialitzar la participació i els espais de presa 
de decisions al món rural. En aquest sentit, es vol 
aconseguir un marc proper, sòlid i eficient de go-
vernança tant pel que fa a la participació com a 
la presa de decisions i la implementació d’accions 
i normatives. Tot això en un context caracteritzat 
per un rol destacat de l’Administració local, que 
necessàriament ha de coordinar-se, col·laborar i 
cooperar amb altres agents i entitats municipals 
i supramunicials. Al mateix temps, es proposen 
accions per garantir un desenvolupament just i 
equitatiu respecte al conjunt del territori.

Les accions proposades a l’Agenda Rural de 
Catalunya per millorar la governança al món ru-
ral s’ordenen segons l’àmbit d’actuació (munici-
pal, supramunicipal o transversal) i els aspectes 
destinats a millorar la participació en el món 
rural en els subreptes següents: a) enfortir la 
governança i la planificació estratègica des dels 
municipis; b) crear i enfortir espais de governança 
supramunicipals; c) implementar accions i políti-
ques transversals, i d) promoure la participació del 
món rural en la presa de decisions implementant 
models de cogovernança.

Es considera que cal enfortir la governança i 
la planificació estratègica des dels municipis 
per disposar d’un full de ruta de futur a l’hora de 
planificar inversions i gestionar serveis. La planifi- 
cació estratègica inclou una anàlisi de necessitats, 
oportunitats i capacitat per definir estratègies i 
dur a terme les polítiques que es planifiquen con-
juntament amb la participació ciutadana. Des del 
municipalisme es proposa descentralitzar l’Admi-
nistració pública per garantir més presència en 
els territoris rurals, així com dotar els ajuntament 
dels pobles petits del personal necessari per al 
correcte funcionament de l’ens local amb suport 
de la Generalitat i les diputacions.

En segon lloc, s’han proposat una sèrie de mesu-
res per crear i enfortir espais de governança 
supramunicipals. S’insta a revisar el model de 
concertació entre municipis dut a terme per di-

putacions i consells comarcals. D’una banda 
es proposa desplegar les vegueries com a me-
canisme per apropar l’Administració pública al 
món rural partint del principi de subsidiarietat.  
D’altra banda, es proposa consolidar i millo-
rar les competències i el finançament dels con-
sells comarcals perquè puguin oferir un ventall 
més ampli i eficient de recursos als municipis de 
manera consorciada (especialment, per a aquells 
municipis de baixa població o amb territoris ex-
tensos). En la mateixa línia de millorar la coordina-
ció administrativa al món rural, es proposen una 
sèrie de mesures que fan referència a organismes 
concrets per promoure una visió conjunta. Alhora, 
cal generar un diàleg entre les administracions 
que gestionen l’àmbit rural i donar importància 
a la transversalitat d’àrees d’administracions pú-
bliques per facilitar el desenvolupament de pro-
postes. Finalment, es proposen mesures per con-
nectar el món rural amb altres territoris d’àmbit 
rural (de l’Estat espanyol o transfronterers) per tal 
d’intercanviar experiències.

Des de l’Agenda Rural de Catalunya es proposa 
implementar una sèrie d’accions i polítiques de 
caràcter transversal. Algunes d’aquestes propos-
tes comprenen accions que impliquen diferents 
reptes del món rural. En aquest sentit, trobem 
accions encaminades a impulsar una planificació 
territorialitzada, d’acord amb la proposta d’incor-
porar el prisma rural a la legislació (rural proofing). 
En aquest cas, es proposa crear un organisme 
transversal de coordinació per tenir en compte 
la visió rural en totes les polítiques que impacten 
en el territori i reivindicar la necessitat de prendre 
decisions que s’adaptin a l’especificitat de cada 
entorn rural, tal com es preveu també en la pro-
posta de projecte de llei de l’Estatut dels municipis 
rurals. També en aquesta línia es demana assegu-
rar que des de la planificació territorial es mantin-
guin els nuclis dels pobles per promoure un des-
envolupament urbanístic adaptat al territori. 

Com a polítiques transversals, s’insta a garantir la 
representació i la participació paritària de dones 
i homes en tots els àmbits de presa de decisions, 
la no-invisibilització i la representació de les per-
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sones LGTBI, persones amb discapacitat, persones 
racialitzades i persones joves. Una altra de les ac-
cions transversals a diferents reptes del món rural 
i les propostes fetes en el marc de l’Agenda Rural 
és la incorporació de criteris socials i ambientals 
en la contractació pública per tal de dinamitzar 
l’economia local. Finalment, i per tal d’establir un 
diàleg entre el món rural i l’urbà, es proposa crear 
una taula de treball destinada a entomar els rep-
tes que comparteixen i a utilitzar espais artístics 
per fomentar aquestes relacions.

Pel que fa a promoure la participació del món 
rural en la presa de decisions implementant 

models de cogovernança amb la població, des de 
l’Agenda Rural de Catalunya es fa una crida a esta-
blir un sistema de governança multinivell amb una 
participació social activa i oberta. En aquest sen-
tit, es proposa potenciar i prioritzar els processos 
participatius a escala municipal mitjançant consul-
tes ciutadanes i promovent la cultura participativa 
perquè aquesta participació sigui efectiva. Altres 
propostes que van en aquesta línia són la creació 
del Consell del Poble o Consell Local o la imple-
mentació d’espais on es puguin fer arribar queixes 
i propostes i bústies de suggeriments virtuals. Per-
què la participació sigui real, ha d’anar acompa- 
nyada de canals d’informació clars i transparents.
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