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CAPÍTOL 1.  

INTRODUCCIÓ 

 

L’objectiu principal d’aquesta recerca és investigar l’impacte de les migracions en el 

medi rural, tenint en compte les transformacions que en les darreres dècades han 

repercutit negativament en la reproducció dels pobles: l’envelliment, la solteria 

masculina, la marginalitat econòmica, i la despoblació, entre d’altres. L’arribada de 

població immigrada aporta noves condicions per a la reproducció social de les 

comunitats en un moment en què les polítiques de desenvolupament local han aportat 

recursos econòmics i de dinamització social que afavoreixen la terciarització de 

l’economia rural, la fixació dels seus actius demogràfics i la incorporació de nous 

pobladors, entre els quals, els col·lectius de migrants estrangers. Partim de la hipòtesi 

que els immigrants estrangers que arriben a les zones rurals són agents actius en la 

dinamització, econòmica i social de les petites comunitats. La immigració no sols 

actualitza els actius demogràfics dels pobles sinó que és garantia per al desplegament de 

molts dels programes de desenvolupament local que s’activen a les zones rurals gràcies 

al finançament de les administracions, especialment de la UE. Entenem que les 

polítiques de desenvolupament local han perseguit la diversificació econòmica de les 

comunitats rurals, una diversificació que ha comportat un procés de terciarització de les 

economies locals i, en conseqüència, s’ha creat un espai laboral que atrau mà d’obra 

(evidentment en petites quantitats) forana, especialment estrangera i femenina. Les 

dones s’ocupen en el sector terciari dels pobles, en activitats econòmiques relacionades 

amb el turisme rural i el comerç. També són les dones immigrades estrangeres les que 

s’ocupen d’atendre les situacions de dependència generades pel progressiu envelliment 

de les zones rurals. Les dones estrangeres són doncs una de les garanties de reproducció 

dels pobles, com agents econòmics i com agents socials del medi rural.  

Entre els objectius més concrets, hem contemplat:  
 

1. Observar les tendències demogràfiques actuals de les zones rurals. Processos de 

repoblació o recuperació demogràfica de les zones rurals. Solteria masculina, 

immigració, i èxode rural.  

2. Caracteritzar la població estrangera que migra al medi rural: països o zones de 

procedència, edat, sexe, situació familiar, sector d’ocupació, entre d’altres. 
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3. Definir la diversitat de dinàmiques socioeconòmiques i de desenvolupament de 

les zones rurals del segle XXI. Comprovar quins són els sectors d’ocupació que 

atrauen població immigrada estrangera a aquests medis rurals diversos. 

4. Valorar l’impacte que l’arribada de la població immigrada i, en particular de les 

dones, causa en els mecanismes de reproducció social de les comunitats rurals.  

5. Determinar quins processos vitals i laborals porten a les dones migrants al medi 

rural partint dels seus itineraris biogràfics.  

6.  Construir la tipologia de dones immigrades a les petites comunitats a partir de 

la descripció dels diferents tipus de projectes migratoris: reagrupament familiar, 

projecte laboral, econòmic, projecte familiar en destí, etc.  

7. Conèixer les condicions en les quals es produeix la primera incorporació de les 

dones immigrades a la societat d’arribada, la construcció de xarxes i l’activació 

de recursos d’acollida.  

8. Analitzar la participació de les dones en els processos d’atenció i cura de les 

persones grans. Què suposa l’assumpció d’aquesta tasca en la dinàmica de la 

societat rural y quines són les condicions d’inserció laboral de les dones. 

 

1.1. Immigració i nova ruralitat 

La població estrangera emigrada a Catalunya que en les dues darreres dècades ha arribat 

als municipis de les zones rurals ha significat un cert revulsiu social, econòmic i 

demogràfic per a uns pobles que portaven dècades immersos en un procés de pèrdua 

constant de població, de declivi econòmic i d’empobriment del teixit i de la dinàmica 

socials (García Sanz, 2006). La situació de crisi de les zones rurals ha de ser explicada 

atenent a un complex de factors: la pèrdua de competitivitat econòmica de les rendes 

agràries, el més important; el descrèdit de la cultura i de les formes de vida rural i 

camperola front als models urbans; les condicions d’aïllament d’algunes zones rurals; 

les limitacions del mercat de treball i la manca d’oportunitats, entre d’altres (Etxezarreta 

i Viladomiu, 1997; Soronellas, 2006). No obstant, a inicis del segle XXI, la població 

rural s’està estabilitzant i, fins i tot, en algunes zones, es recupera tímidament arrel de la 

combinació d’alguns factors que afavoreixen la fixació de població en el medi rural: els 

ajuts europeus a les produccions agràries, l’obertura de nous fronts de desenvolupament 

econòmic local que ofereixen noves oportunitats a la població rural -turisme, indústria 

agroalimentària i artesana- i la millora de les comunicacions i de les condicions d’accés 

dels habitants de les zones rurals als serveis bàsics. L’arribada de població immigrada 
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estrangera, atreta tant per la demanda de mà d’obra del sector agrícola, com per les 

noves ocupacions del sector terciari rural, contribueix també a la consecució dels saldos 

demogràfics positius de molts pobles petits, més acostumats a perdre població que a 

rebre nous veïns. Estem doncs davant un procés de repoblació d’algunes zones rurals 

(Esparcia, 2002; García Sanz, 2003; García Coll, i Sánchez, 2005).  

 
Interessa posar de relleu, respecte al nostre objecte d’estudi, que aquesta repoblació 

suposa també l’emergència d’un cert procés de nova feminització d’uns espais rurals 

que el que primer van perdre van ser dones que fugien del camp a la recerca, no només 

de recursos econòmics, sinó d’un nou rol social que les deixés més espai de participació 

i de decisió. L’arribada de dones al medi rural compensa la masculinització endèmica de 

molts petits municipis, no només perquè la seva presència equilibra la població, sinó 

també perquè augmenten les possibilitats de que els homes solters disposin de mercat 

matrimonial amb el que afavorir la reproducció social de les comunitats (Bodoque, 

2009; Bodoque i Soronellas, 2010). Les migracions internes ciutat-camp també han 

modificat la demografia dels municipis no urbans. L’anomenat “èxode urbà” ha mogut 

les poblacions des de les ciutats cap als pobles situats en les àrees d’influència 

d’aquestes (Morén-Alegret i Solana, 2006) No obstant, la relació ciutat-camp no es 

limita exclusivament a les migracions internes (èxode urbà) i a l’existència d’una 

població flotant. També hem de tenir en compte que el desenvolupament de la societat 

capitalista ha creat unes noves necessitats de consum fonamentades en l’oci i en l’oferta 

turística. Aquesta diversificació econòmica alimentada amb el desenvolupament rural a 

través dels ajuts de programes específics (Leader i Proder, per exemple) ha creat el 

context econòmic idoni per a la fixació a les zones rurals tant de la població oriünda 

com per a població nova: el col·lectiu migrant i, en especial, de dones estrangeres.  

 

1.2. La participació de les dones en els entorns rurals 

En termes generals les societats agràries han tendit a ser patriarcals. Des d’una 

perspectiva evolutiva (Martin i Voorhies, 1978), el sorgiment de les societats 

agroramaderes s’ha produït en paral·lel a l’emergència de l’estructura familiar patriarcal 

i del domini masculí sobre organitzacions socials basades en el control dels homes sobre 

les terres i els ramats. Amb l’adopció de l’agricultura, les societats van abandonant les 

estructures matrilinials, en les quals la dona no disposa de l’autoritat, però sí una certa 

posició de poder derivada de la seva capacitat per transmetre els drets de filiació i els 
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drets d’accés a la propietat o ús de la terra. En les societats agràries, la dona és filla, 

germana o consort i ocupa una posició subordinada respecte a aquests al llarg dels seu 

cicle de vida i familiar i, sobretot, una posició marginal respecte a la propietat de la 

terra. El sistema jurídic català, amb el sistema d’hereu, ha exclòs històricament a les 

dones de l’herència i, en conseqüència, les ha deixat fora de l’accés a la propietat 

(Soronellas, 2006; Pelegrí, 2004; Ferrer, 1998). La posició marginal de les dones en la 

societat agrària catalana explica que hagin estat elles les primeres en emigrar del camp, 

des de la segona meitat del segle XIX, però d’una manera més intensa al llarg del segle 

XX. L’emigració camp-ciutat ha despoblat les zones rurals i ha dificultat la reproducció 

de les comunitats, una realitat que s’ha vist accentuada en algunes zones de muntanya, 

com el Pirineu, per la major incidència de l’emigració femenina que ha deixat els homes 

dels pobles en situació de solteria i sense mercat matrimonial (Bourdieu, 2004; 

Bodoque, 2009).  

 

Les situacions són complexes, el paper de les dones en les societats agràries ha de ser 

analitzat en funció tant de l’estructura agrària existent en els diferents territoris, com de 

la ubicació de les dones en un o altre grup de l’estructura social, que històricament, i 

simplificant molt, podem agrupar a Catalunya en els grups de propietaris, pagesos i 

assalariats del camp. La dona ha participat històricament de manera diferent en la 

societat agrària, en funció de la seva pertinença a un o altre grup social, però en tots, la 

dona ha ocupat una posició subordinada i, també en tots, ha tingut sota la seva 

responsabilitat la gestió de l’àmbit domèstic i de les tasques relacionades amb la 

reproducció del grup, tot allò que té a veure amb l’atenció a les persones: alimentació, 

cura, suport... És sabut que en el context de les economies agràries, preindustrials, es 

produeix una separació menor entre les tasques productives i les reproductives atès que 

els treballs domèstics propis de les dones són els que garanteixen la reproducció de la 

força de treball (Comas, 1995). La dona pagesa ha estat, a Catalunya, una dona 

laboralment activa i amb un paper ben delimitat en el conjunt de tasques que 

asseguraven la continuïtat de l’explotació agrària. 

 

Coincidint amb l’impacte de les relacions industrials en els entorns agraris, de la 

mecanització i amb la generalització i triomf del model ideològic que proposava una 

major separació i especialització en els rols de gènere, les dones de la societat agrària 

catalana van tendir a disminuir la seva participació en les tasques del camp. Aquest 
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procés va coincidir amb la major mecanització de les feines agràries i amb l’inici de la 

generalització de l’abandonament del camp per part dels joves, cap a la dècada de 1960. 

En aquest moment, moltes dones s’especialitzen com a mestresses de casa, fent 

prestacions d’ajut puntual en algun moment dels cicles de conreu. En una etapa 

posterior, ja en democràcia, les filles d’aquestes abandonen les zones rurals o, si hi 

romanen, ho fan obrint-se a noves ocupacions en el mercat de treball dels serveis, o en 

menor mesura, de la indústria, reduint o finalitzant la seva implicació en l’economia 

agrària i inaugurant una nova etapa com a dones amb participació més o menys activa 

en els entorns rurals (Estrada, 1994; García Bartolomé, 1994).  

 

Emigració camp-ciutat, mecanització, tecnificació dels processos productius, desprestigi 

professional, pèrdua d’actius agraris, disminució de les rendes agràries, globalització 

dels mercats, marginalització econòmica i social de l’agricultura, dependència respecte 

a les administracions i les polítiques públiques. Aquest procés d’inclusió de 

l’agricultura en l’economia de mercat dibuixa un nou escenari per a la societat agrària 

que va deixant de ser-ho per ser definida sota la nova etiqueta de societat rural, amb 

models de desenvolupament més plurals i on l’agricultura no ha de ser necessàriament 

l’ímput més important. En la nova societat rural poden compartir escenari: les 

explotacions agràries familiars; grans empreses agroindustrials; un gran nombre de 

petites explotacions treballades a temps parcial; activitats industrials alienes a la 

ruralitat i a l’agricultura; i, activitats de serveis adreçades al turisme.  

 

En aquest nou context de ruralitat, on moltes zones rurals pateixen envelliment i 

despoblament, es planteja obertament que cal treballar des de les polítiques de gènere 

per aconseguir que les dones participin activament en el desenvolupament de les zones 

rurals (Baca i Herrera, 2008), atès que són la meitat de la població i una part important 

del valuós capital humà, que queda a les despoblades zones rurals. Les polítiques de 

desenvolupament rural impulsades des de l’administració persegueixen diversificar 

l’economia dels pobles i impulsar les dones rurals com a agents de desenvolupament i 

de modernització (García Sanz, 2004). Les polítiques de gènere s’han trobat amb les de 

desenvolupament rural i, a través dels programes que la Política Agrària Comunitària i 

els estats europeus destinen al desenvolupament rural (programes Leader i Proder), s’ha 

promocionat la formació, la participació en el mercat de treball, l’emprenedoria i la 

capacitat de gestió i lideratge de les dones rurals. Les dones són un factor de 
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desenvolupament de les zones rurals, per aquest motiu les administracions es plantegen 

frenar la desfeminització dels pobles (Cózar, 2005), l’arribada de dones immigrades hi 

contribueix. 

 

Aquestes mesures han contribuït a l’extensió del model de desenvolupament rural basat 

en la implantació als pobles de petites empreses familiars dedicades al turisme: 

allotjaments rurals, residències cases de pagès, restaurants, comerços i serveis diversos. 

És cert que la generalització d’aquest model ha implicat a les dones en els projectes de 

dinamització econòmica dels pobles perquè, al contrari del que passava en l’agricultura, 

els serveis són en el terreny d’allò que la societat considera tasques pròpies del gènere 

femení. L’experiència ens demostra (Pujadas, Soronellas i Casal, 2007) que quan una 

família pagesa decideix endinsar-se en un negoci de turisme rural, sempre hi ha una 

dona implicada potser no tant en el lideratge del projecte, però sempre en la seva gestió 

i en la responsabilitat de la posada en funcionament. El turisme rural ha creat ocupació 

per les dones en les zones rurals, ha posat en valor el seu treball i ha estimulat la seva 

capacitat emprenedora, però sovint són els homes els que segueixen gestionant aquests 

negocis (García Ramon i Baylina, 1995). 

 

A continuació, en analitzar les situacions als pobles que hem treballat com a unitats 

d’observació de la recerca, podrem copsar que les explotacions agràries segueixen a 

mans del homes i que les dones estan més involucrades en les petites empreses de 

serveis. Unes i altres activitats necessiten treballadors assalariats per poder funcionar. El 

model d’empresa familiar que cobria les seves necessitats laborals amb el treball dels 

membres de la família ha pràcticament desaparegut, tant en el sector agrari com en el 

dels serveis. Les explotacions agràries, com veurem, demanen principalment mà d’obra 

masculina1, mentre que els serveis recluten dones. Des de fa temps, les treballadores 

són dones estrangeres que han anat arribant als pobles, a vegades a remolc dels seus 

homes (romaneses i marroquines) i, en d’altres ocasions, encapçalant el seu propi 

projecte migratori (llatinoamericanes, sobretot). Insertes en el mercat de treball local, les 

dones estrangeres contribueixen d’una manera essencial al desenvolupament rural dels 

                                                 
1 Mancilla, Viladomiu i Guallarte (2010) que han treballat sobre l’empreneduria dels col·lectius migrants, 
apunten en el sentit que l’arribada de població immigrada als pobles reforça la tendència a la 
masculinització de els zones rurals. Nosaltres hem detectat aquesta tendència en aquells pobles amb 
activitat agrària intensiva, igualment, es podria parlar d’un cert procés de refeminització en aquells pobles 
que han desenvolupat empreses del sector serveis. 
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pobles, en la mesura que sense l’aportació de la seva capacitat de treball (en ocupacions 

que sovint son mal remunerades i precàries), les diverses activitats econòmiques 

liderades pels emprenedors locals no serien viables, així ens ho han remarcat la major 

part dels agents entrevistats. 

 

L’arribada de població estrangera ha frenat o esmorteït els processos de despoblament 

dels petits municipis i ha contribuït a rejovenir, a vegades molt discretament, el conjunt 

de la població. La reproducció social de les comunitats rurals està en entredit: poca 

canalla, pocs joves i molts vells. Les persones grans necessiten acompanyament i 

atencions en el seu procés d’envelliment. La societat agrària tradicional no dissociava la 

producció -garantia de la reproducció material de famílies i comunitats- de la 

reproducció social -garantia de supervivència dels membres del grup. La unitat de 

producció i reproducció era la família i en la combinació organitzada de les famílies 

s’assegurava la perpetuació de les comunitats. En les condicions actuals de les 

comunitats rurals, producció i reproducció s’han dissociat i la família i la seva capacitat 

de treball ja no garanteixen ni l’una ni l’altra. S’ha produït un procés d’externalització 

de la reproducció cap a les dones immigrades, les quals adquireixen així un doble paper 

de transcendència -com a productores i reproductores- en la continuïtat dels pobles. 

 

1.3. Les migracions femenines a les zones rurals 

Les investigacions sobre els processos i trajectòries migratòries tant a Catalunya com a 

la resta de l’Estat Espanyol han obviat sistemàticament aquells que derivaven cap a 

zones rurals poc poblades, tot i que és un fenomen molt important a tenir en compte: 

treballadors i treballadores migrants estrangers s’estan assentant fonamentalment en 

aquells territoris rurals on les dinàmiques de reestructuració productiva i 

socioeconòmica ha generat un quantiós nombre de llocs de treball precaritzats i poc 

atractius a la població local (Pedreño i Riquelme, 2007). A banda dels treballs 

demogràfics, i des de la mirada més social, pocs investigadors han desviat l’atenció de 

les grans concentracions urbanes de població immigrada, entre els que ho han fet, 

destaquem els treballs de recerca de Morén Alegret (2003, 2004, 2005) sobre les noves 

pautes de poblament a les àrees rurals i les petites ciutats d’Espanya, i que, en el cas de 

Catalunya s’han centrat en les comarques de l’Alt Camp, i l’Alt i el Baix Empordà. A la 

resta de l’Estat Espanyol, destaquem també a nivell general els treballs de García Sanz 
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(2006)2 o el recent treball coordinat per Camarero (2009) sobre les característiques de la 

població rural a Espanya on fa un petit esment a l’assentament cada vegada més 

important de col·lectius estrangers a les àrees rurals espanyoles tot i que sense entrar en 

una anàlisis més detallada. L’atenció generalitzada de molts investigadors s’ha situat 

fonamentalment en les migracions laborals i concretament en els treballadors agrícoles 

(Martín 2004; Quaranta i Pedreño, 2002, Pedreño i Riquelme, 2007), alguns dels quals 

han centrat la seva atenció en les cadenes migratòries (Pedone, 2005) i, per la relació 

establerta entre treball agrícola i migració masculina, pocs s’han concentrat en el paper 

que les dones juguen en aquests fluxos migratoris agrícoles (Reigada, 2007; Gualda, 

2004; Arellano, 2006).  

 

Potser perquè el col·lectiu femení a les àrees rurals és poc nombrós i està empleat en 

tasques submergides o invisibilitzades (agricultura, hostaleria i atenció a la dependència 

bàsicament), no ha despertat la curiositat dels investigadors tot i que nosaltres des d’un 

principi intuíem que la seva presència pot tenir importants repercussions en els 

processos de desenvolupament dels pobles. En aquest sentit hem de destacar un estudi 

recent que s’està portant a terme, encara no acabat, sobre l’impacte de la immigració 

búlgara a Enguera (País Valencià) i en concret l’adaptació de les dones al municipi 

(Benlloch, 2010). La manca d’estudis concrets ens va portar a interessar-nos, entre 

d’altres coses, per les biografies personals d’aquestes dones, doncs intuíem que havien 

de ser particulars, al menys pel fet d’haver-les portat fins als pobles petits.  

 

El nostre interès es va centrar en indagar al voltant de, per una banda, les seves 

expectatives en relació a la migració cap a un municipi rural i, per l’altra, la singularitat 

del seu procés d’incorporació a un medi amb especificitats socials, econòmiques i 

culturals que el diferencien dels entorns urbans que, per ser grans receptors de població 

immigrada, han estat molt més estudiats. Abans, però, ens situarem a nivell contextual 

en la particularitat de la migració femenina internacional. 

 

 
                                                 
2 Aquest autor apunta tres raons per les quals resulta interessant investigar l’impacte de la immigració 
estrangera al medi rural: 1) la raó demogràfica, per l’efecte positiu que pot tenir la presència de nous 
efectius humans en una societat envellida; 2) la raó econòmica ja que ocupen llocs de treballs que 
començaven a estar en precari per manca de mà d’obra autòctona jove; i 3) la raó social ja que els pobles, 
diu l’autor, no estan preparats per a una convivència harmònica amb poblacions que tenen altres costums, 
altra llengua, altres tradicions i altres formes de relació. (García Sanz, 2006:1) 
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1.3.1. La (in)visibilitat de les dones en els fluxos migratoris  

El paper de les dones en els fluxos migratoris internacionals cap a Catalunya, que es 

remunta a la fi de la dècada dels anys setanta, va seguir la mateixa tendència que a la 

resta de països receptors de població migrada: en principi va ser generalment 

invisibilitzat o al menys se li va atorgar un caràcter secundari en els estudis sobre 

migracions, mentre que amb posterioritat, finals dels noranta, el rol de les dones 

immigrades va adquirir un protagonisme rellevant tant a Catalunya (Sipi i Araya, 2005; 

Ribas, 1999) com a la resta de l’Estat Espanyol (Gregorio, 1998, Oso, 1998). Aquesta 

invisibilitat es fonamenta en el fet que les migracions eren pensades entre nacions 

(d’expulsió i d’atracció), com a producte únic de la causalitat econòmica, i per tant 

protagonitzades per homes, que feien una migració necessària, individual i 

indefectiblement associada al seu paper de breadwinners, mentre que les dones només 

eren vistes seguint als homes, com a reagrupades i dependents econòmicament. La 

consideració del nou ordre global en relació als processos migratoris, que atorga 

importància als processos estructurals (macro), però també a la decisió personal i 

familiar (micro), contribueix a la generació de treballs que tenen en compte una 

multiplicitat de punts de vista sobre el fet migratori entre els que cal destacar: la 

visibilitat de les migracions pensades i protagonitzades per dones3; la superació del 

nacionalisme metodològic (Suárez, 2008) i la irrupció amb força del camp 

transnacional; la consideració de múltiples tipologies en relació a la migració –de crisis, 

de dones independents, de professionals i treballadors qualificats, de estudiants, de 

jubilats, mediambientals (King, 2002) i, fins i tot, d’amor (Roca i altres, 2008), per tant, 

no sempre amb rerafons econòmic; el protagonisme de les noves tecnologies de la 

informació i la comunicació; i les noves geografies de destí que van més enllà de 

l’atracció que exerceix l’occident més urbà i que decanten les comunitats migrants cap a 

altres destinacions entre les que trobem l’àmbit rural i, en concret, les que han estat 

objecte del nostre interès, els municipis de menys de dos mil habitants. 

 

                                                 
3 El Fons de Població de la Organització de les Nacions Unides (UNFPA) anunciava, en el seu informe de 
2006, que les dones representaven el 50% dels 191 milions de persones migrants en el món. Tot i que 
l’evidència numèrica ens fa pensar que estem davant una feminització de les migracions, autores com 
Zlotnik (2003) relativitzen aquest terme argumentant que el creixement percentual del nombre de dones 
migrants no ha estat tan espectacular (del 46,6% del total de migrants internacionals a nivell mundial el 
1960, al 48,8% l’any 2000) i que la presència de dones en los fluxos migratoris sempre ha estat alta. Per 
aquest motiu, altres autores (Oso, 2007) ens suggereixen parlar d’una feminització del discurs migratori, 
ja que el que més ha canviat, tant qualitativa com quantitativament, és la forma de representar les dones 
en el marc d’anàlisis dels discursos migratoris.  
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1.3.2. Perquè marxen? L’estructura i l’agència 

Els col·lectius migratoris amb major presència a Catalunya i l’Estat Espanyol (que 

genèricament englobarem en tres: llatinoamericans, de l’est i nord-africans) 

comparteixen, cadascun amb les seves particularitats, similars condicions 

socioeconòmiques que contribueixen a l’expulsió de població. Als països 

llatinoamericans les dificultats econòmiques i les poques possibilitats de canvi a curt 

termini, apareixen com el principal factor d’importants segments de la població, classes 

mitges i treballadors, que han vist retrocedir el nivell de benestar assolit. Als factors 

macroeconòmics hi hem d’afegir també: els creixements demogràfics, que no han anat 

acompanyats del desenvolupament paral·lel dels recursos econòmics; la 

desestabilització política; i la inseguretat ciutadana (Arellano, 2006). Als països de l’est 

les fortes crisis polítiques i econòmiques han portat a la desestructuració social després 

de l’entrada d’un capitalisme salvatge. L’accés universal a l’educació i la formació 

professional garanteix llocs de treball d’alta qualificació però amb sous que amb prou 

feines arriben per pagar el lloguer d’un habitatge digne i els allunyen molt de l’estil de 

vida occidental (Reigada, 2007; Roca i altres, 2008). Finalment els països nord-africans, 

fonamentalment Marroc, ocupen una posició perifèrica en l’esfera global, alimentada 

per desequilibris i desigualtats internes (una notable divisió entre el medi rural i l’urbà) 

que impedeixen el seu desenvolupament i fomenten que la part més vulnerable del país, 

la rural, decideixi sortir de la pobresa econòmica i social caracteritzada per l’atur, 

l’analfabetisme, el desigual accés a les diverses formes de capital, elevats índex de 

natalitat i mortalitat i precarietat de l’estatut de les dones (Lacomba, 2004).  

 

Tenir en compte el protagonisme de les dones en els processos migratoris ha comportat 

que puguem incorporar a l’anàlisi de la migració altres aspectes, com per exemple els 

que tenen a veure amb els motius de la migració. Elles han posat sobre la taula diferents 

estímuls a la seva mobilitat, més enllà de les precàries condicions econòmiques: 

l’existència d’un marcat sistema patriarcal (Gregorio, 1998); la divisió del treball en 

funció del gènere que fomenten la seva ocupació en determinats sectors demandats en 

los països de destí (treball domèstic, prostitució); el seu paper en l’àmbit domèstic 

caracteritzat per l’existència d’arrelades i desiguals relacions de poder que la situen en 

situació de subordinació (Soriano, 2006); el lloc que ocupen respecte als homes del seu 

país (i del seu mateix estrat social); el masclisme local caracteritzat per l’afany de 

possessió, l’agressivitat, el distanciament afectiu, la manca de respecte, la infidelitat 
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(Piscitelli, 2004), entre d’altres.  

 

L’anàlisi de la migració femenina ha posat al descobert el rerefons familiar dels 

processos migratoris. El grup familiar pot representar un estímul per a la fugida de les 

dones per motius diversos: perquè la divisió de rols de gènere crea mecanismes de 

control i subordinació; per les relacions de poder en l’accés als recursos i l’autonomia 

en la presa de decisions; per l’existència d’una determinada ideologia de la 

maternitat/paternitat que afavoreix la presa en consideració del compromís familiar en 

el manteniment dels grups domèstics (Gregorio, 1998). Altres aspectes que poden 

afavorir les migracions, més enllà de les especificitats de gènere són: d’una banda el que 

alguns autors han denominat els “estats de l’ànima” (Agustín, 2003), és a dir el desig de 

canviar, l’aspiració de millorar les pròpies condicions de vida i la fugida d’estats de 

frustració i angoixa; de l’altra, l’existència d’una cultura migratòria arrelada a l’entorn 

familiar, local o nacional de les persones migrants que afavoreix la mobilitat i que 

impulsa a la conquesta de drets, privilegis perduts i irrecuperables a curt termini en el 

propi entorn (Arellano, 2006); i, per acabar, també afavoreixen les migracions, és clar, 

les condicions d’entrada i les polítiques de migració desplegades en els possibles països 

de destí. 

 

1.3.3. Les trajectòries migratòries 

Les trajectòries migratòries de les dones estan conformades per diferents motivacions, 

per les diferents situacions de partida i d’arribada que no només depenen dels països de 

procedència o de l’origen ètnic o nacional, també de la situació econòmica particular de 

les dones, de la situació familiar, de les expectatives personals, de l’edat, de l’origen 

rural o urbà, de la formació, o dels valors culturals adscrits al gènere en la societat 

d’origen (Reigada, 2007). Les dones són un col·lectiu heterogeni pel que fa a perfils, 

capitals i trajectòries, ens cal adoptar una visió de la migració femenina que trenqui amb 

els estereotips que la presenten com un col·lectiu homogeni, passiu i depenent. En 

aquest sentit estem d’acord amb Solé i altres (2008) quan defineixen les trajectòries de 

les dones migrants com un trajecte, una successió de posicions socials que impliquen la 

reconversió/reproducció del seu capital social –acumulat en el seu país d’origen- sota 

les constriccions dels determinants estructurals del seu context d’oportunitat a la 

societat receptora i que actua sobre elles des de la seva triple condició de dones, 

migrants i de classe treballadora. La perspectiva centrada en la trajectòria permet veure 
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les especificitats de gènere, la multiplicitat de posicions socials que ocupen les persones 

i permet també prendre en consideració la influència familiar i professional (Solé i 

altres, 2008:14), qüestions que entren en joc en el moment de decidir les estratègies a 

seguir per realitzar la seva migració de la manera més eficient, combinant els 

constrenyiments estructurals amb la decisió individual (allò que en la literatura sobre 

migracions s’anomena l’agència humana). 

 

Per tant els tipus de trajectòries migratòries de les dones dependran, un cop més, dels 

determinants estructurals, de si es tracta d’orientacions individuals o familiars i de 

l’espai social cap on es projecti la mobilitat social (Oso, 2005). Diversos autors han 

assajat de classificar els projectes migratoris de dones cap a l’estat espanyol en funció 

d’aquests determinants (Colectivo IOE, 1996; Suárez i Crespo, 2007; Oso, 1998 ó 

Escrivá, 2000; Solé i altres, 2008) i generalment coincideixen en definir quatre tipus de 

projectes migratoris4:  

 

1) Els de dones que emigren per assegurar la subsistència del grup familiar en 

general y, especialment, la millora social dels fills i filles a través dels estudis. Els 

detonants són econòmics i deriven cap a una estratègia que fluctua entre l’interès 

individual i el familiar. Quan l’interès és individual Suárez i Crespo (2007) 

anomenen a aquests projectes aparentment familiars, en tant que es plantegen 

com una empresa familiar tot i que és el resultat d’una decisió individual 

associada, de vegades, a una separació matrimonial. Quan l’interès és familiar 

aquestes mateixes autores els anomenen aparentment individuals perquè es tracta 

de dones que han exercit en origen com a caps de casa (Oso, 1998) i ho segueixen 

sent en destí. Elles són les protagonistes de projectes migratoris que no acaben 

amb elles, en la mesura que inicien cadenes familiars. Arriben per treballar, 

maximitzar l’estalvi i enviar diners a la resta del grup familiar que s’ha quedat en 

origen. Mentre que algunes tenen un projecte de retorn clarament definit, altres 

s’estableixen de manera més o menys definitiva i acaben per reagrupar parella i 

fills. 

                                                 
4 El projecte migratori el defineix Sanz (2009) com la decisió concreta de migrar i la perspectiva temporal 
definida o indefinida que el migrant té de retornar al país d’origen o de romandre en el país d’acollida; és 
també una estratègia de mobilitat social desenvolupada per les persones que decideixen migrar per a la 
seva reproducció social; i, finalment, tot i que de vegades la migració apareix com un mitjà per 
aconseguir un objectiu, de vegades aquesta pot arribar a convertir-se en un fi en si mateix. 
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2) Els projectes de dones sense responsabilitats familiars, que migren per buscar 

una promoció personal, a més d’ajudar a la seva família en origen. Suárez i 

Crespo (2007) els denominen netament individuals i són els protagonitzats per 

dones que elaboren els seus projectes migratoris de manera individual, cerquen el 

seu benestar, un canvi en el seu estil de vida i contemplen la migració com una 

oportunitat que va més enllà de la motivació estrictament econòmica. Son dones 

solteres, joves, sense responsabilitats familiars, que consensuen la seva decisió 

amb la família, i que, sovint, s’escapen a la ideologia tradicional de gènere que 

construeix la identitat femenina a partir de la maternitat i del rol de cuidadora en 

l’esfera domèstica (Solé i altres, 2008). 

 

3) Els projectes d’aquelles dones que migren per a seguir als seus cònjuges en el 

projecte migratori: les dones reagrupades. Es tracta de dones majoritàriament 

sense estudis i sense experiència laboral, dipositàries d’un ideal tradicional de la 

organització familiar que es pretén reproduir en destí (Solé i altres, 2008). Aquest 

tipus de projectes són una modalitat d’aquells que Suárez i Crespo (2007) 

anomenen netament familiars en els quals, independentment de qui és el cap de la 

cadena, es posa l’èmfasi en la percepció de la migració com una empresa familiar 

que té com a finalitat el reagrupament dels seus membres un cop aconseguida 

l’estabilitat estimada. 

 

4) Els projectes de dones joves que arriben per a reunir-se amb familiars ja 

emigrats, és a dir, les filles reagrupades. Són projectes inclosos en els netament 

familiars ja que no es tracta de estratègies individuals autònomes sinó que la 

mobilitat es realitza a partir de decisions que prenen altres persones en tant que 

empresa familiar (Solé i altres, 2008). 

 

Com es pot veure la migració no és només producte d’una decisió individual o d’una 

decisió familiar, unes i altres estratègies coexisteixen, s’inclouen i es combinen, 

conformant una gamma variada de formes d’entendre i emprendre la migració. 

 

1.3.4. Com arriben? Les xarxes i les cadenes 

Tots els projectes migratoris, incloent-hi els més netament individuals, són sustentats 
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amb cadenes i xarxes migratòries5 i així ens ho mostren els treballs que s’han centrat en 

aquesta categoria analítica per a treballar les migracions (veure entre d’altres Pedone, 

2003; Gregorio, 1998; Luken, Solana i Pascual, 2011; Artal, Pascual i Solana, 2006). 

Les persones quan decideixen fer la migració poden seguir una cadena migratòria de 

parents, amics, paisans, etc., que ja han fet la seva migració abans, que està, per tant, 

formada a partir de la pròpia xarxa social, o bé poden iniciar-ne una de nova. Sigui com 

sigui, a la seva arribada a la societat de destí, la majoria d’immigrants són rebuts per la 

xarxa de parents, amics i paisans que els recolzen en el seu procés d’arribada i primera 

incorporació al país d’immigració.  

 

Respecte a la composició d’aquests entramats socials6, el Colectivo IOÉ (1996) afirma 

que a les xarxes que faciliten la migració el gènere actua de diverses maneres, 

identificant tres situacions principals:  

1) En primer lloc destaquen les xarxes amb predomini masculí, en les quals les 

dones migren a instàncies del marit o aprofitant la presència d’homes de la família 

el país de destí. 

2) En segon lloc estarien les de predomini femení tant al país d’origen com al de 

destí i estan formades per dones que faciliten la informació, els contactes laborals 

i en ocasions els mitjans materials per a migrar. 

3) En tercer lloc estaria la xarxa d’empleadors que alimenta la segmentació laboral 

en funció del gènere en col·locar dones com a treballadores en determinades 

feines. És així que algunes dones arriben atretes pels empleadors o a traves de 

contactes establerts per aquests. 

 

Les xarxes i les cadenes són per tant difuses, informals, multifuncionals i involucren a 

les persones i és aquí on rau l’interès del seu estudi. L’anàlisi de les migracions des del 

punt de vista econòmic (oblidant els subjectes per a centrar-se només en els fets) 

invisibilitza les relacions de poder que construeixen, modifiquen i fan més complexa la 

conformació de les cadenes i xarxes migratòries (Pedone, 2005). Entre els efectes 
                                                 
5 Les cadenes formen part d’una estructura més gran, les xarxes migratòries que són més extenses, estan 
relativament més afermades i desenvolupen una dinàmica pròpia. Les xarxes no són ni espontànies ni 
efímeres, canvien i es fan més complexes amb el temps degut a les relacions que genera l’entrada d’altres 
actors dins de l’estructura (Pedone, 2005) 
6 Les cadenes i les xarxes poden ser familiars, d’amistat, de paisanatge, però també especialitzades: de 
gènere, laborals, religioses, sentimentals, etc., sense que cap d’aquestes categories exclogui la presència 
de moltes altres possibilitats. En l’anàlisi de les dades etnogràfiques, tornarem sobre aquest tema. 
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positius de les xarxes i cadenes migratòries estan: que alimenten relacions d’ajut i 

d’intercanvi; transvasen informació per a sortejar obstacles polítics i jurídics en les 

societats de destí; alimenten una mena de cultura de la migració a través de 

comportaments, normes, llenguatge o ideologia en la configuració d’un imaginari 

col·lectiu; són transnacionals, per tant, sustenten llaços econòmics, afectius, 

socioculturals, polítics i participatius (Gregorio, 2007); i impulsen nous projectes 

migratoris (Pedone, 2005). Segons Martín (2008), les xarxes són importants en els 

projectes migratoris femenins, no només perquè els sustenten, tant en origen com en 

destí, també perquè permeten l’empoderament de les dones, en la mesura que esdevenen 

fonts molt valuoses d’informació i de capital social que permet accedir als recursos 

laborals (Solé i altres, 2008). Les xarxes també amorteixen l’impacte de la mobilitat 

descendent inherent a la migració, especialment a la primera etapa migratòria (Martín, 

2008). Com a contrapartida, les xarxes tenen també efectes negatius perquè frenen la 

mobilitat social i laboral i poden dificultar el contacte amb la societat receptora, en crear 

petits grups d’iguals endògens i tancats que resulten còmodes als migrants ateses les 

dificultats que es troben per incorporar-se a la societat d’arribada. 

 

Amb l’objectiu d’investigar l’impacte de les migracions en el medi rural, l’informe que 

presentem conté dues parts. La primera, que correspon als capítols 3 i 4, aborda 

diferents aspectes al voltant dels territoris rurals catalans: la dimensió demogràfica dels 

municipis analitzant l’estructura de la població resident, també l’estrangera; els canvis 

socioeconòmics i la diversitat dels nous espais rurals; i les categories i indicadors per a 

la configuració d’una tipologia de les zones rurals a Catalunya. La segona part, que 

inclou els capítols 5, 6 i 7, es centra en les migracions i l’àmbit rural: analitzem els 

entorns rurals com a receptors d’immigració distingint les zones rurals segons la seva 

principal activitat econòmica, agrícola, industrial i de serveis; passem a continuació a 

analitzar de forma específica la singularitat de la immigració femenina als pobles, com 

un context d’oportunitat; i finalment, analitzem la realitat d’aquest entorn en relació a 

l’atenció de les situacions de dependència i la contractació de dones immigrants per a 

les tasques d’atenció i cura de les persones grans, situació que es manifesta com una 

constant present a totes les formes de ruralitat, siguin més agràries, turístiques o 

industrials. 
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CAPÍTOL 2.  

METODOLOGIA 

 

2.1 Procés d’investigació 

El procediment per a dur a terme aquesta investigació s’ha estructurat en tres grans 

fases7. La primera correspon al control de les fonts i l’exploració de camp preliminar, 

recopilant i revisant la bibliografia sobre el tema i planificant el treball de camp. La 

preparació del treball de camp va implicar fer prèviament una anàlisi demogràfica de la 

població rural catalana, així com una tipologia de municipis rurals catalans, que ens va 

permetre definir les característiques a partir de les quals vam fer la tria dels dotze pobles 

on realitzaríem l’observació. Vam confeccionar i posar a prova les guies d’entrevista i 

els protocols d’observació en els diferents escenaris escollits, així com també vam fer la 

selecció d’informants. La segona fase la constitueix el treball de camp pròpiament dit, 

que va consistir en l’estada per a fer observació en cada un dels pobles triats, on es van 

realitzar entrevistes a dones immigrades, contractadors i agents locals. També es va 

procedir a la confecció dels mapes i gràfics necessaris per a realitzar la contextualització 

de l’objecte de la nostra recerca. Finalment, la tercera fase, ha consistit en 

l’organització, classificació i anàlisi de la informació, per acabar amb la redacció de 

l’informe final. Es va buidar la totalitat de la informació i es va procedir a l’anàlisi de la 

informació classificada en variables significatives per a la recerca, que cada membre del 

grup va utilitzar, posteriorment, per analitzar la informació i per desenvolupar cadascun 

dels blocs temàtics de la memòria. 

 

2.2. Mostra i instruments d’obtenció d’informació 

2.2.1. Fonts demogràfiques i estadístiques 

Una part de l’equip investigador8 s’ha encarregat de fer tot el treball relatiu a 

l’explotació de les dades estadístiques a partir de les quals s’han elaborat totes les 

                                                 
7 L’equip d’investigació ha estat format per dos geògrafs, Santiago Roquer i Jordi Blay, que han 
desenvolupat la seva recerca en els àmbits de la demografia i del desenvolupament rural, respectivament; 
i per tres antropòlogues, Montserrat Soronellas (Investigadora Principal), Yolanda Bodoque i Ramona 
Torrens, que s’han centrat en la recerca sobre les trajectòries migratòries i el tipus d’incorporació de les 
dones en els contextos rurals. També cal destacar el suport de Gemma Casal, que va formar part del 
projecte en l’etapa de treball de camp i de les dues becàries, estudiants del màster i del doctorat en 
Migracions i Mediació Social de la URV, repectivament: Carla Aguilar, ha estat present des del principi 
col·laborant molt activament en el treball de camp i amb posterioritat en el treball de classificació, 
buidatge i anàlisi de les dades i Mercedes González, incorporada més tard, que ha desenvolupat diverses 
tasques de suport a la classificació i anàlisi de dades. 
8 Santiago Roquer i Jordi Blay. 
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gràfiques, figures i mapes que acompanyen el present informe. La font demogràfica 

principal de l’estudi ha estat el Padró d’habitants corresponent a l’1 de gener de l’any 

2010. En el moment d’iniciar l’estudi vam sol·licitar aquesta informació al Departament 

d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, la qual ens va proporcionar 

una versió provisional d’aquest Padró subministrada per l’Idescat9. Com a complement 

i element de comparació amb les dades de l’any 2010, s’han fet servir també dades 

padronals d’altres anys, sobretot de l’any 2000, i alguna informació procedent del Cens 

de població de 2001.  

 

Es sabut que el Padró d’habitants conté un nombre escàs de variables, però entre elles 

s’hi troba la de nacionalitat, que era imprescindible per al nostre estudi. Aquesta 

informació bàsica sobre la nacionalitat s’ha combinat amb les altres variables 

contingudes al Padró, és a dir l’edat i el sexe. D’aquesta forma s’han pogut conèixer 

algunes característiques fonamentals de la població estrangera resident als municipis 

rurals i la seva comparació amb el conjunt de la població rural on s’ubiquen. S’ha 

estudiat bàsicament la composició per edat i sexe, fent especial referència als problemes 

de l’envelliment i la baixa feminitat que afecta als municipis rurals i el paper que la 

població d’origen estranger pot tenir en la modificació d’aquestes característiques. 

Convé senyalar que prèviament a l’anàlisi de l’any 2010, s’ha fet un estudi de l’evolució 

dels municipis rurals catalans al darrer decenni.  

 

En la part dedicada al conjunt dels municipis rurals de Catalunya s’ha treballat 

bàsicament a dos nivells: un primer dedicat al conjunt d’aquests municipis de menys de 

2.000 habitants (en concret 600) en comparació amb el total de Catalunya; i un segon 

desagregat per municipis amb la finalitat de veure algunes diferències territorials 

significatives. En concret s’han elaborat els quatre mapes següents: a) Taxa de 

creixement anual acumulatiu del període 2000-2010; b) Percentatge de població 

estrangera resident al municipi; c) Índex de vellesa de la població total de cada 

municipi; i d) Taxa de feminitat de la població total de cada municipi.  

                                                 
9 Posteriorment, quan ja es tenia el treball força avançat, s’han conegut les dades oficials, que no varien 
substancialment de les treballades per nosaltres, de manera que els resultats obtinguts són pràcticament 
els mateixos.  
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Així mateix s’ha realitzat una extensa revisió bibliogràfica per localitzar la recerca feta 

des de l’antropologia, la sociologia, la geografia i la demografia, que hagi abordat el 

tema objecte d’estudi: les migracions i la ruralitat.  

 

2.2.2. Selecció dels escenaris 

El pas següent va consistir en elaborar una tipologia d’àrees rurals de Catalunya a partir 

sobretot de les característiques d’estructura econòmica local. Això es va fer utilitzant 

diferents indicadors representatius de la major o menor importància de cada sector 

d’activitat, d’una banda, i d’altres indicadors complementaris, de l’altra. Finalment es 

van obtenir set categories de municipis, tres d’ells amb dedicació agrària important: 

municipis de muntanya, de secà i de regadiu. Les altres quatre categories corresponien 

als municipis on l’activitat agrària té un pes menor en l’economia: municipis de serveis-

turístics, municipis industrials, municipis periurbans-dormitori i finalment municipis 

diversificats. També es va procedir a obtenir indicadors de conjunt per a cada categoria 

obtinguda per tal de diferenciar les zones i al mateix temps veure quins grans trets té en 

cadascuna la immigració. L’anàlisi realitzada i els criteris per a l’elaboració de la 

tipologia es troben en el capítol 4, amb els mapes corresponents. 

 

Amb les dades demogràfiques dels municipis rurals de menys de dos mil habitants10 i 

les diferents configuracions socioeconòmiques que hi podem trobar, es va procedir a 

seleccionar 12 pobles amb la intenció que les seves realitats fossin significatives, que no 

representatives, de la diversitat de situacions que podem trobar avui en les zones rurals 

de Catalunya. Per a fer això, es van tenir en compte, a més de les categories esmentades 

abans, els següents criteris: 

• Percentatge de població immigrada: superior al 10% i amb una important presència 

de dones. 

• Procedència de la població immigrada: per no quedar-nos només amb els testimonis 

dels principals col·lectius presents en el territori es va tenir en compte seleccionar 

una mostra de diferents països que fos al mateix temps representtiva del tipus 

d’immigrant que trobem a cada municipi. 

                                                 
10 Respecte al volum demogràfic ens atenem a la distinció que han utilitzat habitualment les fonts 
demogràfiques: els anomenats rurals (per sota dels 2.000 habitants), els urbans (a partir de 10.000) i els 
intermedis (entre 2.000 i 10.000) i situem el nostre focus d’atenció fonamentalment en els primers: 
municipis rurals que no superen els 2000 habitants 
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• Àmbit territorial: es va delimitar a les comarques del sud i ponent de Catalunya, 

que, segons els àmbits territorials definits pel Pla Territorial General (Generalitat de 

Catalunya, 1995), es concentren en quatre unitats territorials significatives per tenir 

índexs elevats de ruralitat: Terres de l’Ebre, Camp de Tarragona, Ponent i Alt 

Pirineu i Arán. 

• Grandària de població: es va procurar que hi hagués municipis de diferents 

grandàries entre els cent i els dos mil habitants en la seva totalitat. 

• Ubicació geogràfica: presència d’entorns de muntanya i plana, proximitat de les 

capçaleres de comarca o de grans ciutats, fronterers, etc. 

 

Finalment, els pobles seleccionats es relacionen a la figura 2.1 i la taula 2.1. 
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Taula 2.1: Relació de pobles seleccionats 

MMuunniicciippii  CCoommaarrccaa    ÀÀmmbbiitt  tteerrrriittoorriiaall  
Prades Baix Camp Camp de Tarragona 
Vila-rodona Alt Camp Camp de Tarragona 
La Morera de Montsant Priorat Camp de Tarragona 
Benissanet Ribera d’Ebre Terres de l’Ebre 
Freginals Montsià Terres de l’Ebre 
Prat de Comte Terra Alta Terres de l’Ebre 
Les Vall d’Aran Alt Pirineu i Aran 
Llavorsí Pallars Sobirà Alt Pirineu i Aran 
Organyà Alt Urgell Alt Pirineu i Aran 
Guimerà Urgell Ponent 
Vilanova de Bellpuig Pla d’Urgell Ponent 
Menàrguens Noguera Ponent 

Font: Elaboració pròpia 

 

2.2.3. Entrevistes en profunditat 

S’ha utilitzat la fórmula de l’entrevista guiada o semi-dirigida en profunditat, ja que 

permet establir un cert grau de control sobre les temàtiques abordades en totes les 

entrevistes realitzades, més quan es tracta d’una investigació en equip amb diverses 

entrevistadores. S’han fet servir tres models de guia diferents: un dirigit a les principals 

informants i protagonistes d’aquesta investigació, dones estrangeres que han immigrat 

als pobles seleccionats; un altre adreçat a homes i dones de la població local que 

exerceixen el paper de contractadors formals o informals; i un tercer pensat per a 

informants clau a qui hem anomenat agents locals (tècnics d’immigració, alcaldes, 

regidors i regidores dels ajuntaments, mestres de l’escola del poble i altres persones 

amb les quals tot mantenint converses informals vam considerar bons informadors) que 

ens poguessin donar informació qualificada sobre el context i la significació local de la 

immigració. En els quadres que segueixen veiem el perfil de totes les persones 

entrevistades. 

 

Entrevistes a dones immigrades: són les informants principals d’aquesta recerca. Hem 

aprofundit en les seves trajectòries migratòries i ens han aportat la seva visió particular 

del lloc on viuen i el treball que fan. Tanmateix vàrem tenir l’oportunitat d’entrevistar 

informalment dos homes, també immigrats, els quals per la posició que ocupaven (un 

propietari d’un locutori i l’altre iniciador d’una cadena migratòria) ens semblava que 

ens podien donar informació sobre el seu projecte migratori i el del seu col·lectiu. Els 

perfils són els següent: 
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Taula 2.2: Relació de dones immigrades entrevistades 

Nom Municipi País d’origen Edat Ocupació 

Nàdia Benissanet Romania 48 Treballadora neteja 

Bibiana Benissanet Romania 20 Cambrera 

Fadiya Benissanet Marroc 36 Treballadora neteja 

Tatiana Freginals Ucraïna 55 Atenció a la gent gran

Maria Freginals Hondures 31 Atenció a la gent gran

Deisy Freginals Hondures 32 Atenció a la gent gran

Hadiya Guimerà Marroc 30 No treballa 

Diana Guimerà Romania 60 Treballadora neteja 

Natàlia Guimerà Nicaragua 27 Atenció a la gent gran

Tània Guimerà Romania 31 Propietària 
Restaurant 

Sonia Les Moldàvia 25 Dependenta 
Pilar Les Bolívia 40 Dependenta 
Sara Les Romania 35 Administrativa 
Lídia Les Algèria 30 No treballa 
Clara Llavorsí Romania 30 Dependenta 
Fàtima Llavorsí Marroc 25 Cambrera 
Joana Llavorsí Brasil 30 Treballadora neteja 

Crina Llavorsí Romania 35 Cambrera i 
Treballadora neteja 

Sílvia Menàrguens Ucraïna 47 Treballadora neteja 
Marta Menàrguens Romania 47 Atenció a la gent gran
Irene Menàrguens Romania 53 Treballadora neteja 
Laura La Morera de Montsant Bulgària 23 Treballadora neteja 
Malika La Morera de Montsant Marroc 34 Treballadora neteja 
Teresa La Morera de Montsant República Txeca 35 Cambrera i Neteja 
Dana La Morera de Montsant Bulgària 50 Propietària restaurant 
Sanae Prades Marroc 29 Atenció a gent gran 
Berta Prades Colòmbia 42 Treballadora Familiar
Adriana Prades Romania 32 Cambrera 
Ana Prades Argentina 27 Cambrera 
Amy Prat de Comte Anglaterra 34 Traductora 
Carol Prat de Comte El Salvador 44 No treballa 

Cassandra Vilanova de Bellpuig Ucraïna 40 Treballadora planta 
envasadora 

Zaida Vila-rodona Marroc 32 Treballadora neteja 
Bernarda Vila-rodona Portugal 35 No treballa 
Alice Vila-rodona Anglaterra 40 Professora d'anglès 
Blanca Organyà Paraguai 25 Atenció a la gent gran
Mari Paz Organyà R. Dominicana 60 No treballa 
Patri Organyà Perú 45 No treballa 

Font: dades del treball de camp. Elaboració pròpia 
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Taula 2.3: Relació d’homes immigrants entrevistats 

Nom Municipi País d’origen Edat Ocupació 
Jose La Morera de Montsant Bulgària 29 Treballador d’un celler 
Jose Llavorsí Equador 50 Propietari locutori 

Font: dades del treball de camp. Elaboració pròpia 

 

Entrevistes a agents locals: Els agents locals han estat seleccionats en tant que 

persones coneixedores del territori que ens poden donar una visió qualificada de 

l’evolució de l’arribada de població immigrant així com també l’impacte que ha suposat 

per al seu municipi així com també en relació a la pròpia evolució demogràfica, social i 

econòmica dels pobles en les darreres dècades. N’hem realitzat 19 i responen al següent 

perfil: 

 

Taula 2.4: Relació d’agents locals entrevistats 

Nom Municipi Sexe Ocupació 

Joan Ramon Benissanet home Regidor 

Roser Benissanet home Administrativa ajuntament 

M. José Freginals dona Dependenta  

Assumpta Freginals dona Tècnica d’immigració  

Rafel Guimerà home Alcalde 

Montse Les dona Tècnica d’immigració  

M. Jesus Les dona Administrativa ajuntament 

Mireia Llavorsí dona Administrativa ajuntament 

Laia Llavorsí dona Tècnica d’immigració  

Àngels Llavorsí dona Directora d’escola  

Pau Menàrguens home Alcalde 

Raquel Menàrguens dona Perruquera 

Raül Menàrguens home Aturat 

Núria La Morera de Montsant dona Alcaldessa 

Nuri Prades dona Veïna 

Damarís Prat de Comte dona Tècnica d’immigració  

Joan Vilanova de Bellpuig home Alcalde 

Isa Vila-rodona dona Mestra d’escola 

Marta Vila-rodona dona Tècnica d’immigració  

Jordi Organyà home Alcalde 

Font: dades del treball de camp. Elaboració pròpia 
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Entrevistes a contractadores i contractadors locals: Seleccionades com a membres 

que pertanyen a la comunitat local, els quals han contractat persones estrangeres i 

concretament dones. Aquesta ha resultat una categoria molt oberta que ha incorporat 

diverses situacions: qui ho feia de manera formal com qui ho feia de manera informal; 

qui ho feia en origen o qui aprofitava la presència de mà d’obra al municipi; i també qui 

ho feia per una empresa com qui ho feia des de la pròpia llar. Se n’han realitzat 19 i 

responen al següent perfil: 

 

Taula 2.5: Relació de contractadors/es entrevistats 

Nom Municipi Sexe Edat Contractació 

Jordi Vilanova de Bellpuig Home 35 Empresa agrònoma 

Ramon Llavorsí Home 50 Bar i Supermercat 

Raquel Llavorsí Dona 40 Pensió 

Sebastià Guimerà Home 55 Empresa constructora 

Pere Guimerà Home 35 Treball Agrícola 

Moisès Benissanet Home 50 Cooperativa Agrària 

Miquel Vilanova de Bellpuig Home 50 Treball Agrícola 

Antoni Guimerà Home 45 Cooperativa Agrària 

Sergi Llavorsí Home 40 Hotel  

Xavier Les Home 45 Hotel 

Valentina Les Dona 75 Hotel 

Dolors Llavorsí Dona 45 Bar i Supermercat 

Helena Llavorsí Dona 60 Pensió  

Yolanda Vilanova de Bellpuig Dona 50 Treball Agrícola 

Ramona Llavorsí Dona 35 Esports d'aventura  

Lina Freginals Dona 60 Atenció a gent gran 

Fabia Prades Dona 80 Atenció a gent gran 

Sibila Prades Dona 50 Bar  

Modesta Vila-Rodona Dona 60 Treball Agrícola 

Font: dades del treball de camp. Elaboració pròpia 

 

La selecció d’informants es va portar a terme seguint la tècnica de la bola de neu, és a 

dir, a partir del contacte previ que fèiem amb els agents locals (preferiblement les 

tècniques d’immigració i els alcaldes) a qui varem demanar que ens posessin en 

contacte amb persones (dones immigrades i contractadors/es) que responguessin a algun 
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dels perfils seleccionats amb la combinació de variables. A partir d’aquí, varem anar 

ampliant la xarxa d’informants. També vam buscar contactes espontanis en la nostra 

estada de camp a través dels botiguers, la propietària de la pensió o l’hotel on ens 

allotjàvem, etc., els quals no només eren informants, també esdevenien enllaços 

fonamentals amb altres persones a qui entrevistàvem. Els resultats de les entrevistes ha 

estat satisfactori, tot i que desigual, algunes dones es van mostrar reticents a ser 

enregistrades, d’altres les varem haver de fer a peu de carrer, o a la botiga on 

treballaven, amb les conseqüents interrupcions per l’entrada de clients. Finalment, en 

algunes altres, poques, l’idioma va resultar una dificultat important. 

 

Hem d’assenyalar que les entrevistes realitzades han cobert totes les situacions i/o 

perfils possibles a partir de l’encreuament de variables considerades, amb un nombre 

suficient d’entrevistes que han permès arribar a aconseguir el grau satisfactori de 

saturació informativa, això és, la certitud que la realització de més entrevistes 

addicionals no ens aportaria dades noves ni rellevants. 

 

2.2.4. Variables a tenir en compte en la selecció d’informants 

 
Taula 2.6. Variables de selecció 

Dones immigrades 

Tipus de trajectòria migratòria 
Viure en un dels pobles seleccionats  
Diversificació d’àrees geogràfiques de procedència 
Situació legal 
Nivell de formació  
Ocupació laboral 
Situació familiar 
Agents locals 

Perfil professional 
Sexe 
Edat 
Lloc de procedència 
Contractadors/res 

Perfil professional 
Sexe 
Edat 
Lloc de procedència 
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2.2.5. Observació participant 

La major part de les investigadores han participat, sinó de manera directa sí de forma 

continuada, de la vida de les dotze comunitats triades i dels grups observats en els seus 

processos socials11. De fet la pròpia naturalesa d’aquesta investigació, emmarcada en 

comunitats petites, i en principi ben delimitades, ha propiciat l’estratègia d’observació 

participant, donat que les situacions a observar no formaven part estricta de l’àmbit de 

la vida privada de les persones. Vam passejar per places i carrers, des d’on observàvem 

la disposició general del municipi. En primer lloc buscàvem una impressió general per 

contextualitzar després les dades recollides: situació respecte altres ciutats o pobles, 

entorn (natural, industrial, rural, turístic...), tipus d’edificacions, ubicació, 

característiques, etc. Dirigíem la nostra atenció cap a la població, la que passejava pel 

carrer, la que treballava als comerços, la que s’estava als bancs de les places o anava a 

recollir les criatures a la porta de l’escola. En alguns casos la població immigrada era 

molt més visible que en d’altres. Tanmateix vam intentar anar en dies laborables per 

copsar millor la quotidianitat, les anades i vingudes de la gent que formava part la vida 

local.  

 

L’observació en la comunitat local no s’ha portat a terme només en els espais públics ja 

que també hem realitzat observacions puntuals en espais privats (domicilis particulars, 

despatxos dels ajuntaments, bars, comerços, etc.). Quan les circumstàncies ho han 

permès i s’han fet les entrevistes en els domicilis de les persones seleccionades hem 

tingut l’oportunitat d’entrar a observar els escenaris de la vida familiar, la qual cosa ens 

ha estat útil per acabar de contextualitzar les narratives dels i les informants, 

fonamentalment la presència dels orígens en els menjars que preparaven, en els canals 

de televisió que veien o en la decoració dels espais. 

 

La recollida de les dades s’ha portat a terme mitjançant notes de camp que ens 

permetien no només descriure el que observàvem (quan i on) també reproduir, amb 

l’ajuda de les informants, breus cartes de parentiu on quedessin representades les 

cadenes migratòries familiars, així com dibuixar amb diagrames i croquis l’escenari i 

                                                 
11 La responsable del projecte, Montserrat Soronellas, Ramona Torrens, Yolanda Bodoque i Carla 
Aguilar, amb la col·laboració puntual de Gemma Casal. 
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acompanyar les descripcions amb fotografies i enregistraments sempre que ha estat 

possible. 

 

2.2.6. Tècniques d’anàlisi 

L’anàlisi de la informació recollida s’ha portat a terme combinant de manera efectiva 

dades qualitatives amb les dades demogràfiques i estadístiques. El treball amb la 

informació de les entrevistes, i de les notes preses al llarg del procés d’observació ha 

consistit en un buidatge temàtic del contingut. Els ítems temàtics s’han creat d’acord 

amb els objectius i les variables (continguts) d’investigació així com amb les 

característiques de la informació recollida. Finalment s’ha procedit a l’anàlisi de 

continguts que ha conduït a l’elaboració de l’informe on donem compte dels resultats de 

la recerca. 
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CAPÍTOL 3. 

EL CONTEXT DEMOGRÀFIC DELS MUNICIPIS RURALS CATALANS I EL 
PAPER DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA. 
 

En el present capítol es presenta de forma breu el context demogràfic dels municipis 

rurals catalans, com a marc en el qual s’ha inserit la població estrangera objecte del 

nostre estudi. En primer lloc s’analitza l’evolució demogràfica dels municipis rurals 

catalans durant el primer decenni del present segle i la incidència que la immigració 

estrangera pot haver tingut en aquesta evolució. A continuació s’estudien algunes 

característiques de la població rural actual (molt especialment l’estructura per edat i 

sexe), amb la finalitat també d’esbrinar si la immigració estrangera pot haver influït en 

aquesta estructura (per exemple modificant la sex ratio, rejovenint la població, etc.). 

Finalment volem conèixer algunes característiques de la població estrangera resident al 

medi rural, en concret aquelles que es troben al Padró d’habitants (edat, sexe i 

nacionalitat), i veure si són similars a les que es donen al conjunt del territori català o hi 

ha algunes especificitats. 

 

Convé senyalar que en el present estudi anomenen municipis rurals aquells que segons 

dades del Padró de 2010 tenien menys de 2.000 habitants. Es tracta en concret de 600 

municipis, on l’any 2010 hi havia empadronades 362.761 persones, cosa que 

representava quasi el 5% (4,8 per ser exactes) de la població catalana, però que en 

extensió suposava prop de les dues terceres parts del territori català (63,5%).  

 

3.1. El creixement real de la població rural catalana (2000-2010): una important 
recuperació demogràfica. 
 

3.1.1. Una evolució positiva similar a la del conjunt de Catalunya, amb una 
important incidència de la immigració estrangera .  

El període transcorregut del que portem del segle XXI, especialment fins l’any 2008, ha 

estat un moment d’elevat creixement de la població catalana, amb una intensitat que no 

es coneixia des dels anys seixanta-setanta del segle passat. El principal factor, quasi 

únic, d’aquest creixement ha estat l’arribada d’immigració de l’exterior, que ha fet 

créixer de forma exponencial la població d’origen estranger a Catalunya. En concret, 

entre els anys 2000 i 2010 Catalunya, tal com es pot veure a la taula 1, va incrementar la 
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seva població en 1.250.000 habitants, cosa que representa una taxa de creixement anual 

constant de l’1,8%, una xifra realment elevada. Si desglossem aquest creixement segons 

nacionalitat, podem veure que d’aquest increment d’unes 1.250.000 persones, una mica 

més d’un milió correspon a la població de nacionalitat estrangera.  

 

Aquest paper essencial de la immigració estrangera en l’evolució recent de la població 

catalana es pot veure també a la figura 3.1, on hem representat el creixement anual 

absolut de cadascun dels anys del decenni i l’increment de la població estrangera, la 

qual, amb l’excepció del darrer any, sempre ha representat més del 75% del creixement 

total. 
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Figura 3.1.- Increment anual de la població de Catalunya (2000-2009)

Creix. Total
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Font: Padró d'habitants (web Idescat). Elaboració pròpia

En aquest context d’elevat creixement demogràfic del conjunt de Catalunya i de forta 

immigració, el que realment ens interessa en el present estudi és conèixer quin ha estat 

el comportament dels municipis rurals. Dit d’altra forma, volem saber fins a quin punt 

aquest increment de la població lligada a la immigració estrangera s’ha donat també a 

les zones rurals de Catalunya i amb quina intensitat. 
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Taula 3.1- Creixement dels municipis rurals de Catalunya (2000-
2010) 
  Pob. 2000 Pob. 2010 Increment TCAA 
< 2.000 habs 304490 362761 58271 1,77 
Total Catalunya 6.261.999 7.512.381 1.250.382 1,84 
Font: Idescat: Padró d'habitants. Elaboració pròpia   

 

En resposta a aquests interrogants, el primer que podem constatar a través de les dades 

de la taula 3.1 és que aquest elevat ritme de creixement de la població catalana ha estat 

gairebé el mateix que s’ha produït als municipis objecte del nostre estudi, és a dir 

aquells que l’any 2010 tenien menys de 2.000 habitants (veure també figura 3.2). Això 

és un fet molt remarcable, ja que, com és prou conegut, el món rural català havia 

conegut un període de fort retrocés demogràfic, especialment intens entre 1960 i 1980. 

Certament, al darrer decenni del segle XX ja va mostrar una forta recuperació (García i 

Larrull, 1998; García i Sánchez, 2005 ) que s’ha mantingut durant aquests darrers anys 

(Roquer i Blay, 2008; Bayona i Gil, 2010a). Per altra banda, com han assenyalat 

diversos autors la recuperació demogràfica del món rural, un fet que es dóna a altres 

territoris europeus i també espanyols, s’ha produït de manera quasi exclusiva gràcies a 

saldos migratoris positius (Collantes, Pinilla, Sáez i Silvestre, 2010), ja que en la 

immensa majoria de casos estudiats el creixement natural és negatiu, com a 

conseqüència tant de l’estructura demogràfica (poca existència de dones en edat de tenir 

fills, forta presència de vells) com d’un comportament molt poc natalista.  
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Figura 3.2- Evolució de la població rural de Catalunya (2000-2010)
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Font: Padró d'habitants (web Idescat). Elaboració pròpia  

 

Per tant, l’important creixement demogràfic dels municipis rurals catalans és 

continuació del que havia succeït al decenni anterior, però sembla presentar certes 

característiques diferencials. La recuperació dels anys noranta es va produir en una 

context de baix creixement del conjunt de Catalunya, de manera que el factor que el va 

produir va ser fonamentalment la migració interna, mentre que ara s’hi ha sumat 

l’arribada d’immigració exterior. A la taula 3.2 i a la figura 3.2 es pot veure l’evolució 

que ha experimentat la població dels municipis rurals catalans durant el període de 

estudi i de la seva anàlisi en podem destacar diversos fets:  

• El progressiu i ràpid increment de la població estrangera que ha arribat a 

representar aproximadament el 10% de la població d’aquests municipis. 

• Malgrat això, convé fer notar que la proporció d’aquesta població és 

sensiblement inferior a la mitjana catalana, que l’any 2010 era de prop d’un 

20%. 

• Finalment, es pot observar que la influència de la població estrangera en el 

creixement d’aquests municipis és prou important, però no arriba a la que s’ha 

produït a Catalunya. Una dada molt senzilla en permet il·lustrar aquesta 

afirmació: l’increment demogràfic del període ha estat d’aproximadament 

58.200 persones, mentre que la de la població estrangera estat d’unes 31.200, és 

a dir quasi el 54% del creixement total.  
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Taula 3.2- Evolució de la població dels municipis rurals (2000-2010) 
  Pob  Pob.    % Pob.  
 any espanyola estrangera Total estrangera 
2000 296.845 7.645 304.490 2,5 
2001 297.373 8.693 306.066 2,8 
2002 299.048 11.903 310.951 3,8 
2003 301.164 15.215 316.379 4,8 
2004 304.287 18.081 322.368 5,6 
2005 307.529 23.632 331.161 7,1 
2006 311.388 26.857 338.245 7,9 
2007 316.874 29.410 346.284 8,5 
2008 320.773 34.027 354.800 9,6 
2009 323.146 36.724 359.870 10,2 
2010 323.877 38.884 362.761 10,7 

Font: Padró d'habitants (web Idescat). Elaboració pròpia 
 

En resum, el fenomen de la immigració estrangera ha adquirit una gran importància al 

món rural català, cosa que justifica plenament que s’hi dediquin estudis com el que es 

planteja aquí. Certament ha jugat un paper ben important en el creixement recent 

d’aquests municipis, el més important quantitativament parlant, però a diferència del 

que ha passat al conjunt del Principat on és quasi l’únic factor de creixement, en el 

nostre àmbit d’estudi ha compartit protagonisme amb la immigració interior. Dit d’altra 

forma, la immigració de la població estrangera coincideix temporalment i fins i tot en 

ocasions se solapa amb diversos fenòmens d’immigració interior entre els quals convé 

senyalar com a més importants els següents: a) els “commuters”, és a dir persones 

residents a les ciutats que emigren cap a municipis rurals més o menys propers on 

estableixen la seva nova residència en funció del preu de l’habitatge, de la qualitat 

d’aquesta i de l’entorn. b) Les persones jubilades comunitàries que han triat certes àrees 

rurals properes al litoral com a nova residència en funció del clima i d’altres factors; 

certament aquest fenomen és menor a Catalunya que a altres zones del mediterrani, com 

és ara Balears, la província d’Alacant, la Costa del Sol, etc., però sens dubte explica 

l’altra presència d’estrangers comunitaris a alguns indrets del litoral. c) La població 

retornada, antics emigrants que retornen als seus pobles d’origen sobretot en motiu de la 

seva jubilació. d) els anomenats neorurals, és a dir persones procedents d’àmbits urbans 

que s’han establert en àrees rurals en relació amb activitats econòmiques normalment no 

agràries (turisme, artesania, petita indústria, nous serveis, etc.). f) Mà d’obra no 

especialitzada de l’agricultura i la ramaderia intensiva i d’altres activitats no agràries; en 

aquest darrer grup la presència de població estrangera hi és sens dubte majoritària, però 
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no convé oblidar que aquest col·lectiu pot pertànyer també a altres categories com la 

dels jubilats estrangers, dels “commuters”, els neorurals, etc. En definitiva és en aquest 

context d’un nou món rural, amb noves oportunitats econòmiques i nous atractius 

residencials on hem de situar a la població d’origen estranger, la qual si bé 

majoritàriament ha vingut atreta per la dinàmica urbana, ha descobert també els 

atractius laborals i residencials del medi rural.  

 

3.1.2 Les diferències territorials del creixement de la població rural catalana.  

Al mapa de la figura 3.3 hem representat per municipis la taxa de creixement anual 

acumulatiu del darrer decenni, amb la finalitat de conèixer fins a quin punt el 

creixement ha estat un fet universal o encara existeixen importants excepcions, i quines 

diferències d’intensitat es donen entre els diversos territoris rurals catalans, intensitat 

lligada sens dubte a la importància més o menys gran dels factors assenyalats amb 

anterioritat. 

 

Entre els anys 2000 i 2010, una majoria força important de municipis rurals van 

experimentar un creixement real positiu més o menys intens. En concret, varen ser un 

total de 452 municipis, 4 mostraren un creixement nul i els 144 restants el van tenir 

negatiu. Territorialment (figura 3.3), es pot observar que el creixement més important es 

dóna bàsicament a dos àmbits: a) en una allargada zona prelitoral que envolta les àrees 

metropolitanes de Barcelona (fins a penetrar cap al Bages, el sud d’Osona i l’Anoia) i 

del Camp de Tarragona i que s’estén per les terres gironines, si bé aquí amb una menor 

intensitat però en contrapartida una major extensió territorial. És a dir quasi tota la 

Catalunya mediterrània mostra un creixement positiu. L’alta intensitat de creixement en 

aquest àmbit sembla estar clarament relacionada amb l’expansió del fenomen 

metropolità per zones rurals periurbanes i la corresponent mobilitat laboral habitual ja 

senyalada. b) Un segon àmbit important el trobem a l’Alt Pirineu, des de la Cerdanya 

fins a la Vall d’Aran en relació segurament amb l’auge del turisme de muntanya.  
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En sentit contrari, es pot observar la permanència de zones de retrocés demogràfic, 

centrades fonamentalment a una extensa franja que s’estendria des del Berguedà, el 

Lluçanès i el Baix Ripollès fins a la Terra Alta passant pel Solsonès i sud de l’Alt 

Urgell, la Segarra (inclosa l’Alt Gaià) , la part oriental de l’Urgell i de Les Garrigues, la 

zona de secà del Segrià, part de la Ribera d’Ebre i el Priorat i amb petites ramificacions 

cap a la zona del Montsec. Convé observar que aquesta franja coincideix força amb 

l’esquena d’ase que separa la Catalunya mediterrània de la continental, i de manera 

general està formada per terres majoritàriament de mitja muntanya, on predomina 

l’agricultura de secà, força allunyades de les grans ciutats i amb un potencial turístic 

relativament escàs i no molt explotat encara. És, en definitiva, la Catalunya rural menys 

dinàmica, que ja fou molt castigada per l’èxode rural. Finalment, en una situació 

intermèdia, amb predomini de creixements modestos, apareix la Catalunya rural de 
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predomini d’agricultura de regadiu, tant a la franja occidental com a les Terres de 

l’Ebre. 

 

3.2. La distribució de població estrangera als municipis rurals catalans: unes 
diferències força considerables.  

Tal com s’ha senyalat a la taula 3.2, el percentatge de la població estrangera als 

municipis rurals catalans assolia l’any 2010 una mitjana del 10,7 %, xifra força elevada, 

fruit d’un creixement molt intens al darrer decenni. Això no obstant, com també s’ha 

senyalat ja, la proporció d’estrangers al món rural és aproximadament la meitat de la 

que es dóna al conjunt del Principat.  
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Anem a veure a continuació, a través del mapa de la figura 3.4 les diferències territorials 

en la distribució d’aquesta població. Dels 600 municipis objecte del nostre estudi, 

només 13 municipis no tenien empadronat cap estranger, la qual cosa dóna idea de la 

expansió territorial que ha pres el fenomen de la immigració estrangera a Catalunya. De 

totes formes, també es pot observar que existeixen diferències força elevades. Per 

verificar aquesta distribució s’han fixat 5 intervals: els dos primers indiquen una 

presència inferior a la mitjana dels municipis rurals (situada com ja s’ha indicat prop de 

l’11%), els dos grups següents se situen més o menys entre aquesta mitjana i la del 

conjunt de Catalunya (prop del 20%), mentre que el darrer grup (on hi trobem 30 

municipis) indica que es troben clarament per sobre del promig de Catalunya.  

 

Senyalàvem en planes anteriors que l’arribada de població estrangera ha estat el 

principal factor, però ni molt menys l’únic, del creixement dels municipis rurals 

catalans. Aquest fet queda corroborat si comparem el mapa que indica la proporció de 

població estrangera amb el ja considerat sobre la taxa de creixement, de manera que 

s’observen importants similituds, però també diferències molt destacables12.  

 

Entre les semblances, es pot observar que existeixen unes zones d’elevada presència de 

població estrangera que coincideixen amb àrees de fort creixement demogràfic. En 

concret això succeeix a les comarques del nord-est de Girona (Alt i Baix Empordà i la 

seva continuació per la banda est de la Garrotxa i el Pla de l’Estany), a la zona del 

Camp de Tarragona i a l’Alt Pirineu Occidental. Ben al contrari, és remarcable la baixa 

presència de població estrangera en els municipis de la corona metropolitana de 

Barcelona i comarques veïnes (Bages, Osona, Anoia, etc. on, en canvi, havíem vist un 

elevat creixement demogràfic). Aquesta discrepància procedeix del fet ja estudiat 

anteriorment que el creixement d’aquests municipis es deu fonamentalment a la 

immigració de població procedent de les zones urbanes properes, que molt 

majoritàriament deu ser població autòctona.  

 

                                                 
12 Una forma de verificar aquesta possible relació es pot fer mitjançant l’estudi de la correlació entre la 
taxa de creixement i el percentatge de població estrangera. El coeficient de correlació resultant dóna un 
valor de 0,22, xifra que és significativa tenint en compte el nombre de casos considerats, però en tot cas 
denota una relació bastant mediocre, cosa que confirma, com hem dit anteriorment, que la immigració 
estrangera és un dels factors importants del creixement dels nuclis rurals, però ni de lluny, l’únic.  
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Per altra banda, destaca la bona presència de població d’origen estranger a nombrosos 

municipis de la zona sud-occidental de Catalunya (Montsià, Ribera, Terra Alta, Priorat 

Garrigues, sud del Segrià, i de manera més dispersa a la Conca de Barberà i les 

comarques centrals de Lleida), on, en canvi, hem pogut veure que el creixement ha estat 

més aviat feble i fins i tot negatiu en alguns casos. Cal pensar sens dubte que en 

aquestes zones la influència de la població estrangera ha de ser el factor més important 

per al seu creixement o manteniment demogràfic en altres casos. Precisament són 

alguns d’aquests municipis, junt amb altres de l’Alt Pirineu, els que són objecte d’una 

recerca específica sobre la immigració femenina, aspecte que es veurà més endavant. 

 

3.3. L’estructura per edat i sexe de la població rural catalana: envelliment i 
masculinitat. 

L’estructura per edat i sexe de la població rural catalana (i la de les europees en general) 

mostra un grau d’envelliment superior a la urbana, tant per un elevat nombre de vells 

com per la falta de criatures, fruit de l’escassa existència de parelles en edat de tenir 

fills, tot això agreujat per desequilibri de sexes, que significa un cert predomini de la 

població masculina. Són els efectes ben coneguts de l’èxode rural, que va significar la 

pèrdua de molts adults joves (és a dir la població en edat de reproduir-se) i que va 

afectar més a les dones que als homes. A tot això s’hi ha sumat la baixada de la 

fecunditat, de manera que el creixement natural acostuma a ser negatiu. Ara bé, val la 

pena de preguntar-nos fins a quin punt les noves circumstàncies que acabem de veure 

del darrer decenni, és a dir el creixement demogràfic vinculat tant a la immigració 

interior com a l’arribada de població estrangera, pot haver alterat amb més o menys 

intensitat aquesta estructura. A fi de verificar els possibles canvis es comparen a 

continuació les piràmides dels anys 2000 i 2010. Completarem l’apartat amb una anàlisi 

de les diferències territorials de dos indicadors significatius de l’envelliment i de la sex 

ratio, en concret l’índex de vellessa i la taxa de feminitat. 

3.3.1. Les piràmides de població: un important rejoveniment entre 2000 i 2010.  

La piràmide de població de l’any 2000 (figura 3.5) mostra ben a les clares els efectes de 

la forta emigració i de la caiguda de la natalitat i la fecunditat sobre els municipis rurals 

catalans. Es tracta d’una població extraordinàriament vella tant a la base, amb una molt 

baixa presència de joves, com a la cúspide, on el nombre de vells és molt elevat. En 

concret els majors de 65 anys, amb una proporció del 24,8%, superen clarament als 
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menors de 20 anys (16,8%), de manera que l’índex de vellesa resultant és de 147, una 

xifra extraordinàriament alta (taula 3.3). Aquesta xifra és, per altra banda, molt més alta 

que la del conjunt de Catalunya que era de 88,2, cosa que indica, un cop més, l’impacte 

de la emigració en l’estructura de les poblacions rurals.  

 

Taula 3.3- Distribució de la població rural en 3 grups d'edat 
Edat any 2000 % any 2010 % 
0-19 50863 16,8 64075 17,6 
20-64 177112 58,5 223661 61,5 
65 i més  74940 24,7 75658 20,8 
TOTAL 302915 100,0 363394 100,0 
IV    147,3   118,1 
Font: Padró habitants (veb Idescat) Elaboració pròpia (IV= (>65/<20) *1000) 

 

L’anàlisi en detall de la piràmide referma el que s’acaba de veure. A la part alta 

destaquen els grups molt amples dels nascuts als anys 20 i 30 del segle passat, 

generacions força nombroses en origen i que a més, eren ja relativament grans en el 

moment de màxim auge de l’èxode rural. A continuació trobem unes grups d’edat 

relativament petits fruit alhora de dos fenòmens: eren ja generacions petites en origen, 

com a conseqüència de la baixa natalitat de la guerra del període de la guerra civil (grup 

60-64 anys) i la immediata postguerra que, a més, es varen veure fortament afectades 

per l’emigració, ja que eren les generacions joves del període de màxima força de 

l’èxode rural. Més avall apareixen els grups més grans de la piràmide, generacions 

amples dels anys del baby boom i, que a diferència dels seus antecessors, varen tenir 

menys oportunitats d’emigrar del món rural, ja que van arribar a l’edat habitual de fer-

ho quan va cessar l’atracció migratòria del món urbà en motiu de la crisi de la segona 

meitat dels anys setanta i dels vuitanta. Finalment, les generacions nascudes als darrers 

20 anys mostren una intensa caiguda d’un any a l’altra, com a reflex del retrocés 

incessant de la fecunditat que es va produir a Catalunya durant els dos darrers decennis 

del segle XX. La caiguda ha estat tan intensa que per exemple es pot veure que el grup 

de persones de 0 a 4 anys és un dels més petits de la piràmide, només superior als grups 

de majors de 80 anys.  
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 Figura 3.5.- Població rural de Catalunya (1/1/2000)
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Pel que fa a la composició per sexes, existeix una cert dèficit de població femenina, 

contràriament al que succeeix al conjunt de Catalunya. En efecte, si fem servir la relació 

de feminitat, es pot veure que en el conjunt de la població rural el valor resultant és de 

95,6 dones per cada 100 homes, mentre que la mitjana catalana mostra, com és habitual, 

un lleuger predomini femení, en concret 101,3. Però el que resulta encara més 

significatiu és la baixa presència femenina en les edats intermèdies, on els valors són 

sensiblement inferiors al moment de néixer (on, com és sabut, el predomini masculí és 

un fet natural). Són els efectes continuats de l’emigració rural, que sempre ha mostrat un 

cert predomini femení, per les escasses oportunitats que tradicionalment ha tingut la 

dona en el món rural (taula 3.4). 

 

La comparació entre la piràmide de l’any 2010 (figura 3.6) i la de l’any 2000 que 

acabem de veure mostra unes diferències força significatives, que semblen ser el reflex 

dels canvis experimentats per aquests municipis rurals en el decenni analitzat, canvis, 

com hem vist, lligats a l’arribada de població autòctona procedent dels àmbits urbans 

propers i de població estrangera. Un primer indicador d’aquest rejoveniment el podem 

veure en la composició en 3 grups d’edat, amb una lleuger increment del percentatge de 

joves, un significatiu retrocés de la proporció de vells i un important increment dels 

adults, cosa que es tradueix en una baixada relativament important de l’índex de vellesa, 
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que de 147 l’any 2000 ha baixat a 118 l’any 2010, baixada proporcionalment superior a 

la del conjunt del país que només hauria passat de 88,4 a 84,2 (veure taula 3.3). 

 

Taula 3.4 - Sex ratio de la població rural. 2000 i 2010       
  Any 2000   Any  2010   
edat Homes  Dones Relació feminitat homes dones Relacio feminitat
0 a 4  5070 4882 96,3 8851 8048 90,9
5 a 9  5972 5689 95,3 8607 8169 94,9
10 a 14  6718 6486 96,5 8019 7362 91,8
15 a 19  8368 7678 91,8 7881 7138 90,6
20 a 24  10666 9707 91,0 9087 8326 91,6
25 a 29  11076 9711 87,7 12044 10592 87,9
30 a 34  11539 9910 85,9 15906 13674 86,0
35 a 39  12029 10570 87,9 16090 13259 82,4
40 a 44  11562 9814 84,9 15691 12867 82,0
45 a 49  10416 8985 86,3 14923 12690 85,0
50 a 54  10106 8980 88,9 13574 11599 85,5
55 a 59  8754 8080 92,3 11911 10429 87,6
60 a 64  7663 7544 98,4 11050 9949 90,0
65 a 69  10189 10374 101,8 9170 8598 93,8
70 a 74  9578 9643 100,7 7118 7322 102,9
75 a 79  7751 8684 112,0 8159 9319 114,2
80 a 84  4072 5893 144,7 6152 7521 122,3
85 i més 3317 5439 164,0 4675 7624 163,1
TOTAL 154846 148069 95,6 188908 174486 92,4
Font: Padró d'habitants (web Idescat). Elaboració pròpia       

 

Una ullada més precisa a la piràmide de 2010 (figura 3.6) mostra la recuperació de la 

base de la piràmide, en relació amb una certa recuperació de la fecunditat i la natalitat, 

un fenomen general al conjunt de Catalunya. Però, realment com ja s’ha dit 

anteriorment, el gran factor de creixement de la població i de modificació de l’estructura 

de la piràmide ha estat la immigració en general i de manera especial l’estrangera. El 

paper d’aquesta última es pot veure a la mateixa piràmide, amb una elevada presència 

d’aquesta població entre 20 i 45 anys (les edats habituals de la migració) i una lleugera 

repercussió a la part baixa de la piràmide tant per l’efecte de la natalitat com en relació 

al reagrupament familiar. 
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Figura 3.6.-  Població rural de Catalunya (1/1 2010)

20
00

0

15
00

0

10
00

0

50
00 0

50
00

10
00

0

15
00

0

20
00

0

0-4 (2005-09)

5-9 (2000-04)

10-14 (1995-99)

15-19 (1990-94)

20-24 (1985-89)

 25-29 (1980-84)

30-34 (1975-79)

35-39 (1970-74)

40-44 (1965-69)

45-49 (1960-64)

50-54 (1955-59)

55-59 (1950-54)

60-64 (1945-49)

65-69 (1940-44)

70-74 (1935-39)

75-79 (1930-34)

80-84 (1925-29)

85 i més (< 1925) 

ed
at

 (a
ny

 n
ai

xe
m

en
t)

habitants Font: Padró 2010 (Idescat). Elaboració pròpia

Home Done

 
 

Una altra forma de veure l’impacte general de la immigració sobre l’estructura dels 

municipis rurals l’any 2010, és comparar l’evolució de les diverses generacions entre els 

10 anys transcorreguts. Això és el que hem fet a la figura 3.7 en que es comparen les 

mateixes generacions els anys 2000 i 2010. En aquest gràfic es por observar un gran 

creixement dels efectius des les generacions nascudes als anys noranta fins a les 

nascudes als anys 60. Dit en termes d’edat, des de persones que tenien entre 10 i 50 

anys el 2010. Això indica que l’arribada de nova població al món rural no s’ha fet 

únicament mitjançant els adults joves, sinó que ha estat un procés més general, vinculat 

a famílies senceres. En aquest sentit és ben significatiu observar que la generació que 

més ha augmentat proporcionalment ha estat la dels nascuts entre 1995 i 1999, és a dir 

persones que l’1 de gener de 2000 tenien entre 10 i 14 anys. Per altra banda, a través 

d’aquest gràfic s’explica molt bé la recuperació de la base de la piràmide, ja que en 

haver augmentat considerablement la població en edat de procrear, han augmentat 

també els seus fills. 
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Figura 3.7 - Evolució de les generacions entre 2000 i 2010

 
 

Contràriament al que ha succeït amb l’estructura per edat, el creixement de la població 

rural no ha modificat a penes l’estructura per sexes. Més encara, ha accentuat 

lleugerament el predomini masculí, ja que com es pot veure a la taula 3.4 la relació de 

feminitat ha baixat més de 3 punts, de 95,6 a 92,4. Sens dubte la immigració estrangera, 

predominantment masculina com ja es veurà, pot estar en l’origen d’aquest nou retrocés 

proporcional de la població femenina.  

 

3.3.2. Les diferències territorials de l’envelliment de la població rural catalana.  

A través del mapa de la figura 3.8, podem veure les diferències del grau d’envelliment 

dels municipis rurals catalans l’any 2010, cosa que hem fet mitjançant el càlcul de 

l’índex de vellesa (IV), que en el nostre cas calcula la proporció de persones de més de 

65 anys per cada 100 de menys de 20. A grans trets, s’observa una progressió en 

l’envelliment que segueix més o menys de prelitoral a interior i de nord a sud. És a dir, 

els grups de menys envelliment, predominen, no sense excepcions, a les zones 

periurbanes que envolten les àrees metropolitanes de Barcelona i del Camp de 

Tarragona i també a bona part de la província de Girona. Observi’s com coincideix 

força amb els municipis d’elevat creixement vinculats a l’expansió del fenomen 

metropolità. Per la seva banda, els màxims nivells d’envelliment es troben al sud-oest i 

a tota la zona occidental, des del Pirineu fins a les planes de la depressió central. Són 
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àrees històricament molt castigades per l’èxode rural tot i que una part d’aquests 

municipis, com hem vist abans, han canviat el seu signe, cap a un cert creixement. 

Aquest increment demogràfic, no obstant, no impedeix el manteniment d’índexs molt 

elevats d’envelliment, cosa que compromet seriosament la continuació del propi 

creixement. A grans trets, doncs, es pot afirmar que, en general, els municipis menys 

envellits són els que han crescut més el darrer decenni.  

 
Aquesta relació inversa entre creixement i envelliment es pot verificar, per exemple, 

mitjançant el càlcul de l’índex de correlació entre les dues variables, que dóna un valor 

de -0,40. Conscients de la prudència amb què s’ha d’interpretar aquest índex, no hi ha 

dubte, tanmateix de que existeix una certa relació, encara que sigui discreta13.  

                                                 
13 Més encara, si es prescindeix d’un petit nombre de municipis, 16 en concret, que donen unes taxes 
d’envelliment extraordinàries (més de 500), i que pel seu alt valor distorsionen fortament el resultat, 
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3.3.3. Les diferències territorials en la taxa de feminitat.  

Per veure les diferències de la sex ratio l’any 2010, hem fet servir la taxa de feminitat, 

que mesura, com és prou sabut, el nombre de dones per 100 habitants (figura 3.9). Com 

en tots els altres mapes s’han establert 5 grups, sent interessant observar que només el 

més intens mostra una taxa de feminitat superior a 50, cosa que dóna idea, una vegada 

més, dels dèficits de població femenina del món rural. A grans trets, i certament amb 

moltes excepcions, el mapa resultant mostra una disposició relativament inversa a la del 

mapa anterior  

 

                                                                                                                                               
resulta que el coeficient de correlació resultant és de -0,59, un valor altament significatiu tenint en compte 
el nombre de casos considerats.  
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És a dir, les taxes més baixes de feminitat tendeixen a trobar-se a la zona occidental i 

meridional, zones que, com hem vist abans, eren les més envellides14. Aquesta és una 

clara excepció a la norma general que assenyala que com més envellida és una població 

hi sol haver més dones, per l’efecte de la major esperança de vida femenina. Doncs bé, 

aquesta màxima no es compleix aquí, la qual cosa denota, una vegada més, l’impacte de 

l’antic èxode rural que va reduir dràsticament el nombre de dones a les terres afectades 

per aquest fenomen15. 

 

3.4. L’estructura de la població estrangera resident als municipis rurals 

Desprès de veure la importància del fenomen de la immigració estrangera, en interessa 

conèixer ara algunes de les seves característiques, per saber de quina manera poden 

influir en l’estructura de les poblacions rurals, per exemple en la composició per edat i 

el sexe, i també esbrinar fins a quin punt la població estrangera que viu als pobles 

catalans presenta les mateixes característiques que la del conjunt de Catalunya o mostra 

certes especificitats. Treballarem únicament les característiques que podem trobar al 

Padró municipal d’habitants, en concret les provisionals corresponents a l’any 2010 

subministrades per l’Idescat a través de la Secretaría per a la Immigració. Com és prou 

sabut, la informació continguda al Padró d’habitants és molt escassa, de fet només edat, 

sexe i nacionalitat, de manera que ens falta informació sobre aspectes tan rellevants com 

les activitats econòmiques i el nivell d’instrucció. Certament es podrien haver utilitzat 

les dades del Cens del 2001, però el temps transcorregut i l’enorme increment de 

població estrangera que s’ha produït des d’aleshores als municipis rurals desaconsellen 

totalment aquesta opció. Pel conjunt de Catalunya tenim una certa informació a través 

de la Encuesta Nacional de Inmmigrantes (ENI) elaborada per l’INE l’any 2007, però 

no tenim cap seguretat de que les característiques del conjunt de Catalunya siguin 

coincidents amb el nostre àmbit d’anàlisi16. 

 

                                                 
14 Aquesta relació inversa entre les dues variables queda demostrada, per exemple, amb el coeficient de 
correlació que dóna un valor de -0,27, valor més aviat baix però significatiu tenint en compte el nombre 
de casos considerats. 
15 Un simple exemple pot donar fe d’això: mentre que la taxa de feminitat de les dones majors de 65 anys 
al conjunt de Catalunya és de 57,7, a la zona rural baixa fins a 53,5.  
16 Aquells investigadors que treballem la immigració en àmbits petits (pobles, barris i seccions urbanes, 
etc.), esperàvem amb gran interès les dades de l’imminent Cens de 2011, però la forma en que ha 
plantejat l’INE aquesta font, mitjançant enquestes al 10% de la població, pot fer que les dades obtingudes 
no tinguin cap representació ni fiabilitat.  
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3.4.1. L’estructura per edat i sexe de la població estrangera resident als municipis 
rurals.  
A l’apartat anterior hem tingut ocasió de conèixer l’elevat grau d’envelliment de la 

població rural i també un cert desequilibri de sexes en favor de la població masculina, 

cosa que, unit a una baixa fecunditat, fa que el creixement natural en aquests municipis 

sigui habitualment negatiu. Fins a quin punt la immigració en general, i la de la població 

estrangera pot modificar una mica aquesta situació? Ja hem tingut ocasió de constatar en 

planes anteriors un cert rejoveniment de la població rural, al qual sens dubte ha 

contribuït l’arribada de població estrangera.  

 

Figura 3.10.- Piràmide d'edats de la població estrangera dels municipis rurals (1/1/2010)
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La piràmide de la població estrangera resident als municipis rurals corresponent a l’any 

2010 (figura 3.10) té una forma totalment diferent a la del conjunt de la població rural 

que hem vist anteriorment (figura 3.6). S’observa un fort predomini dels adults joves 

(fins als 50 anys aproximadament), ja que aquests són els grups predominants en la 

immigració estrangera, una cúspide molt estreta, ja que amb l’excepció dels jubilats 

quasi no hi ha immigrants d’aquest tipus ni directament ni a través del reagrupament 

familiar, i una base feble, però no tant com la cúspide, ja que en aquestes edats hi 

trobem tant criatures nascudes ja aquí, com altres procedents del reagrupament familiar 

(molt més fàcil en el cas del cònjuge i els fills). Com a resultat de tot això, la població 
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rural de nacionalitat estrangera mostra un envelliment molt baix (24,9), fruit no tant del 

valor dels joves (que només és una mica més alt que la del conjunt de la població) com 

de la molt baixa proporció de vells (taula 3.5). Vistes aquestes dades hem de reconèixer 

que el paper de la població estrangera en el rejoveniment de la població rural és mes 

aviat modest, tant pel seu nombre (força inferior proporcionalment a la que es dóna al 

conjunt de Catalunya), com per l’escàs percentatge de joves que presenta. La 

comparació amb el total de Catalunya reforça aquesta deducció, ja que com veiem a la 

taula 3.5, la població estrangera rural és menys jove que la resident al conjunt del 

Principat, que presenta una mica més de joves i sobretot molt menys vells. La influència 

dels estrangers jubilats al món rural, que segurament són més abundants que als 

municipis no rurals, explicaria aquest fet.  

 
Taula 3.5.- Composició de la població estrangera per 3 grups d'edat 
(2010) 
Edat Municipis rurals % Total Catalunya % 
0-19 8407 20,5 263529 21,4 
20-64 30606 74,4 939134 76,1 
65 I MÉS 2097 5,1 31405 2,5 
  41110 100,0 1234068 100,0 
  IV 24,9 IV 11,9 
Font: Padro habitants (Idescat). Elaboració pròpia   

 

Finalment, pel que fa a la distribució per sexes, es pot veure que l’arribada de població 

estrangera encara accentua més el desequilibri en favor dels homes. En concret, si 

calculem la feminitat del conjunt dels estrangers de l’any 2010 en resulta una taxa de 

44,4, inferior a la mitjana de la població rural, que com hem vist anteriorment era de 48, 

i inferior també a la dels conjunts d’estrangers residents a Catalunya que és de 45,9. 

Una observació més acurada de la piràmide permet veure que el dèficit de dones és 

especialment elevat entre les adultes joves, és a dir en les edats de procreació, cosa que 

limita considerablement el possible efecte sobre la natalitat. 

 
En definitiva, la influència de la població estrangera és moderadament important pel 

que fa al rejoveniment de la població (molt més per l’increment d’adults joves, que per 

l’augment de la base de la piràmide), i, en canvi, accentua el predomini masculí de la 

població rural.  
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3.4.2. La nacionalitat de la població estrangera resident als municipis rurals.  

És ben conegut que la població estrangera resident a Catalunya mostra una enorme 

heterogeneïtat geogràfica. Anem a veure a continuació si el perfil de la rural presenta 

uns trets similars a la del conjunt de Catalunya o ofereix algunes especificitats. 

 

Fig. 3.11.- Composició percentual de la població estrangera (2010) 
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A la figura 3.11 es pot veure la composició de la població estrangera resident a la zona 

rural catalana distribuïda en 11 grans grups de nacionalitats i la seva comparació amb la 

distribució al conjunt de Catalunya. Pel que respecta al món rural destaquen de manera 

molt considerable dos grups: el dels romanesos i búlgars (amb molt predomini dels 

primers) i els dels magrebins (pràcticament tots marroquins) amb dos percentatges quasi 

similars a l’entorn del 25% cadascun. És a dir, prop del 50% de la població estrangera 

resident en municipis rurals està formada només per dues nacionalitats: romanesos i 

marroquins. La comparació amb el conjunt de Catalunya és molt interessant: en ambdós 

casos la proporció a l’àmbit rural és superior a la mitjana, però mentre la de magrebins 

només és una mica més alta, la diferència en el cas de romanesos i búlgars és molt gran, 

fins el punt que proporcionalment són més del doble del que representen a Catalunya. 

És a dir, sembla que la immigració romanesa i búlgara s’hagi especialitzat més en 

àmbits no urbans. En sentit totalment contrari, podem observar que la població 

llatinoamericana i del Carib té en l’àmbit rural una representació clarament inferior a la 
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mitjana catalana, especialment en el grups de la població andina (on hem agrupat 

Equador, Colòmbia, Perú i Bolívia), però també en la resta. Quelcom semblant succeeix 

amb els asiàtics, si bé el seu pes és menor. Pensem que la diferent activitat econòmica 

que habitualment exerceixen la majoria de persones d’aquestes diverses nacionalitats és 

el factor principal que explica aquestes diferències. És sabut que tant romanesos i 

búlgars, per un costat, i magrebins per l’altre, treballen majoritàriament en activitats 

com és ara l’agrària (genuïnament rural), o la construcció, sovint molt freqüent en certes 

zones rurals, per exemple les turístiques. Ben al contrari els llatinoamericans (de fet en 

molt casos llatinoamericanes), predominen en activats més urbanes com les vinculades a 

les feines de la llar, els serveis personals i l’hostaleria. Pel que fa grups asiàtics com 

xinesos i pakistanesos, la seva especialització comercial explicaria el seu predomini 

urbà. Convé tenir en compte per altra banda, que aquestes activitats predominants al 

medi rural són exercides majoritàriament per homes, cosa que pot explicar el major 

dèficit femení que és dóna en aquests territoris i que hem constatat en planes anteriors. 

Tot el que acabem de veure es completa amb l’anàlisi de la distribució de la sex ratio 

per nacionalitat (figura 3.12), on es pot veure un important predomini masculí entre 

romanesos-búlgars i magrebins, els dos grups majoritaris al món rural, i en canvi una 

majoria femenina entre la població americana, menys important als municipis rurals 

com ja hem senyalat.  

Fig. 3.12.- Població estrangera als municipis rurals per nacionalitat i sexe 
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CAPÍTOL 4. 

ELS TERRITORIS RURALS: CANVIS SOCIOECONÒMICS I DIVERSITAT 
ACTUAL 
 

4.1. Els nous espais rurals 

En els darrers decennis els espais rurals dels països desenvolupats han experimentat 

canvis molt importants que n’han alterat fortament l’estructura econòmica, demogràfica 

o social. Aquells espais rurals de poblament poc dens i amb una dedicació gairebé 

absoluta a les activitats primàries gairebé han desaparegut substituïts per diversos tipus 

de zones rurals, on en molts casos es fan ben patents les activitats econòmiques i els 

modes de vida urbans. L’evolució social i econòmica ha fet que els espais rurals 

prenguin altres funcions –al marge de la de producció agrària- que en alguns casos han 

gairebé substituït la inicial: 

• Altres funcions econòmiques: la mateixa activitat agrària ha canviat, a més 

determinades activitats industrials i de serveis hi troben avantatges de 

localització que abans no existien o no es valoraven. 

• Funció residencial: és un espai on viu població local, que treballa al propi 

territori o moltes vegades no, on trobem també residències secundàries i 

allotjaments de caire turístic. 

• Funcions naturals/ambientals: es valora cada cop més el paper del medi rural en 

el manteniment del paisatge, de la biodiversitat, o en la regulació de processos 

ambientals. 

• Funció de lleure: a causa d’aquests valors ambientals, molta gent busca en les 

zones rurals la tranquil·litat i el contacte amb la natura. 

Tots aquests canvis funcionals han portat a canvis sensibles en la dinàmica i l’estructura 

de les zones rurals que s’han materialitzat especialment a partir dels anys 80, donant 

lloc a nous espais agraris. Veurem seguidament de forma breu quins han estat aquests 

canvis i en quina mesura poden ser importants en parlar d’immigració.  

 

4.1.1. Dinàmiques recents de les zones rurals 

• Dinàmiques econòmiques  

Com hem dit, el primer canvi econòmic ha estat pel mateix sector agrari. En el cas 

espanyol, i en general en el sud d’Europa, alguns dels processos recents més importants 

són: 
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• Disminució de les terres conreades, tot i que a un ritme força més baix que 

durant els anys 60 o 70. 

• Disminució de les petites explotacions i increment de les més grans, però encara 

hi ha un gran nombre de les primeres i també es consolida el manteniment d’un 

alt pes de les explotacions a temps parcial sobre el total. 

• Descens clar dels actius agraris a ple temps i manteniment d’una estructura 

d’edat força envellida a causa de la dificultat d’incorporació de pagesos joves. 

• Descens de les ajudes familiars a l’explotació i increment sensible de la mà 

d’obra assalariada. 

• Millora dels processos de producció i transformació i increment de la producció 

agrària de qualitat, especialment en territoris desafavorits. 

D’altra banda, ha augmentat en general la presència d’activitat industrial. La indústria 

en medi rural respon a diversos tipus: pot sorgir dins de sistemes econòmics locals, 

lligada a recursos o emprenedors locals –molt sovint en l’àmbit de la producció 

agroalimentària bé sigui industrial, creant de vegades “districtes industrials” (Hoggart i 

altres, 1995) o bé artesana- o, sovint, respondre a estratègies d’empres radicades en 

entorns urbans que descentralitzen plantes de producció, aprofitant de vegades una 

major flexibilitat –de temps, de salaris- del mercat laboral en les zones agràries, avesat a 

complementar les rendes del camp amb altres activitats a temps complet o a temps 

parcial.  

 

També l’activitat turística ha tingut un creixement espectacular en el món rural en els 

darrers vint anys. El paper de lleure de les zones rurals, sigui pels valors dels espais 

naturals o de l’espai agrari en general, ha portat a un increment important de 

l’allotjament, la restauració i múltiples formes d’activitats i equipaments recreatius i 

turístics en tots els espais rurals, fins al punt que determinats territoris de muntanya o 

amb determinats valors naturals o paisatgístics depenen econòmicament del turisme de 

forma majoritària. 

 

En tot això hi ha tingut un paper clau la política agrària comunitària (PAC). D’una 

banda, incidint directament o indirectament en la modernització i reestructuració de les 

explotacions agràries i del sector agroalimentari, de l’altra, a través de la creixent 

importància donada a les polítiques de desenvolupament rural, on la diversificació 

econòmica de les zones rurals s’ha plantejat com a un objectiu clau per a la 
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revitalització del camp. Malgrat la modesta dotació pressupostària, la iniciativa europea 

Leader de desenvolupament rural –i en el cas espanyol, els programes Proder creats per 

l’administració central- ha estat un veritable revulsiu en molts territoris rurals a l’hora 

d’iniciar o desenvolupar activitats alternatives al sector primari. La planificació previa i 

la gestió local dels ajuts han possibilitat, a més, dinàmiques de creixement que 

difícilment s’haguessin dut a terme amb la sola intervenció de la iniciativa privada. 

 

• Dinàmiques sociodemogràfiques 

En els darrers 50 anys la població rural ha patit canvis profunds. Segons García Sanz 

(2003), els quatre grans canvis són el buidament demogràfic de les zones rurals, la 

distorsió de la piràmide d’edats per envelliment, la masculinització i la descompensació 

del creixement vegetatiu cap a valors progressivament més negatius en molts territoris. 
 

Aquest creixement natural negatiu de la gran majoria de les zones rurals necessitaria un 

canvi en els patrons de fecunditat molt gran per a invertir la situació. És per això que el 

creixement de població observat en els darrers quinze o vint anys en moltes zones rurals 

es deu a l’arribada de nous pobladors. Com ja s’ha dit abans, aquests poden ser migració 

interna, formada en bona part per persones que viuen en llocs més o menys distants del 

lloc de treball i que formen una part important del nou creixement de les zones rurals, 

tal com es desprèn de les dades d’evolució de la població per zones, que centren la gran 

majoria de l’augment demogràfic de les zones rurals en aquells espais propers i/o ben 

comunicats amb les àrees urbanes (Roquer i Blay, 2008). La recerca de millor qualitat 

de vida per part dels habitants de les àrees urbanes i les possibilitats que dóna el cotxe 

particular o, en menor mesura, els serveis públics de transport, han portat a una 

expansió residencial molt significativa en aquests espais propers o ben comunicats de 

tal forma que han canviat la composició de bona part de les zones rurals 

desenvolupades. Una part important del medi rural és, doncs, en bona part, un espai-

dormitori. 
 

Evidentment, no podem deixar d’esmentar el creixement de la població estrangera com 

a fenomen recent i molt important en algunes zones rurals, que contribueix lògicament a 

aquests canvis econòmics i socials. El sector agrari en procés de canvi, les noves 

dinàmiques industrials i turístiques, la construcció vinculada al creixement residencial o 
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els serveis demandats per la població rural són oportunitats de treball que atreuen 

immigració. En parlarem més endavant. 
 

4.1.2. Tipologies de zones rurals: ruralitat i ruralitats 

És evident que amb les transformacions abans indicades ha calgut anar variant la 

definició de què és rural i què no. Per a això s’han tingut en compte criteris diversos per 

part tant de l’administració com dels investigadors del medi rural (Garcia Ramon i 

altres, 1995): ús de variables simples, com ara la densitat de població, la població total 

d’un nucli o unitat administrativa, el percentatge de població activa agrària o altres 

menys utilitzades; elaboració d’indicadors complexos resultat de combinacions 

estadístiques de variables simples, que pot anar d’indicadors més o menys senzills com 

el de Demangeon fins a anàlisis multivariants; la constatació de l’existència de 

determinats fenòmens vinculats al medi rural, com ara el treball agrícola, la 

descentralització industrial o els moviments pendulars residència-treball; i, finalment, la 

consideració de les diferències de comportament i actituds entre camp i ciutat. 
 

En general, les administracions utilitzen indicadors simples, generalment basats en 

població total o densitat demogràfica, per distingir entre rural i urbà. Serveixi d’exemple 

el cas espanyol, en què l’Institut Nacional d’Estadística compta com a rurals els 

municipis de menys de 2.000 habitants, intermedis els de 2.000 a 10000 i urbans els de 

més de 10000. Alguns països van més enllà per definir diferents graus de ruralitat, bé 

sigui amb indicadors elaborats pels propis serveis estadístics o bé a partir del treball 

d’investigadors. Per exemple, Clout distingeix per al Regne Unit tres tipus de zones 

rurals en funció sobretot de la dinàmica agrària: dinàmiques, en retard i marginals 

(Hoggart i altres, 1995). L’OCDE utilitza una definició simple d’àrea rural: per a 

municipis, són aquells que tenen una densitat menor de 150 hab/km2; les regions seran 

més o menys rurals en funció del percentatge de població que visqui en municipis rurals 

(Boscacci, 1999). Un estudi recent comenta la diversitat d’aproximacions a les 

tipologies de zones rurals i exposa diferents tipologies utilitzades en regions o països 

europeus. Així, en el cas francès es basa en la morfologia de l’espai edificat i la 

integració de criteris de funcionalitat, és a dir, referents a les relacions amb altres 

municipis, mitjançant els desplaçaments del domicili al treball; en l’anglès la tipologia 

no utilitza les divisions administratives sinó la població existent i la distància de cada 
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punt del territori en relació als centres de serveis; en el de la Toscana es té en compte la 

densitat de població, però també els usos del sòl i l’activitat predominant (GEM, 2007). 
 

En els dos decennis darrers l’aplicació de la política comunitària de desenvolupament 

rural ha comportat el treball sobre la delimitació de les zones rurals amb l’objectiu de 

destinar-hi els programes europeus corresponents. A nivell europeu, com de cada estat o 

fins i tot regió (segons les competències de cadascun en desenvolupament rural) s’han 

elaborat diverses formes i índexs per a determinar si podien optar o no a aquests 

programes. Per exemple, en el cas de l’aplicació actual de Leader a Catalunya, s’han 

utilitzat territoris homogenis i continus amb una població entre 20.000 i 60.000 

habitants, que finalment han estat delimitats pel Departament d’Agricultura i Acció 

Rural. Per valorar l’homogeneïtat, s’han tingut en compte indicadors com ara 

l’envelliment o la masculinització de la població, la distribució de l’ocupació per grans 

sectors d’activitat o l’evolució de la població dels municipis. 
 

Tanmateix, sovint el que cal no és demostrar ruralitat sinó definir diversos tipus de 

ruralitats possibles, especialment quan es tracta d’orientar la política o la planificació 

territorial. En aquest sentit, la Comissió de les Comunitats Europees, en afrontar els 

canvis en la política rural de finals dels 80, ja distingia tres tipus de regions segons la 

seva situació amb respecte als centres urbans i integració a l’economia nacional 

(Comissió Europea, 1988): 

• Àrees rurals integrades: amb creixement de població, proximitat de centres 

urbans, alta presència dels sectors secundari i terciari però ús agrari important 

del territori, amb risc de conversió de l’espai agrari en urbanitzat. 

• Àrees rurals intermèdies: relativament distants de centres urbans, amb 

importància de sector primari i secundari, i ús agrari més extensiu. 

• Àrees rurals remotes: àrees de baixa densitat i baixes rendes, amb problemes 

d’envelliment, alta dependència del sector agrari i llunyania dels centres urbans, 

bé per distància real o bé per dèficit en les comunicacions. 

En relació amb aquesta última categoria, la UE ja va definir en el seu moment (1975) 

les zones de muntanya i les zones desafavorides com a zones d’especial actuació en 

l’àmbit dels ajuts prioritaris. 

A Espanya, la Llei 45/2007, de desenvolupament rural sostenible, indica els següents 

tipus de zones rurals: 
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• Zones rurals a revitalitzar: aquelles amb escassa densitat de població, elevada 

significació de l’activitat agrària, baixos nivells de renda i un important 

aïllament geogràfic dificultats de vertebració territorial. 

• Zones rurals intermèdies: aquelles de baixa o mitjana densitat de població, amb 

una ocupació diversificada entre el sector primari, secundari i terciari, baixos o 

mitjans nivells de renda i distants de l’àrea directa d’influència dels grans nuclis 

urbans. 

• Zones rurals periurbanes: aquelles de població creixent, amb predomini de 

l’ocupació en el sector terciari, nivells mitjans o alts de renda i situades a 

l’entorn de les àrees urbanes o àrees densament poblades. 

En general, doncs, se solen utilitzar criteris de renda, proximitat a centres urbans, 

dinàmica demogràfica i estructura econòmica a l’hora de definir territoris rurals amb 

vistes a la planificació o a l’aplicació de programes de desenvolupament. 
 

4.1.3. Immigració i diversitat rural 

La diversitat de territoris rurals també afecta lògicament a la immigració. Ja hem dit que 

el creixement recent de les zones rurals és més fort en unes que en altres, i això depèn 

de diversos factors, entre els que es poden destacar la grandària del municipi, la seva 

localització i la seva estructura econòmica (Solana, 2008). Si bé els dos primers factors 

juguen, en general, en contra de les zones rurals, el tercer constitueix, com és lògic, 

l’element clau per explicar aquesta presència de nous pobladors en medi rural. Segons si 

el territori és capaç d’oferir uns llocs de treball amb unes característiques mínimament 

atractives per als immigrants podrà haver-n’hi més nombre; per tant, l’estructura 

econòmica específica de cada zona agrària suposarà la major o menor atractivitat i 

també la presència més important o menys d’un tipus o un altre d’immigrant. Per 

exemple, la distribució territorial segons nacionalitat de procedència indica zones de 

concentració diferents dins de cada país (Pajares, 2008; Fonseca, 2008; Kasimis, 2008) 

o, dins d’aquests, segons les regions (per exemple, Esparcia, 2002). En el cas català, és 

clara la concentració d’immigrants de la UE a l’Empordà –vinculats en aquest cas als 

atractius paisatgístics i residencials-, dels europeus de l’Est i marroquins a l’interior de 

les comarques de Tarragona, d’americans i europeus de l’Est al Pirineu i d’africans i 

europeus de l’Est a la plana de Lleida (Bayona i Gil, 2010; Solana, 2005; Solé, 2010). 
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Pel que fa a les activitats econòmiques de destinació dels immigrants en medi rural, són 

lògicament diversificades en la mesura que l’economia rural actual és també diversa, 

essent les principals branques d’activitat on són presents el treball agrari, la construcció, 

la indústria manufacturera, especialment l’agroalimentària, l’hostaleria i les activitats 

domèstiques. Existeix una especialització per països d’origen en aquestes activitats. En 

el cas espanyol, les dades de la Encuesta Nacional de Inmigración 2007 mostren 

aquelles activitats en que la proporció de cada nacionalitat és superior o molt superior al 

pes que té cada país en el mercat de treball immigrant (taula 4.1). 
 

TAULA 4.1. ESPECIALITZACIÓ ECONÒMICA DELS IMMIGRANTS ESTRANGERS SEGONS PROCEDÈNCIA. 2007

Sector agrari
Indústria

manufacturera Construcció Hostaleria
Activitats

domèstiques
Romania i Bulgària Especialització Especialització Especialització
Resta UE Especialització Especialització
Marroc Alta especialització Especialització
Resta d'Àfrica Especialització Especialització
Equador Especialització Especialització Alta especialització
Resta Amèrica del Sud Especialització Alta especialització
Àsia Especialització

Font: Encuesta Nacional de Inmigración 2007 (INE). Elaboració pròpia.  
 

El treball agrari va ser la primera destinació de la immigració estrangera de forma 

important ja als anys 90 a l’Europa del Sud i després s’ha mantingut com a un sector 

amb molta presència d’immigrants, tot i que sovint com a primera feina abans de passar 

a altres ocupacions o destinacions (Pumares i altres, 2006). Això s’explica perquè bona 

part del treball agrari consisteix en treball assalariat no permanent que substitueix la 

davallada dels actius agraris i especialment de les ajudes familiars en l’activitat agrícola, 

amb condicions laborals i salarials precàries, quan no irregulars. Els principals 

col·lectius que l’efectuen a Espanya són els marroquins, els altres africans, europeus de 

l’est i equatorians. 
 

Una situació similar és la que correspon al treball en la indústria en medi rural, o 

almenys en una part significativa d’aquesta. Si històricament una part de la 

industrialització en medi rural corresponia a empreses deslocalitzades d’entorns urbans 

que buscaven flexibilitat del treball i salaris baixos; en la mesura que les dones i joves 

locals que feien aquestes feines han pogut accedir a altres ocupacions, han estat els 

immigrants els que les han passat a fer (Pedreño i Riquelme, 2007). Aquesta 

precarització es reflecteix també en la presència important d’immigrants en els nous 

treballs que l’expansió de la construcció ha creat en medi rural. En el conjunt d’Espanya 
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no hi ha cap dels principals col·lectius d’immigrants que estigui pròpiament 

especialitzat en el treball industrial, però el pes dels europeus de l’Est hi és més gran 

que els sudamericans o els marroquins, en el cas de la construcció són també els 

europeus de l’Est els que tenen una presència més destacada, tot i que hi són presents de 

forma important tots els principals col·lectius nacionals. 
 

Els serveis són també un sector de creixement important per a l’ocupació de la població 

immigrant. I ho és sobretot per a la mà d’obra femenina. Els tres subsectors més 

importants són l’hostaleria, el comerç i el treball a les llars. L’hostaleria ha tingut una 

expansió considerable en medi rural en els darrers anys de la mà dels diferents tipus de 

turisme rural i les activitats induïdes (restaurants, bars, hotels, hostals...). Molt bona part 

de l’ocupació l’han capitalitzat les dones, on destaquen les sudamericanes, amb el cas 

de les colombianes que gairebé només treballen en aquesta branca econòmica. Unes 

pautes similars segueix el sector del comerç. També femení és el nínxol de les activitats 

domèstiques, fortament desenvolupat en les àrees rurals més envellides, on la 

importància del coneixement de l’idioma és un factor clau per entendre el predomini de 

les sudamericanes. En la mesura que els territoris rurals tinguin una estructura 

econòmica amb major o menor pes de cadascuna de les activitats esmentades, variaran 

les característiques de la immigració que hi és present, així com també el seu 

comportament en relació al treball i la residència. Green i altres (2009), en el seu estudi 

sobre el paper dels immigrants estrangers en el món laboral de zones rurals del Regne 

Unit, definien cinc tipus de mercats de treball en zones rurals en funció de 

l’estacionalitat, la major o menor demanda i capacitat de cobrir els llocs de treball en 

cada cas, assenyalant per a cadascun dels cinc els tipus d’immigrants (segons major o 

menor qualificació i llargada de la feina). Lògicament, en la mesura que domini un o 

altre mercat de treball, els territoris rurals tindran major o menor presència d’un o altre 

tipus d’immigrant. Kasimis (2008) estudia tres tipus diferents de territoris rurals grecs, 

un de marginal envellit, un altre agroindustrial i un altre multifuncional, indicant les 

diferències entre els tipus d’immigrants i el seu comportament en unes zones i altres. 

Per exemple, en zones rurals marginals hi ha una major presència de treball permanent 

especialment en agricultura, però sovint els immigrants tendeixen a marxar malgrat tenir 

sovint habitatge propi o proporcionat pels propis pagesos que els donen feina. Sol 

haver-hi famílies en què l’home treballa al camp i la dona en atenció domèstica o 

ajudant al camp en el cas que arribin a propietaris. En zones d’agricultura intensiva amb 
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presència important de transformació agrària, dominen els assalariats agraris que viuen 

de lloguer, movent-se pel territori segons les feines de temporada; hi ha gran quantitat 

d’homes solters i, en el cas de famílies, sol ser el marit el que treballa com a assalariat, 

mentre que la dona ho sol fer a la transformació agrària. Finalment , en zones 

multifuncionals amb presència de turisme i/ o indústria la immigració reflecteix també 

la multiplicitat de feines bé sigui a nivell individual o familiar, amb l’home treballant a 

la construcció o en menor mesura altres feines i la dona a l’hostaleria o les activitats 

domèstiques. La constatació d’aquestes diferències territorials planteja la necessitat de 

definir una classificació de zones rurals catalanes des del punt de vista de l’estudi de les 

migracions. Seguidament s’intentarà abordar una possible aproximació. 
 

4.2. Catalunya: diferents ruralitats 

Catalunya ha experimentat canvis profunds en el medi rural en els darrers decennis, tal 

com ja s’ha comentat que s’esdevé en tots els països desenvolupats. Aquí s’han produït 

en major o menor mesura els processos d’envelliment i disminució del pes de l’activitat 

agrària seguits de la recuperació demogràfica i la diversificació econòmica dels darrers 

vint anys. La gran complexitat del territori català, però, ha fet que aquests i altres 

processos s’hagin donat de forma força desigual sobre el territori i que la situació actual 

mostri una gran diversitat de zones rurals. En els apartats que segueixen intentarem, a 

partir del comentari de diversos mapes, explicar en primer lloc la distribució territorial 

de diferents indicadors i, en segon lloc, la tipologia de zones rurals que proposem a 

partir d’aquests.  
 

4.2.1. Els indicadors del medi rural a Catalunya 

Atesa la complexitat de situacions del medi rural català i la seva ràpida evolució recent, 

qualsevol selecció i ús d’indicadors per mesurar el canvi, mostrar la diversitat actual o 

intentar fer una tipologia de zones rurals és dificultosa i hom s’arrisca a deixar de banda 

processos o situacions significatius en buscar la necessària simplificació expositiva. 

Hem dit abans que els principals factors d’arribada d’immigrants a les zones rurals 

tenen a veure amb la demografia, la grandària dels nuclis de població, la localització 

d’aquests en relació sobretot als centres urbans i zones més dinàmiques del país i 

finalment en relació a l’estructura econòmica local. El primer factor no l’abordarem 

aquí, ja que la demografia és objecte d’un capítol específic d’aquesta recerca, però sí els 

altres tres, tot i que l’anàlisi més àmplia correspondrà, com és lògic en ser el factor 
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fonamental, a la relativa a l’estructura econòmica. Hem de dir que, excepte pel que fa a 

la població absoluta, s’ha treballat amb dades de 2001 (cens de població) o bé de 1999 

(cens agrari). La raó és doble: en primer lloc no existeixen dades amb el mateix grau de 

fiabilitat i desagregació per a anys posteriors, en segon lloc la data en què comença a 

arribar de forma important la immigració estrangera al país és sobretot a partir de 2001, 

i les xifres reflectiran el territori que es troba la majoria dels immigrants en arribar 

millor que si prenguéssim dades actuals, en què els immigrants ja han contribuït a 

canviar les característiques del medi d’arribada. D’altra banda, s’ha optat per tenir en 

compte, en parlar de l’estructura econòmica municipal, les dades de població ocupada i 

no els llocs de treball localitzats –o altres indicadors més difícils d’obtenir o menys 

representatius-, ja que per raó de la gran mobilitat existent per raons de treball a les 

zones rurals es podia córrer el risc de qualificar com a agraris molts municipis on de fet 

la majoria de la població treballa en centres industrials o de serveis propers. 
 

• La grandària de la població 

Creiem que el factor grandària de la població és sens dubte el de menor pes a l’hora de 

valorar la major o menor presència d’immigrants en medi rural. En efecte, si la base de 

la recerca es circumscriu als municipis de menys de 2.000 habitants com a criteri 

essencial per delimitar l’àmbit rural, el cert és que les diferències en la grandària dels 

nuclis de població no poden haver afectat molt ni el nombre ni la tipologia dels 

immigrants rebuts, ja que la gran diferència s’estableix entre els nuclis urbans i la resta 

del territori, encara que sí que pot influir una mica en el comportament dels nouvinguts 

a l’hora de buscar feina o d’instal.lar-se. En tot cas, en la figura 4.1 s’ha plasmat la 

grandària demogràfica dels municipis rurals catalans distingint tres grandàries: fins a 

500 habitants, de 500 a 1000 i de 1000 a 2.000. Es pot veure com, a grans trets, els 

municipis més grans responen als territoris més planers –els de majors recursos agraris-, 

més propers a la costa –els més propers, doncs, a les àrees més dinàmiques del país- o 

de població més concentrada sobre el territori –com l’interior de les Terres de l’Ebre. 

Per contra, la major part del Pirineu i Pre-pirineu, des de la Vall d’Aran fins l’interior de 

l’Alt Empordà, registra un bon nombre de municipis amb menys de 500 habitants, on 

encara caldria tenir en compte que molts d’ells estan compostos per diversos nuclis de 

població, fet aquest que també caldria tenir en compte en alguns dels municipis més 

grans. D’altra banda, des del Priorat i les Garrigues fins al Solsonès passant per l’Urgell, 

la Conca de Barberà i la Segarra es dibuixa un altre eix coincident amb les terres de 
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muntanya baixa o altiplans de l’interior català amb limitacions físiques històriques per a 

l’agricultura i més allunyats dels nuclis urbans, factors aquests que també expliquen el 

despoblament d’àmplies zones del Pirineu. 

 
• La proximitat a nuclis urbans 

La proximitat a nuclis urbans és els segon gran factor a considerar a l’hora de 

diferenciar processos i zones en medi rural. En el cas català, l’expansió urbana sobre el  

territori ha tingut un augment espectacular en els darrers vint anys a causa de la millora 

de les comunicacions i l’ús generalitzat del transport privat, d’una banda, i del context 

de creixement econòmic, de l’altra. L’àrea metropolitana de Barcelona ha estès la 

influència sobre bona part del territori més proper, però també les ciutats mitjanes i fins 

i tot petites, centres laborals territorials en acumular els llocs de treball –d’origen local o 

bé sovint difosos des de l’entorn de Barcelona-, han articulat al seu voltant espais més o 
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menys grans on dominen els nuclis amb una funció residencial predominant més que no 

pas econòmica. La major part de Catalunya és doncs una ciutat de ciutats (Nel·lo, 2001), 

relacionades entre sí i cobrint la major part del territori on els diferents municipis van 

adaptant-se a la nova funcionalitat territorial. 
 

De tota manera, cal distingir si és possible entre el fenomen de la periurbanització –

aquest creixement dels nuclis rurals causat essencialment per la difusió de commuters 

des de l’àrea metropolitana o les ciutats mitjanes- i la contraurbanització i revifada de 

les àrees rurals en general, incloent les més remotes (Solana, 2008). Aquesta no és una 

tasca fàcil en el territori català. En el seu treball per a determinar zones rurals en declivi 

amb vistes especialment a programació del desenvolupament rural, el GEM (2007) 

considerava periurbanes les àrees que pivotaven al voltant dels nuclis de més de 15.000 

habitants, a menys de 30 minuts de distància; això feia periurbans la pràctica totalitat de 

les comarques de Barcelona, bona part de les de Girona, la majoria del Camp de 

Tarragona, la plana de Lleida, Baix-Ebre Montsià i l’entorn de la Seu d’Urgell. Però tal 

com ja evidenciava el Pla Territorial General (Generalitat de Catalunya, 1995), a 

Catalunya la major part del territori s’integra en àrees de cohesió definides per mercats 

de treball interrelacionats entre sí, més grans o més petits en funció d’on se situa el 

llindar de la mobilitat obligada per raons de treball que es pren com a base per a definir 

les àrees. Les àrees més grans lògicament coincidien amb l’entorn de Barcelona i en 

menor mesura les ciutats mitjanes del país, però també existien àrees de cohesió de certa 

magnitud en entorns rurals girant al voltant d’un o dos centres de treball que podien ser 

capitals comarcals (la Seu d’Urgell, Viella) o indrets amb concentració laboral forta (la 

Sénia, Guissona). 
 

L’observació de la figura 4.2 permet veure com realment pocs municipis rurals catalans 

–en concret, un 7,5%- tenen un balanç positiu entre llocs de treball localitzats i població 

ocupada resident, és a dir, una job ratio superior a 1. La gran majoria es troben per sota 

de 0,75, evidenciant que una bona part dels municipis catalans tenen una funció de 

nucli-dormitori més o menys significativa. I això succeeix de manera especial allí on les 

comunicacions sembla que no faciliten els desplaçaments diaris, les àrees de muntanya 

o dels altiplans interiors. No és senzill, doncs, definir on comencen i on acaben 

periurbanitat i contraurbanització. 
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• El pes del sector agrari 

Dins de l’estructura econòmica, cal fer una referència explícita als indicadors de 

l’activitat agrària, ja que al cap i a la fi aquesta constitueix un dels elements clau dels 

entorns rurals i com hem vist, sovint les classificacions es fan partint de la base de la 

dinàmica agrària dels territoris. Un primer indicador d’interès pot ser la major o menor 

dedicació agrària del municipi. En la figura 4.3 s’ha representat la proporció de 

superfície agrària útil (SAU) en relació a la superfície de cada municipi. Tot i que la 

SAU reflecteix, de fet, la superfície agrària inclosa en l’explotació dels pagesos de cada 

municipi, i que per tant pot incloure terres d’altres termes, hem considerat que 

l’indicador era suficientment representatiu de l’abast de l’acció agrària sobre cada terme 

municipal. Com és d’esperar, els valors més alts es donen en territoris planers de les 

comarques de Lleida i, en menor mesura, Empordà i altiplà central. L’existència 
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d’amples zones de pastures fa aparèixer una zona d’aprofitament agrari mitjà al Pirineu, 

però en aquest cas cal tenir en compte que es tracta d’un ús molt més extensiu del 

territori que en el cas agrícola. per contra, amples zones de muntanya mitjana i baixa 

prelitorals i del Pre-pirineu tenen uns percentatges de SAU força reduïts. 

 
La intensitat de l’acció agrària en zones mediterrànies com la nostra sol mesurar-se 

sovint per la presència o no de regadiu. Efectivament, l’aigua de reg, malgrat les 

diferents formes i intensitats d’aquest, suposa sempre una inversió forta i una 

intensificació important del treball que es reflecteix en una demanda sensiblement 

superior de mà d’obra amb respecte a les àrees de secà, a més d’uns rendiments 

sensiblement més elevats. El mapa del regadiu a Catalunya (figura 4.4) mostra com els 

municipis petits on aquest és més present corresponen als de la plana de Lleida i, en 

menor mesura, l’Empordà, Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre. Amples zones de 
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l’interior de Catalunya tenen percentatges inferiors al 10% de superfície regada, amb el 

que això suposa en relació a la limitació de les possibilitats de desenvolupament del 

sector primari i al mateix temps de transformació dels productes agraris. 

 
El pes de la població activa agrària és el tercer indicador considerat en aquest apartat. 

Com és d’esperar, la immensa majoria dels municipis de menys de 2.000 habitants 

tenen percentatges de població ocupada agrària força superiors a la mitjana catalana, 

que l’any 2001 se situava en un exigu 2,5% (veure figura 4.5). El sector agrari 

continuava sent, el 2001, una part important de l’economia local en el territori rural 

català, però amb diferències significatives per zones i en la majoria de casos sense 

arribar a ser el sector predominant a nivell de població ocupada. Les àrees amb major 

pes dels actius agraris eren la plana i el Pre-pirineu de Lleida junt amb la Terra Alta i 

part del Priorat. Per contra, amples zones del Pirineu, de l’interior de Barcelona, de 
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l’Empordà i Camp de Tarragona dibuixaven la Catalunya rural on les activitats agràries 

han perdut més pes específic en l’ocupació local. 

 
• La major o menor diversificació econòmica 

Bona part dels municipis rurals de Catalunya tenia l’any 2001 un pes de l’ocupació 

industrial similar o superior a la mitjana catalana (25% del total d’ocupats). Això 

reflectia no només la difusió cap a bona part del territori d’empreses procedents de 

l’àmbit metropolità sinó en bona part també l’alt grau de mobilitat diària per motius de 

treball que hem comentat abans que afecta el territori català. Les dades representades en 

la figura 4.6 permeten veure com l’activitat industrial té un pes important en 

pràcticament tot l’interior de les comarques de Barcelona, com era d’esperar, però 

també a la Garrotxa, Ribera d’Ebre, camp de Tarragona, Conca de Barberà, plana de 

Lleida, Segarra i fins i tot punts del Prepirineu com l’entorn d’Oliana. És clar que es 

 73



tracta de població ocupada resident i no pas llocs de treball localitzats, amb la qual cosa 

una part significativa d’aquests municipis no tenen realment gaire indústria ubicada al 

propi terme, ara bé, la població resident sí que té en l’activitat industrial una de les 

principals sortides laborals i això fa que aquesta sigui la que marca en bona part la vida 

local. La major part del Pirineu, l’Empordà, les Garrigues i el Priorat són les àrees on 

l’activitat industrial té un menor pes relatiu. 

 
L’activitat de serveis segueix una pauta bastant diferent, com s pot veure a la figura 4.7. 

Bona part del Pirineu apareix amb un domini clar de l’ocupació als serveis, sens dubte 

com a conseqüència de l’important desenvolupament turístic esdevingut especialment 

des d’inici dels anys 90, que ha vingut a substituir la dependència del sector primari que 

la major part de la zona tenia encara fins fa poc més de vint anys. Una situació similar a 

escala reduïda apareix al voltant d’algunes de les zones de muntanya prelitoral, com ara 
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el Montseny o les Muntanyes de Prades. Un cas especial és l’Empordà, on el domini 

clar dels serveis a la gran majoria de municipis petits ha d’estar relacionat amb el 

turisme, però el de la costa, a més de les activitats comercials i serveis propis de la 

capital comarcal i de la zona de frontera; la presència d’una població estrangera retirada 

de cert pes demogràfic i l’alt nombre de segona residència ha d’ajudar a aquesta 

dimensió dels serveis.  

 
Finalment, alguns nuclis periurbans de Lleida o Tarragona-Reus també mostren una 

dimensió important de l’ocupació terciària.Si malgrat l’expansió dels serveis encara la 

majoria de municipis rurals catalans estaven per sota de la mitjana catalana d’ocupació 

al sector (62%), en el cas de la construcció la gran majoria se situa per damunt del 10% 

mitjà català. En la figura 4.8 es pot constatar clarament aquest fet. Les àrees on la 

construcció té un pes relatiu més gran són el Pirineu, l’interior de Camp de Tarragona i 
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Terres de l’Ebre i l’Empordà. En el primer cas sembla clara una relació amb el 

desenvolupament de les activitats turístiques i els diferents tipus d’allotjament, molt 

especialment segones residències. En els altres casos cal pensar, a més de la major 

dinàmica del mercat de la construcció local o interior vinculat al turisme o fenòmens de 

periurbanització, en el desplaçament de bona part d’aquests actius cap a la costa i zones 

urbanes per contribuir al desenvolupament residencial i turístic del litoral. 

 
De l’observació dels mapes anteriors es desprèn la forta diversificació econòmica que 

ha experimentat el camp català en els darrers decennis, i cal pensar encara que les dades 

es refereixen a 2001 i que actualment aquest procés ha experimentat sens dubte una 

intensificació (vegeu, per exemple, Aldomà, 2009). Com hem dit abans, el paper dels 

programes europeus ha estat important no només per aportar inversió als territoris rurals 

sinó també per a dirigir-la cap als nous camps d’activitat econòmica. Així, i si bé la 
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majoria de fons europeus per al desenvolupament rural han anat a parar a la millora de 

les explotacions agràries o de la transformació de productes incrementant el valor afegit 

del sector agrari, una part menys quantiosa però amb uns resultats més que significatius 

ha anat a parar a la iniciativa Leader o al programa Proder l’objectiu dels quals era 

precisament el foment de la diversificació econòmica en medi rural. És ben clara la 

relació entre la presència de la iniciativa i el desenvolupament turístic dels territoris 

rurals, especialment de muntanya (Blay i Roquer, 2002; Roquer i altres, 2005), en la 

mesura que bona part dels nous allotjaments, restaurants o activitats turístiques han 

rebut el suport dels ajuts, gestionats des de l’àmbit local amb programes que sovint 

feien del turisme el principal sector a desenvolupar com a alternativa o com a 

complement a l’agricultura o la ramaderia. També la resta de serveis i la petita indústria 

han tingut un suport decidit d’aquests programes. 
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En la figura 4.9 podem veure quines han estat les zones que han disposat de Leader o 

Proder des de 1991, primer any d’aplicació de Leader. És evident, per exemple, que vint 

anys de suport a la diversificació en el Pallars han contribuït de forma important al 

canvi econòmic comarcal. I si els diners invertits potser no han estat gaires en 

comparació amb altres programes europeus, sí que han permès planificar el 

desenvolupament comarcal impulsant aquelles activitats de major impacte: el paper de 

Leader al Priorat en el desenvolupament turístic i de cellers vinculats al vi de qualitat ha 

estat clau, i també ha estat molt important el paper de Leader en l’impuls de la petita 

empresa manufacturera o el turisme de qualitat a la Garrotxa. En el moment actual, tot i 

que amb un desenvolupament dificultat per les dificultats econòmiques de 

l’administració, el programa Leader arriba a la immensa majoria dels municipis rurals 

catalans. 

 

4.2.2. Una tipologia de zones rurals a Catalunya 

D‘acord amb el que s’ha comentat abans, intentar aproximar-se a una tipologia d’espais 

rurals útil des del punt de vista de determinar les característiques dels immigrants s’ha 

de fer essencialment des del punt de vista de l’estructura econòmica dels espais. En la 

mesura que l’objectiu dels immigrants sol ser l’obtenció d’un lloc de treball i en la 

mesura en què de les característiques d’aquest lloc de treball en dependrà un tipus o un 

altre d’integració en l’estructura econòmica i social del territori, cal partir de la base del 

domini d’un tipus d’activitats econòmiques o unes altres. En primer lloc, del major o 

menor pes de l’activitat primària i de les seves característiques: segons siguin aquestes, 

en major o menor mesura hauran afectat els processos de despoblament, envelliment o 

salarització del treball agrari. D’altra banda és evident que un territori de domini del 

treball industrial o de serveis, vinculats més o menys al turisme, comportaran una forma 

de treball i d’organització força diferenciada de les que es puguin trobar en indrets amb 

un sector agrari potent, i això aconsella crear categories específiques per a aquests 

territoris. Per últim, la proximitat a centres de treball com a factor aconsella la creació 

d’una categoria que es distingeixi sobretot pel grau de periurbanització. Seguidament 

comentarem els trets de les categories que es tindran en compte.  
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Finalment s’han establert set categories que es comenten a continuació. La seva 

distribució territorial apareix en la figura 4.10. Les característiques que s’han tingut en 

compte a l’hora de fer la classificació apareixen resumides en la taula 4.2. 

 
Taula 4.2. CARACTERÍSTIQUES DE LES CATEGORIES DE ZONES RURALS

Categoria Població total Job ratio
% ocupats 
agraris

%ocupats 
industrials

%ocupats 
construcció

% ocupats 
serveis

% regadiu 
sobre total 
conreat

% SAU 
sobre total 
municipal

Muntanya Baixa/mitjana Baixa/mitjana Alt Baix Baix/mitjà Baix/mitjà Molt baix Baix

Secà Variable Baixa/mitjana Alt Baix/mitjà Baix/mitjà Baix/mitjà Baix/mitjà Mitjà/alt
Regadiu Variable Variable Mitjà/alt Baix/mitjà Variable Variable Alt Mitjà/alt
Industrial Variable Mitjana/alta Baix/mitjà Alt Baix/mitjà Baix/mitjà Baix/mitjà Variable
Serveis Variable Mitjana/alta Baix/mitjà Baix/mitjà Mitjà/alt Alt Baix/mitjà Baix/mitjà
Periurbà/
dormitori Variable Baixa Baix/mitjà Variable Mitjà/alt Variable Baix/mitjà Baix/mitjà

Font: Elaboració pròpia.  
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• Muntanya 

És la primera de les tres categories en què hem dividit els municipis que mantenen una 

alta presència de l’activitat agrària en l’economia local. Hem situat el llindar per a 

aquests tres tipus de municipis en el 25% de la població ocupada resident l’any 2001, 

que correspon al percentil 67, és a dir, la tercera part de tots els municipis que té uns 

valors més alts en aquest indicador. En aquesta categoria en concret, en general es tracta 

de municipis de muntanya mitjana o baixa en què l’activitat agrària, tot i mantenir-se, té 

unes limitacions físiques evidents –climàtiques, de relleu-. L’activitat de serveis 

vinculada al turisme ha tingut un desenvolupament feble o com a molt moderat i es 

troben prou lluny en distància real o en temps dels principals centres urbans. Són els 

municipis que, en general, han patit més temps i amb més intensitat els processos de 

despoblament i davallada econòmica vinculats a la crisi agrària. Les perspectives de 

creixement es basen en la producció agrària de qualitat i la seva transformació i el 

turisme, tot i que els atractius no siguin els mateixos que a l’alta muntanya. La mà 

d’obra que demanden està vinculada amb el sector agrari, com la ramaderia o els 

conreus de secà, en part permanent i en part estacional. Les altres activitats hi tenen un 

pes feble. També són municipis, per raó de l’envelliment, amb una alta demanda de 

treball domèstic per tenir cura de la gent gran. Els identifiquen un percentatge alt 

d’ocupació agrària, una reduïda presència de regadiu i un percentatge feble de superfície 

agrària útil. Com veiem en la figura 4.10, són presents sobretot al Pre-pirineu de Lleida, 

el Priorat i altres punts dispersos. 

 

• Secà 

Són territoris on l’activitat principal que s’hi localitza continua sent l’agricultura de 

secà, que l’any 2001 donava feina a més d’un 25% de la població ocupada. En general 

són indrets a una certa distància dels principals centres de treball del país, amb un 

procés de despoblament que s’allarga ja durant dècades i on les explotacions són cada 

cop menys nombroses. La dificultat per a desenvolupar-hi activitats alternatives ha 

portat a considerar l’extensió del regadiu –com a forma d’augmentar rendiments- o bé la 

implantació de conreus amb denominació de qualitat contrastada amb una adequada 

comercialització; amb la millora de les comunicacions tenen un paper més o menys gran 

de nuclis-dormitori, però l’alt percentatge d’ocupats agraris aconsella incloure’ls en una 

categoria de clara dominant agrària. El tipus de treball que s’hi demanda és similar a 

l’anterior categoria, però són nuclis una mica més grans en general i l’activitat turística 
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hi té força limitacions en comparació amb la categoria anterior. els immigrants, com en 

el cas anterior, hi tenen un alt índex de mobilitat. Els indicadors característics són l’alt 

percentatge d’ocupats agraris, la baixa presència de regadiu però un percentatge de SAU 

mitjà o alt en relació a la superfície total. En la figura 4.10 podem trobar la major 

concentració d’aquests municipis a les Garrigues, sud del Segrià, Segarra, Terra Alta i 

Noguera. 

 

• Regadiu 

Són el tercer grup en què l’activitat econòmica més destacada és l’agricultura (població 

ocupada agrària >25% del total). Són presents sobretot a la Plana de Lleida, i també a la 

Ribera d’Ebre i Empordà. Es tracta de municipis amb activitat agrària intensiva com a 

principal element de l’estructura econòmica. Aquesta activitat acostuma a combinar-se 

amb plantes de manipulació i transformació de la collita, generalment fruita. El 

desenvolupament del regadiu i activitats vinculades ha comportat històricament unes 

rendes més elevades que a la resta d’espais agraris del país, però excepte els nuclis més 

propers a l’eix de la N-II a Lleida o els de l’Empordà, l’alternativa al regadiu és escassa, 

si exceptuem l’increment de mobilitat per raons de treball que pugui comportar la 

millora de les comunicacions i per tant la inclusió en processos de periurbanització 

creixents. El mercat de treball per a immigrants és el característic de les àrees 

d’agricultura intensiva que han estat en els inicis de la immigració estrangera: molta 

demanda d’assalariats agraris per davallada de les ajudes familiars i gran presència de 

treball estacional que facilita el treball itinerant. Els indicadors clau són, lògicament, el 

percentatge de superfície regada i el d’ocupació primària sobre el total. 

 

• Industrial 

Són aquells municipis que allotgen plantes de treball industrial o bé que s’hi troben a 

prop i per tant contribueixen amb població resident al treball industrial fora del propi 

terme. En ambdós casos el que ho identifica és l’alt percentatge d’ocupació industrial 

(superior al 25% de la població ocupada total, que és el percentatge mitjà de Catalunya 

el mateix any 2001). L’activitat agrària hi és present en bona part a temps parcial, el que 

sovint vol dir dedicació a conreus que impliquin poca mà d’obra. De tota manera, els 

immigrants hi poden trobar feina a l’agricultura en la mesura que el mateix treball agrari 

a temps parcial i la davallada de les ajudes familiars comporta la possibilitat de feina de 

forma permanent o estacional com a assalariats agraris. La possibilitat de treball a la 
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fàbrica dóna lloc sovint a treball multifuncional dels immigrants bé sigui a nivell 

familiar (l’home al camp i la dona a la fàbrica, per exemple) o individual (treballant a la 

fàbrica i de forma parcial al camp en dies lliures). Són presents sobretot a l’interior de 

les comarques de Barcelona, però també a la Garrotxa i de forma puntual en altres 

indrets del país. la seva evolució depèn molt de la de l’empresa o empreses dominants: 

una davallada d’activitat que comporti reducció d’ocupació sol portar una major 

mobilitat de la població a la recercadel treball a la indústria o als serveis i, en el cas dels 

immigrants, sovint a moure’s a la recerca d’altres indrets. 

 

• Turístics i de serveis 

Es tracta en general de municipis de muntanya pirinencs que han vist com ha augmentat 

l’activitat turística basada tant en els esports d’hivern com en els d’aventura, 

l’excursionisme o els diferents tipus de turisme rural. Al mateix temps, l’activitat 

constructora ha tingut un impuls marcat, extraordinari en alguns indrets, lligada sobretot 

a les segones residències. És per això que en la majoria de casos no només es marca un 

predomini clar de l’ocupació als serveis (per a identificar-los s’han seleccionat 

inicialment els que tenen un % de població ocupada als serveis superior al 55% l’any 

2001, percentatge intermedi entre la mitjana catalana del mateix any -62%- i el 

percentatge corresponent al conjunt dels municipis rurals -48%-), sinó també un 

percentatge alt d’actius en la construcció. L’activitat agrària té un pes menor en 

l’economia i en alguns casos ha quedat reduïda a explotacions testimonials, herència de 

les tradicionals o bé dedicades a productes concrets que es comercialitzen sovint de cara 

al turisme local. La demanda de mà d’obra és especialment vinculada al turisme, per 

tant de tipus estacional, tot i que aquesta estacionalitat és matisada per la presència de 

turisme d’hivern i d’estiu. Les ocupacions més freqüents per a la immigració són la 

restauració, l’allotjament turístic o també la cura de la gent gran, ja que el 

desenvolupament turístic recent encara no ha amagat el profund envelliment que havien 

patit aquests territoris. Les famílies immigrants, doncs, poden tenir sovint un caràcter 

multifuncional, amb treball a la construcció o agrari per part dels homes i als serveis o 

les activitats domèstiques a les dones. Globalment, són treballs amb una demanda més 

gran per a dones i preferiblement amb uns coneixements d’idioma espanyol alts. Al 

marge del Pirineu, altres zones amb presència de municipis de serveis les trobem a 

l’Empordà, en aquest cas no tant per l’activitat turística local sinó la de la costa, o bé el 

comerç i serveis comarcals; també en altres zones de muntanya prelitorals, però aquí 
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amb una estacionalitat més marcada del sector turístic, tot i que en general amb un 

desenvolupament marcat de la construcció. 

 

• Periurbans/dormitori 

Com a criteri general, s’ha classificat en aquest grup aquells municipis no classificats 

prèviament com a agraris (muntanya, secà, regadiu) en què la job ratio, és a dir, la 

relació entre llocs de treball localitzats i població agrària resident era, l’any 2001, 

inferior a 0,50. Es tracta de nuclis que serveixen essencialment com a dormitori i 

alimenten cada dia un nombre important de gent que ha d’anar a treballar a d’altres 

municipis. L’estructura econòmica de l’ocupació depèn de la proximitat a centres de 

treball industrial o de serveis, tot i que solen tenir uns percentatges d’ocupació a la 

construcció mitjans o alts, derivats de la importància de l’activitat de construcció 

residencial. L’activitat agrària no hi té gaire desenvolupament, almenys a nivell de 

població ocupada, i sol haver-hi agricultura a temps parcial. El treball de l’immigrant hi 

serà multifuncional o vinculat a la construcció. En la figura 4.10 podem trobar 

municipis d’aquesta categoria de forma dispersa per tot el territori, però amb una certa 

major presència a l’interior de les comarques de Tarragona –vinculats laboralment als 

centres urbans del Camp, Tortosa o Montblanc-, al Pirineu i l’Empordà –relacionats 

amb el treball als centres turístics i de serveis-. 

 

• Diversificats 

Aquesta categoria inclou tots aquells municipis que no encaixen en cap de les categories 

anteriors, bé sigui perquè no acompleixen cap requisit que els pugui incloure en cap 

d’elles o bé perquè ho facin en dues. Poden ser, per exemple, municipis amb valors 

mitjans-baixos de job ratio però activitat agrària relativament important, com els de part 

del Camp de Tarragona, Empordà o plana de Lleida, o d’altres amb pes equilibrat de 

serveis i indústria, amb valors mitjans o baixos d’activitat agrària, com a l’interior de 

Barcelona o Girona. Les seves característiques pel que fa a la demanda de treball 

lògicament variaran d’una cas a un altre. 

 

4.2.3. Indicadors rurals i característiques de la immigració per categories 

Una comparació per categories entre les dades resultants dels indicadors utilitzats a 

l’hora de fer la tipologia de zones rurals apareix en la taula 4.3. Creiem que els tipus 

determinats s’ajusten força a les categories que s’havien plantejat inicialment. Tot i la 
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simplificació que comporta tot procés de categorització, que pot portar a incloure en un 

tipus determinat unitats -en aquest cas municipis- que només responguin parcialment a 

les característiques que es plantegen prèviament, les dades del quadre reflecteixen cada 

categoria de forma prou clara, de forma que no hi ha distorsions importants en la 

selecció de municipis efectuada. Tampoc el pes dels diversificats, entesos com aquells 

municipis que no encaixen clarament en una categoria –o que podrien encaixar en algun 

cas en més d’una-, tot i ser el grup més nombrós, no impedeix un nombre significatiu 

dels altres casos. 

 
Taula 4.3. INDICADORS PER CATEGORIES

Categoria
Nombre de 
municipis

Població 
2010

Job ratio (llocs de 
treball localitzats/ 
població ocupada 

resident) 2001

% actius 
primaris 

2001

% actius 
indústria 

2001

% actius 
construcció 

2001
% actius 

serveis 2001

% regadiu 
sobre total 

conreat 
1999

% superfície 
agrícola sobre 

total 1999
Muntanya 46 13111 0,71 32,79 14,90 11,87 40,45 3,40 21,58
Secà 94 36090 0,66 36,43 14,03 11,10 38,45 6,86 51,73
Regadiu 39 29952 0,74 32,33 14,87 11,52 41,28 67,27 60,89
Industrial 94 82567 0,89 8,72 36,56 12,06 42,66 5,74 32,01
Serveis 86 51078 0,92 8,19 12,32 14,55 64,93 5,47 34,92
Periurbà/ 
dormitori 93 49771 0,39 9,50 23,67 13,78 53,05 4,44 33,36
Diversificat 147 94408 0,74 16,31 19,88 13,84 49,96 20,71 34,61

Font: Padró municipal 2010, Cens de població 2001, Cens Agrari 1999 (Idescat). Elaboració pròpia.  
 

Les xifres mostrades en la taula 4.4 ajuden a caracteritzar les categories definides. Els 

municipis de secà són els que presenten uns índexs més propis de zones rurals remotes, 

junt amb els de muntanya, amb taxes de creixement baixes i envelliment elevat, que 

hem referit al 2001, moment d’inici del principal flux d’immigrants dels darrers anys. 

No deixa de ser significatiu l’estancament del conjunt de municipis de secà en un dels 

períodes de major creixement demogràfic del país i el superior envelliment respecte fins 

i tot els que hem qualificat com de muntanya. Tot i que això pot respondre al mètode de 

classificació més que no pas a una diferència gaire important, el cert és que un perfil 

agrari lleugerament menor dels municipis de muntanya (amb un pes dels serveis i la 

construcció lleugerament més alt) sembla haver-se traduït en uns millors indicadors 

demogràfics. A l’altre extrem trobem, com és lògic, els municipis definits com a 

periurbans i els de serveis, a més dels diversificats. Aquestes categories no només tenen 

creixements remarcables de la població en els primers 10 anys del segle XXI, sinó que 

aquest augment és superior al valor global de Catalunya (1,84%), el que dóna idea de la 

importància del fenomen de la periurbanització i també de l’impacte del creixement dels 
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serveis en medi rural. Això sí, cap grup de municipis té un índex d’envelliment inferior 

a la mitjana catalana del 2001 (90,57). 

 
Taula 4.4. ALGUNS INDICADORS PER CATEGORIES

Categoria

%Estrangers 
sobre total 
població

2010

% dones sobre 
total estrangers

2010

Taxa de 
creixement 

anual 
acumulatiu 
2000-2010

Taxa 
d'envelliment

2001
Muntanya 7,54 45,14 0,33 200,11
Secà 8,96 41,74 0,03 215,91
Regadiu 13,31 38,95 0,91 172,27
Industrial 9,31 45,78 1,59 138,34
Serveis 13,31 47,88 2,39 124,25

Periurbà/dormitori 7,80 45,33 2,90 120,61
Diversificat 10,66 44,72 2,09 142,53

Font: Padró municipal, Cens de població 2001. Elaboració pròpia.  
 

En la taula 4.4 també veiem les xifres de percentatge d’estrangers sobre el total de la 

població, que evidencien diferències clares entre categories. Les dues categories més 

destacades són la dels municipis de regadiu i la dels municipis de serveis, amb un 

13,31% d’estrangers empadronats. En el primer cas ja s’ha comentat que respon a un 

esquema de segregació clara del treball d’assalariat agrari, molt present en aquest tipus 

de zona, i que exerceixen en un percentatge molt alt els estrangers. En el cas dels 

municipis de serveis/turístics l’alt pes pot explicar-se segurament perquè el terciari ha 

estat el sector d’ocupació que ha tingut un creixement més elevat en els darrers anys en 

medi rural i per tant del que han pogut participar més els nouvinguts en trobar més 

oportunitats de feina. Els valors més baixos es troben en àrees de muntanya i en els 

periurbans/dormitori, cal pensar que això està relacionat amb la manca relativa 

d’oportunitats de feina localitzada en aquests municipis i la dificultat de part de la 

població immigrant per a assumir desplaçaments obligats diaris per anar i tornar de la 

feina en entorns rurals. 

 

Pel que fa a la dona immigrant, la seva presència és, com era previsible, inferior a la 

dels homes en totes les categories. Tanmateix, és sensiblement més gran en els 

municipis de característiques més properes al sector terciari com a resultat del tipus de 

feina que hi sovinteja relacionat amb l’allotjament o la restauració. Els valors més 

baixos es donen en els termes més agraris, on la mà d’obra agrària té un índex de 
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masculinització més elevat. Amb tot, en la categoria de muntanya hi ha un pes 

relativament més elevat que possiblement estigui relacionat amb les tasques de cura de 

la gent gran, en ser les àrees més envellides. 

 

En la taula 4.5 podem observar la nacionalitat de la població immigrant dels municipis 

rurals catalans agrupats per les categories realitzades. Les dades confirmen les 

característiques apuntades sobre la tipologia d’immigrants en definir cada zona. Per 

exemple, la importància dels romanesos i búlgars en els municipis més pròpiament 

rurals, els que mantenen un alt percentatge de població agrària, mentre que en les altres 

categories tenen un pes sensiblement inferior. D’altra banda, es fa evident la relació 

entre els municipis de regadiu i els immigrants africans, tant marroquins com sobretot 

subsaharians, i també el fort pes dels sud-americans en el cas dels municipis de serveis-

turístics. No deixa de sorprendre almenys parcialment el pes dels marroquins en el 

conjunt dels municipis rurals de tipus industrial especialment en relació als europeus de 

l’Est; caldria investigar en aquest cas si la seva participació en el treball industrial és 

realment tan superior a la d’altres col·lectius (especialment europeus de l’Est) o si és 

que dins d’aquests municipis tendeixen a agafar altres feines. 

 

En canvi, no sorprèn tant les reduïdes xifres d’africans, inclosos marroquins, en zones 

de muntanya o en la categoria de serveis/turístic tenint en compte les experiències ja 

comentades per altres treballs i que s’esmenten en altres punts d’aquesta investigació. 

Tampoc és cap sorpresa, tenint en compte quina ha estat l’evolució del mercat de treball 

dels darrers anys, la petita representació de sud-americans en els municipis de regadiu o, 

en general, agraris a la Catalunya rural. L’alt pes dels comunitaris no romanesos ni 

búlgars en municipis de serveis-turístics i periurbans és també lògica tenint en compte 

les característiques per exemple de l’Empordà, una de les principals àrees amb aquest 

tipus de residents i municipis d’aquest tipus.  

 
Taula 4.5. PERCENTATGE D'ESTRANGERS SEGONS PROCEDÈNCIA. 2010

Categoria
Romania i 
Bulgària Resta UE

Resta 
Europa

Marroc i 
Magreb

Àfrica 
subsahariana

Països 
andins

Resta A. 
Llatina i 

Carib
USA i 

Canadà Xina Pakistan
Resta d'Àsia 

i Oceania
Muntanya 31,88 34,31 4,96 9,31 2,23 8,40 5,26 1,32 0,61 0,51 1,21
Secà 42,77 15,82 2,51 24,44 0,78 5,61 5,11 0,23 0,05 1,96 0,73
Regadiu 29,29 22,17 2,65 28,01 10,33 3,29 3,12 0,22 0,52 0,29 0,12
Industrial 18,54 17,66 8,74 30,49 3,77 7,92 9,14 0,44 1,45 0,04 1,81
Serveis 15,49 41,34 5,15 11,09 2,16 12,21 11,02 0,44 0,32 0,13 0,63
Periurbà/
dormitori 18,82 41,34 4,91 14,72 3,07 6,30 8,39 0,88 0,28 0,39 0,90
Diversificat 25,69 23,17 5,87 21,85 5,70 7,77 6,95 0,28 1,38 0,23 1,11

Font: Padró municipal 2010. Elaboració pròpia.  
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CAPÍTOL 5. 

ELS ENTORNS RURALS COM A RECEPTORS D’IMMIGRACIÓ 

 

En el capítol anterior ens hem acostat a la diversitat de les zones rurals i hem definit els 

indicadors territorials, demogràfics i econòmics que ens són útils per construir les 

categories de ruralitat que ens han de permetre abordar l’estudi de la immigració cap als 

pobles de menys de 2.000 habitants a Catalunya. En aquest capítol ens aproximarem a 

les noves ruralitats com a receptores de població immigrada estrangera i, en especial, al 

paper que tenen les dones immigrades en aquestes comunitats. Ho farem des de la 

descripció i anàlisi de les realitats més concretes que ens aporta el treball de camp 

realitzat en els 12 pobles escollits en l’àmbit més ampli del territori delimitat com a 

unitat d’anàlisi: les Terres de l’Ebre, el Camp de Tarragona, Ponent i Alt Pirineu i Aran.  

 

5.1. Els territoris d’immigració, la nova ruralitat 

La nova societat rural no pot definir-se únicament, i de vegades tampoc 

majoritàriament, mitjançant el criteri de l’existència d’activitat agrària. A l’actualitat, 

molts territoris que, sense dubtar-ho, definiríem com a rurals, atenent a la configuració 

de l’entorn i dels nuclis de població, estan habitats per persones que no mantenen cap 

tipus de pràctica agrícola. Ens referim, per exemple, a zones de muntanya (els pobles de 

L’Alt Pirineu i Aran responen a aquesta situació) on la població ha diversificat les seves 

opcions d’obtenció de rendes i on hi ha una dedicació majoritària a la prestació de 

serveis a visitants i turistes (allotjaments rurals, pràctiques esportives...); però ens 

podem referir també a zones on la poca població que queda està tan envellida que ja no 

pot mantenir-se gaire activa en el treball agrari. Es tracta de comunitats i territoris que 

s’han especialitzat en el sector terciari, que han deixat de ser agràries malgrat que, de 

manera paradoxal, espremen econòmicament una ruralitat que, per esdevenir atractiva 

als visitants, ha de seguir tenint fesomia i atractius agraris. D’aquesta manera ens 

trobem amb la singularitat de pobles que ja no tenen cap pagès, i on les autoritats 

municipals han d’assumir alguna feina agrícola, com el manteniment dels prats propers 

al poble, per mantenir una certa ficció de paisatge agrari, atractiu als visitants. En 

qualsevol cas, la desagrarització del medi rural és un procés incontrovertible, com ho és 

la tendència a la terciarització de l’activitat social i econòmica dels nuclis rurals 

(Bonnamour, 2001; Gómez, 2001; Barrachina i altres, 2009). 
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De manera paradoxal, territoris com el Camp de Tarragona o el Pla de Lleida, que avui 

tenen economies orientades cap a la producció industrial, amb zones profusament 

urbanitzades per polígons industrials ubicats a l’entorn de nuclis urbans de pobles que 

han crescut a remolc de l’activitat industrial i de la mobilitat residencial ciutat-camp, 

l’anomenada periurbanització i contraurbanització (Ferrás, 2007; Paniagua, 2002), tenen 

una activitat agrària intensa i intensificada, sostinguda a temps parcial per treballadors 

de la indústria o del sector serveis, que mantenen la propietat de les terres heretades dels 

seus pares, l’última generació de pagesos locals. 

 

La nova ruralitat té més a veure amb els serveis i amb la indústria que amb l’agricultura 

i la ramaderia, i encara que aquestes activitats primàries segueixin formant part de les 

realitats dels pobles, l’experiència de camp ens permet afirmar que tendeixen a ser 

considerades més com a activitats vinculades a la producció de serveis que a la 

producció d’aliments. El discurs europeu del pagès entès com l’actiu més important en 

la tasca de gestió dels territoris ha calat entre els professionals del sector i entre els 

representants de l’administració local i els sindicats. En les nostres entrevistes ham 

trobat traces d’aquest discurs; el del pagès que produeix serveis a la comunitat, que 

gestiona extensos territoris agraris, que construeix la bellesa dels paisatges i que aporta 

qualitat al medi ambient. El desenvolupament rural promogut des de l’administració en 

la darrera dècada, patrocinat per la PAC, ha comptat amb aquesta revalorització del 

treball de les persones que han romàs a les zones rurals i que han buscat convertir i 

elaborar aquests serveis per ser factor d’atracció de visitants urbans a les zones rurals i 

per crear un sector serveis que fos motor del desenvolupament local (Alario, 2001; 

García Sanz, 2003; Foro IESA, 2009).  

 

No obstant, ens enganyaríem si penséssim que aquest model de desenvolupament rural 

ha transformat la gran majoria de realitats locals. No ha estat així. Els pobles segueixen 

tenint dificultats per reproduir les seves comunitats. Trobar el per què d’aquesta situació 

és molt complex, però el cert és que no tots els pobles han estat capaços, o no tots han 

volgut, o no a tots els ha estat possible, reorientar les seves economies agràries 

tradicionals cap al sector serveis o cap a la consecució de produccions agràries amb el 

valor afegit de la qualitat. La despoblació i, en conseqüència, la manca de capital humà 

en situació d’emprendre projectes empresarials (agrícoles, industrials i del sector 

serveis) és una de les majors dificultats amb què es troben les comunitats. Els municipis 
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necessiten projectes per aturar l’avenç de la despoblació i necessiten dones i homes 

joves per crear i poder avançar en aquests projectes; l’arribada de població immigrada 

és, doncs el prerequisit per a la dinamització econòmica de les zones rurals (Stockdale, 

2006). L’estadística demogràfica ens parla de repoblació de les zones rurals (García 

Coll i Sánchez, 2005; Morén-Alegret i Solana, 2006; Roquer i Blay, 2008; Bayona i Gil, 

2010), així ho hem constatat en la nostra investigació i d’això ens hem ocupat en 

aquesta recerca.  

 

La nova ruralitat és diversa, ho hem constatat i analitzat en el capítol 4. En els territoris 

que hem treballat, hem pogut copsar diferents situacions en funció a la manera com 

s’estableix la relació entre el model de desenvolupament local (el qual depèn de factors 

molt variats que van des de la ubicació del municipi respecte al territori, fins a 

l’existència circumstancial de lideratges potents, del sector públic o del sector privat) i 

la presència de població immigrada, especialment de dones. Els processos locals són 

molt complexos però, a grans trets, hem distingit quatre tendències en quant al 

desenvolupament local que tenen a veure amb l’activitat econòmica dels municipis, 

atenent, sobretot a quins són els sectors generadors d’ocupació17: 

 

1. En primer lloc, ens referim a aquells municipis que tenien en el sector primari el 

seu actiu econòmic principal i que han liderat algun tipus de transformació en 

l’activitat agrària tradicional que ha permès mantenir les explotacions i eludir o 

esquivar la crisi estructural del sector. Es tracta de pobles agrícoles, els habitants 

dels quals han renovat, tecnificat, especialitzat i/o reconvertit les empreses 

agràries. En aquesta tipologia podem situar-hi dues tendències diferents:  

a. Les zones rurals que han especialitzat els seus conreus mitjançant les 

tècniques d’explotació pròpies de l’agricultura intensiva. Es tracta de 

municipis que es poden enquadrar clarament dins la tipologia que en el 

capítol 4 hem definit com a zones de regadiu. 

                                                 
17 Cal tenir en compte que, de manera general, a tots els pobles en què hem treballat, és el sector serveis el 
que ocupa a la major part de la població local (veure els gràfics per sectors d’ocupació a l’annex de la 
memòria), aquesta és la tendència a tota Catalunya. Tanmateix, molta població local que treballa en els 
serveis, ho fa fora del poble de residència. En aquest sentit, a l’hora de valorar el model de 
desenvolupament, hem tingut en compte els sectors que generen ocupació al municipi. 

 89



b. Aquells pobles on s’han desenvolupat projectes agrícoles nous que 

persegueixen diferenciar les seves produccions aportant-los qualitat 

seguint criteris gastronòmics o, també, de salut i mediambientals.  

2. Els pobles que han diversificat els seus actius econòmics, desenvolupant un 

sector industrial que ocupa una part de la població local, però que segueixen 

mantenint l’activitat agrària. 

3. Els municipis que han desenvolupat un sector serveis que ha pres el relleu a 

l’agricultura com a activitat econòmica principal. En aquesta categoria de pobles 

dedicats als serveis, hem detectat dues realitats diferents: 

a. Els municipis que per raó de la seva ubicació geogràfica han tingut una 

certa tradició històrica de comerç, restauració o d’elaboració de 

produccions artesanes. 

b. Les zones que han desenvolupat un sector serveis dedicat al turisme rural 

o de muntanya.  

4. I, en darrer terme, els municipis despoblats i envellits, on persisteix una certa 

activitat agrícola tradicional i marginalitzada, i on no ha sorgit una alternativa de 

desenvolupament rural capaç de frenar el procés. Es tracta de pobles en els quals 

ni l’administració ni el teixit social i econòmic locals han liderat projectes que 

puguin prendre el relleu a la secular estructura econòmica basada en 

l’agricultura de secà de baixa rendibilitat.  

 

5.2. L’arribada de població immigrada als pobles amb activitat agrícola intensiva 

Comencem, doncs per aquells pobles que segueixen tenint una forta presència 

d’activitat agrària. En aquesta categoria i tenim bàsicament aquells municipis que hem 

descrit en el capítol anterior sota la tipologia de pobles dedicats al regadiu, però també 

hi hem inclòs aquells que en la tipologia general responen a la categoria de pobles de 

secà, com els vitícoles, però que han tingut iniciatives de transformació i 

comercialització de les produccions que han revaloritzat les produccions agrícoles i que, 

en conseqüència, han estat un revulsiu per les comunitats locals18. 

 

 

 

                                                 
18 Hem considerat en aquesta categoria els pobles que tenen un mínim del 25% de la població activa 
dedicada a les activitats agràries.  
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5.2.1. Els pobles del regadiu 

Hem treballat dos municipis que han donat continuïtat a les explotacions agràries 

tradicionals: Menàrguens i Benissanet. Es tracta de zones agràries que havien fet la seva 

adaptació a l’agricultura intensiva durant la segona meitat del segle XX, amb l’aplicació 

progressiva de mesures d’increment de la productivitat (entre les més importants, el 

regadiu) i d’adaptació de les produccions a la demanda dels mercats, especialment el 

mercat europeu. En tots dos casos es tracta de poblacions dedicades al conreu de la 

fruita dolça, un tipus de producció que té una forta estacionalitat, doncs les feines de la 

collita han de realitzar-se en un espai de temps molt breu, raó per la qual aquestes 

explotacions agràries generen una demanda important de mà d’obra temporera a l’estiu. 

El col·lectiu de treballadors temporers és, en la seva gran majoria, d’origen subsaharià, 

especialment homes gambians i guineans que es desplacen pels pobles, de manera 

circular, seguint l’estacionalitat de les diverses collites19.  

 

Menàrguens, a la comarca de la Noguera, al límit amb el Pla d’Urgell, és un municipi de 

858 habitants20 que es troba situat a la dreta del Segre. Aproximadament un 25% de les 

terres del terme es reguen amb la séquia del Cup, la resta són terres de secà dedicades 

bàsicament al cereal. El regadiu està orientat al conreu de la fruita dolça, sobretot pera i 

poma i una mica de préssec. L’activitat agrària ha desenvolupat un cert sector 

d’agrotransformació i de comercialització que, a Menàrguens, és liderat per la 

Cooperativa Agrícola i una empresa local. També hi ha alguna indústria instal·lada al 

poble, però segueix sent l’agrícola el principal sector generador d’ocupació21. 

 

Proper a Balaguer i a Lleida, Menàrguens no està situat dintre de la conurbació 

d’aquestes ciutats, raó per la qual no s’ha vist afavorit pel creixement urbà i demogràfic 

propi de les viles situades a les zones metropolitanes. Al contrari, els joves de 

Menàrguens han tendit a marxar per anar a viure a Balaguer o Mollerussa, els municipis 

que on troben el seu lloc de treball. El poble perd població des de l’any 1950, quan va 

tancar-se la fàbrica sucrera que havia donat feina suficient per mantenir la població i, 

                                                 
19 Comencen amb les produccions de cirera i maduixa a l’abril, segueixen amb el préssec i la nectarina a 
la Ribera d’Ebre, després la pera i la poma a les comarques de Lleida i, per acabar, els cítrics al Montsià i, 
el Baix Ebre. 
20 Totes les dades de població que es donen de l’any 2010 procedeixen del padró de població a 1 de gener 
de 2010, (font: Idescat). 
21 L’agricultura suposa el 25% de l’activitat econòmica del municipi, la indústria (també agroindústria) el 
26%, i el 37% els serveis (veure gràfic d’activitat econòmica a la fitxa del municipi, a l’annex). 
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fins i tot, per incrementar el nombre de veïns. El 1950, Menàrguens tenia 1255 

habitants, l’any 2000 en tenia 821 i l’any 2010 la població s’havia recuperat lleument, 

fins arribar als 858 habitants. Aquesta recuperació s’ha produït com a conseqüència de 

l’arribada de població estrangera, un total de 117 persones, 84 de les quals són homes, 

la majoria procedents de països subsaharians (55 homes); altres col·lectiu estrangers de 

amb rellevància numèrica són el romanès, l’ucraïnès i el marroquí, col·lectius que 

presenten més presència de dones.  

 

Cal remarcar que malgrat l’increment de població que s’ha produït en els darrers dos 

anys, Menàrguens segueix perdent població local, com ho indica el fet que entre l’any 

2008 i el 2010 ha perdut 40 habitants de nacionalitat espanyola. El creixement 

demogràfic, el rejoveniment i la capacitat de reproducció del poble depenen, en gran 

mesura, de l’arribada de població estrangera jove, que ha vingut al municipi per 

treballar en les feines que la població local ja havia abandonat: els homes africans en les 

feines del camp; els homes romanesos i ucranians, en feines més qualificades, com la 

construcció i el transport; i les dones, sobretot, en els magatzems de fruita i en el servei 

domèstic i d’atenció a les persones. L’alcalde ens descrivia la importància de la 

població estrangera per mantenir l’activitat agrària:  

“A Menàrguens i a tota Lleida, sense la immigració, la fruita es quedaria tota sense 
collir. No perquè no hi hagi mà d’obra, sinó perquè la mà d’obra d’aquí... no es podria 
pagar, o no hi aniria ningú per aquest preu. Això és la gent de fora només.” (Pau, 
alcalde, Menàrguens) 
 

Els pagesos necessiten els temporers estrangers disposats a cobrar remuneracions molt 

baixes, impensables si es tractés de població del país. D’aquesta manera s’imputa al 

temporer la necessitat de reducció dels costos de producció que permet al pagès poder 

afrontar les dificultats del mercat dels productes agraris provocades pels baixos preus de 

comercialització. 

 

En el cas de les dones estrangeres, a Menàrguens n’hi ha un total de 28 d’adultes, la 

major part de les quals treballen en feines domèstiques i d’atenció i cura de les persones, 

especialment, de persones grans. Es un tipus de feina menys visible però igualment 

important per a la reproducció de les famílies i de les comunitats, especialment en 

pobles com Menàrguens, on la taxa d’envelliment és elevada i on no hi ha cap recurs 

assistencial per atendre a la gent gran en el mateix municipi.  
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Una situació molt similar la trobem a Benissanet, a la Ribera d’Ebre, un poble que ha 

anat ampliant les zones de regadiu i especialitzant-se en els conreus de fruita dolça, 

fonamentalment nectarines i préssecs. Benissanet és un enclau d’agricultura intensiva en 

el context d’una comarca que ha desenvolupat un sector industrial important arran de la 

implantació de la central nuclear d’Ascó. El 35% de la població del municipi cotitza a la 

seguretat social des del sector agrari, una xifra important si tenim en compte que a tota 

Catalunya, és de menys d’un 2%22. A banda dels processos d’agrotransformació, no hi 

ha pràcticament activitat industrial, tot i que algunes persones del poble treballen a la 

nuclear, o alguna altra empresa ubicada a la comarca, i combinen aquesta primera feina 

amb la dedicació a l’explotació agrària. El sector serveis sí que està força desenvolupat: 

comerços i negocis de restauració.  

 

L’activitat agrícola és demanadora de mà d’obra, especialment de treballadors 

temporers en alguns moments puntuals de l’any com l’època d’aclarir el fruit i a la 

collita. La població local no pot cobrir tots els llocs de treball, de sempre han vingut 

treballadors de fora (també dones), abans venien dels pobles del voltant i, avui, arriben 

des d’altres països (homes, fonamentalment). A Benissanet, va començar a arribar 

població estrangera a finals de la dècada de 1990. Arribaven homes marroquins per 

treballar en les feines del camp, alguns es van assentar al municipi i hi han reagrupat les 

seves famílies, d’altres van marxar quan van començar a arribar persones procedents 

dels països de l’Est d’Europa: lituans, estonians, polonesos i rumanesos. En el seu 

procés d’arrelament, els immigrants dels països de l’Est han abandonat les feines del 

camp, per treballar a la indústria o a la construcció, i han deixat espai per un nou 

col·lectiu migrant, els subsaharians, els darrers en arribar a Benissanet. Avui, a 

Benissanet, hi ha un 24% de població estrangera empadronada. Un regidor feia el 

següent relat sobre les fases en què han anat arribant els treballadors estrangers. 

“L’argelina i la marroquí arriba a Benissanet fa 8, 10 anys, cap al 2000. Es una gent que 
va bé, treballen bé, tenen ganes de treballar, gent que passen sense papers o que els tenia 
mullats. Llavors comença el procés de regulació (...). La gent de l’Est supleix la gent 
marroquí. La gent de l’Est ha portat els fills i les famílies i les família s’han integrat 
prou bé. Les dones netegen les cases i treballen a l’hostaleria. Els homes són més 
manyosos, saben soldar, hi ha molts mecànics. (...) Aquí hi ha deu, dotze o quinze 
famílies i treballa tota la família. Van a cases a fer la llimpiesa, cuiden abuelos i els 
homes treballen als tallers, a la nuclear... allí on els toca. (...) Evidentment, va al camp el 
que no té res més; el que pot treballar tot l’any, ho fa (...). El tercer procés migratori és 

                                                 
22 Dades publicades a la web de l’idescat. Consultades el 15 d’abril de 2011. 
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el de la gent del Senegal, van arribar fa 3 anys. A Benissanet ningú sabia el que era un 
negre, parlant en plata. (...) Els marroquins queden desplaçats per la gent de l’Est i el 
Senegal i (aquests) són els que treballen al camp, ara mateix. En estos moments (època 
de collita) treballen unes 200 persones i jo diria que 150 són de Senegal. Estan aquí a la 
plaça i esperen que algú els llogui. (...) No estan empadronats.” (Joan Ramon, regidor, 
Benissanet) 
 

La cooperativa també contracta mà d’obra estrangera des de fa 15 anys per dur a terme 

el procés de triatge, encaixat i comercialització de la fruita, uns processos en els quals 

s’han especialitzat les dones per la creença popular que les dones són més adequades 

per les feines de manipular els fruits, un argument que cal relacionar amb la 

naturalització del gènere (Reigada, 2007). La cooperativa de Benissanet ocupa unes 60 

dones i 40 homes. Al principi de contractar població estrangera la buscaven entre 

persones que ja residien a l’estat espanyol (xinesos i marroquins), avui, les dones, 

majoritàriament, són contractades en origen a Eslovàquia i Lituània i, molts dels homes, 

són paquistanesos residents als pobles i ciutats del voltant. Han funcionat amb un acord 

amb una cooperativa d’Ulldecona per fer la contractació conjunta atès que les 

respectives campanyes es complementen en el calendari laboral: a Benissanet, les dones 

hi són a l’estiu i a Ulldecona a l’hivern, per la campanya de la taronja; d’aquesta manera 

poden tornar a casa un parell de mesos cada any. 

 

En el cas de Benissanet es produeix una realitat migratòria diferent: la presència de 32 

persones d’origen britànic (famílies i matrimonis grans) que ja fa anys que van arribar al 

poble per comprar un terreny rústec, en plena muntanya i construir-hi el seu habitatge. 

És, amb diferència, la població menys integrada al poble, no parlen ni el català ni el 

castellà, les seves relacions són tancades dintre de la comunitat d’origen britànic i no 

mantenen pràcticament cap relació amb els veïns del municipi.  

 

Benissanet i Menàrguens, són dos municipis rurals en els quals l’activitat agrícola 

segueix sent una important font de riquesa i el factor de dinamització econòmica més 

important. La població local ha renovat i continuat les seves explotacions agràries de 

regadiu, molt productives, especialitzades en la fruita dolça, que s’han mantingut 

rendibles gràcies, també, al desenvolupament d’una indústria local d’agrotransformació 

que prepara i comercialitza les produccions. En aquests municipis, l’agricultura ha estat 

el sector econòmic que ha atret als treballadors estrangers, alguns de manera temporal, 

d’altres s’han arrelat al municipi o a la comarca. Els col·lectius de persones que 

 94



procedeixen del Marroc, de països de l’Est d’Europa (Romania i Eslovàquia, 

principalment) i de països de l’Àfrica negra, són els més presents. Els immigrants 

subsaharians segueixen essent col·lectius profundament masculintzats, no han realitzat 

el reagrupament familiar, i són als pobles de manera estacional, la major part d’elles 

sense empadronar-se. La resta de col·lectius han reagrupat les seves famílies i els seus 

membres (les dones, especialment) s’han anat ocupant en els diferents sectors 

econòmics dels municipis: la restauració i el comerç i, de manera més important, els 

treballs domèstics i els serveis d’atenció i cura de les persones grans. 

 

5.2.2. Els pobles amb projectes d’innovació agrària 

En aquesta primera tipologia de pobles que han mantingut l’activitat agrícola, hem 

inclòs també aquells municipis amb projectes agrícoles nous, liderats per empresaris 

locals que han estat factor de desenvolupament econòmic, demogràfic i social de les 

poblacions. En aquesta situació tenim dos dels pobles en què hem realitzat el treball de 

camp, es tracta de la Morera de Montsant, a la comarca del Priorat; i de Vilanova de 

Bellpuig, al Pla d’Urgell. En tots dos casos han sorgit iniciatives privades, cofinançades 

amb diners procedents dels fons Leader o Proder, vinculades a la implantació de 

processos d’agrotransformació que han dinamitzat les economies locals i els municipis, 

impulsant l’atracció de població nova. 

 

La Morera de Montsant, a la comarca del Priorat, és un poble de 159 habitants, repartits 

en dos nuclis, la Morera i Escaladei, tots dos situats a la serra del Montsant, un paratge 

que ha estat revaloritzat amb la declaració de Parc Natural l’any 2002. D’altra Banda, la 

Morera té altres dos ímputs de desenvolupament molt importants: el primer, la 

denominació d’origen Priorat, que dóna prestigi de qualitat als seus vins que s’exporten 

als USA, al Japó i als mercats centreeuropeus; i, el segon, el complex històric i 

arqueològic de la cartoixa d’Escaladei, que compta amb un potencial turístic, de futur, 

més que considerable i que avui és en procés de recuperació. Avui per avui, la 

producció vitícola lidera el projecte de desenvolupament local en la mesura que és el 

sector creador d’ocupació. 

 

L’evolució demogràfica de la Morera de Montsant és característica d’una zona de 

producció vitícola catalana. La seva població es va incrementar cap a la segona meitat 

del segle XIX, fins assolir els quasi 800 habitants; la plaga de la fil·loxera va provocar 
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la pèrdua de quasi la meitat de la població local. La tendència a la minva demogràfica 

ha anat continuant fins l’any 1990 en què tenim la xifra més baixa, 147 veïns, a partir 

d’aquest any, la població s’estabilitza i, fins i tot, alguns anys, s’observen petits 

increments relacionats amb l’arribada de treballadors estrangers que s’ocupen en el 

treball a les vinyes i als cellers vitícoles. L’estabilització demogràfica es produeix a 

conseqüència de la posada en valor del vi produït i elaborat a la comarca del Priorat, en 

les dues denominacions, Montsant i Priorat. En els darrers anys s’han anat posant en 

funcionament cellers d’iniciativa privada que han creat llocs de treball al camp, en el 

conreu de les vinyes, i a les empreses de transformació: els cellers. En posar-se en 

marxa aquestes iniciatives, a la comarca ja no hi havia gent disposada a treballar el 

camp, la població local estava envellida i no es podia cobrir l’oferta de llocs de treball 

que generaven els cellers i les vinyes. Ens ho explicava el responsable d’un celler 

d’Escaladei: 

“Ara fa uns anys, per exemple, quan nosaltres vam començar, no haguéssim pogut 
començar a treballar les terres. No hi havia gent autòctona que volgués treballar-les. No 
volien treballar les terres perquè nosaltres no donem grans jornals, però no és per morir-
se de gana, ni molt menys. És una feina dura, perquè 8 hores al sol, hi ha gent que no li 
agrada. Però si no hagués sigut pels immigrants no haguéssim pogut continuar el 
negoci. (...) La gent no vol treballar les terres, no.” (Joan, contractador, la Morera de 
Montsant) 

 

Arran del ressorgiment de la vinya i el vi a la comarca del Priorat, també s’ha anat 

conformant un teixit de petites empreses que desenvolupen activitats vinculades a 

l’enoturisme i a la posada en valor dels recursos naturals i culturals de la comarca. Els 

costers de vinyes i altres conreus com la fruita seca o l’oliver; els tossals de la Serra del 

Montsant; el conjunt de la cartoixa d’Escaladei; juntament, amb la configuració de 

carrers i cases dels nuclis urbans dels petits pobles, proporcionen grans atractius a un 

Priorat que avui té una projecció nacional, estatal i internacional notable gràcies al 

prestigi dels seus vins. Totes aquestes activitats de serveis generen llocs de treball que, 

en part, són ocupats per població estrangera, sovint per dones que treballen en la 

restauració i l’hostaleria, en cases rurals, allotjaments rurals o en els serveis d’atenció al 

client que desenvolupen els mateixos cellers.  

“Les dones treballen de cambreres als restaurants. Aquí hi ha dos restaurants i dos a 
baix, a Escaladei. (...) En tots hi ha o hi ha hagut alguna cambrera estrangera. (...) Les 
dones fan sobretot feines per les cases, una d’elles és la búlgara que la tenim contractada 
aquí per fer les feines de neteja. I cuiden gent gran, o de suport a la gent gran... més de 
nivell assistencial, que no com a servei, com a servei ja hi ha una xarxa muntada. Fan 
molta feina sense contracte.” (Núria, alcaldessa, la Morera de Montsant) 
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A la Morera, el col·lectiu majoritari és el búlgar i el marroquí, a més del txec, l’eslovac 

o el bolivià, entre alguns altres. Deu nacionalitats diferents en un municipi de 159 

habitants que, amb l’arribada d’estrangers ha vist incrementar la seva població, però 

sobretot, ha pogut rejovenir lleument una piràmide de població envellida i 

masculinitzada. Val a dir que no tots els estrangers que treballen a la Morera són 

residents en un municipi que queda allunyat dels nuclis capçalera (Falset i Prades) i de 

les ciutats de la demarcació (Reus, Tarragona i Tortosa) que ofereixen els serveis més 

importants. De moment, arrelades al poble, hi tenen un parell de famílies de marroquins 

i una família búlgara, la resta és població més inestable que pot anar rodant, en funció 

de la feina, per altres municipis o, fins i tot, a pobles de les comarques veïnes. 

“El fet de tenir feina fixa és el que els ha fixat aquí. (...) També hi ha gent que arriba 
aquí i tenen un lloc de feina fixa aquí i j els està bé. Hi ha altres que no, que estan 
treballant i vivint amb feina fixa i han marxat a un altre lloc. També no t’acaba 
d’agradar, o no t’acabes d’entendre bé... Hi ha mobilitat. No és trobar feina fixa i 
establir-se, perquè hi ha gent que trobant feina fixa han marxat, han canviat de lloc de 
residència.” (Núria, alcaldessa, la Morera de Montsant) 

 

Les dones treballen en les feines de neteja, en l’àmbit domèstic o, també, per alguns dels 

cellers implantats al poble.  

 

En el cas de Vilanova de Bellpuig, al Pla d’Urgell, el projecte nou que ha aportat 

dinamisme econòmic al municipi és una empresa de producció, transformació i venda 

de productes d’agricultura ecològica. Vilanova de Bellpuig és un poble de 1.197 

habitants, 125 dels quals, poc més del 10%, són estrangers de 14 nacionalitats diferents. 

El context agrícola del poble és molt similar al de Menàrguens, domina el conreu de 

fruita dolça i la cooperativa agrària local s’ocupa dels processos agrotransformadors i de 

la comercialització de les produccions cap als mercats espanyol i europeu. El punt 

d’inflexió de Menàrguens en el context de les comarques fruiteres de Lleida és 

l’empresa dedicada als conreus ecològics de fruites i verdures i que, també ha 

desenvolupat una indústria de transformació que elabora, envasa i distribueix els 

productes des de la botiga que tenen al poble i, també a domicili, a qualsevol punt del 

país. L’empresa, familiar, va ser pionera en l’aposta per una agricultura lliure de 

productes químics, va començar tímidament quan el pare dels actuals propietaris va 

decidir dedicar una part de les terres de la família a la producció ecològica. Era la 

dècada de 1980 i aquesta va ser una decisió força incompresa des de l’entorn pagès de 

Vilanova de Bellpuig i de la comarca que, en aquella època, estaven profundament 
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immerses en els processos de capitalització i modernització tecnològica i del model 

productiu intensiu de les explotacions agràries. Avui, l’empresa ha crescut i s’ha 

diversificat, segueix sent gestionada com una empresa familiar, però compta amb 50 

treballadors, i ha seguit l’estratègia de controlar tot el procés des de la producció fins a 

la distribució directa al consumidor.  

“La meva família érem pagesos, l’any 1974 van formar l’empresa, el meu pare (...) cap 
al 1979 ja tenia agricultura ecològica. Va ser per temes ideològics, el meu padrí ja havia 
implantat una filosofia naturista, per problemes seus de joventut, però a nivell 
particular. A nivell professional s’utilitzaven molts productes (fitosanitaris), sobretot a 
la fruita, i va començar a tenir al·lèrgies. Llavors van anar a veure explotacions al nord 
d’Itàlia i al sud de França i van entrar en contacte amb gent que feia agricultura 
ecològica. Arrel d’això van començar a fer l’hortalissa ecològica, però no va funcionar, 
el clima era dolent per l’hort. Necessitaven uns mínims perquè fos rentable i, aprofitant 
l’experiència de fer conserves per l’autoconsum va començar l’envasat i (...) van anar 
ampliant l’empresa”. (...) Avui tenim una plantilla estable de 50 treballadors”. (Jordi, 
contractador, Vilanova de Bellpuig) 

 

A banda de l’activitat que genera aquesta empresa i de la seva pròpia demanda de 

treballadors, Vilanova de Bellpuig té necessitat de mà d’obra per fer les feines agrícoles, 

en el mateix sentit que ho hem explicat per Menàrguens o Benissanet atès que es tracta 

del mateix tipus de conreu de regadiu i que, en conseqüència, tenen idèntiques 

necessitats de temporers en determinades èpoques de l’any, en especial, a l’estiu, per a 

la collita.  

“A l’època de la collita es necessita molta gent, 200 temporers tranquil·lament. Abans 
(la contractació) es feia amb l’oficina, però era un enredo. Ara cada propietari, amb 
Unió de Pagesos, o s’ho gestionen ells mateixos amb empreses de treball temporal que 
els hi van a buscar a Mollerussa. S’ha millorat, abans era xauxa, arribaven a la plaça i... 
tu vens amb mi, tu allà... (...) Alguns no tenien ni contracte i per les inspeccions era un 
problema. (...) Aquest tipus de contractació ja no es fa.” (Joan, alcalde, Vilanova de 
Bellpuig) 

 

L’arribada de treballadors estrangers per a fer les feines del camp, ha seguit el mateix 

patró que en el cas dels altres dos pobles. Els primers en arribar van ser homes 

marroquins que posteriorment van reagrupar les seves famílies, a Vilanova s’hi ha 

acabat quedant un parell de famílies marroquines, però, en general, aquest col·lectiu han 

estat desplaçat pels treballadors dels països de l’Est d’Europa que avui són majoritaris al 

poble. Polonesos, romanesos i ucraïnesos, per aquest ordre d’importància demogràfica, 

treballen avui a Vilanova de Bellpuig, alguns al camp, però, la majoria, a l’empresa de 

productes ecològics. Ens ho explica el gerent: 

“L’empresa està dividida en la part agrícola, la part de transformació, manipulació al 
magatzem i la part administrativa i comercial. A la part agrícola treballen casi 
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exclusivament treballadors immigrants homes; a la part administrativa hi treballa casi 
exclusivament, població nacional; i aquí és on estan les dones immigrants, al magatzem. 
(...)  
Primer van arribar el àrabs, del Marroc, després alguna persona del Senegal (...) després 
de l’Est, Ucraïna, Romania i Hongria, i, últimament, tornen a ser del Senegal. Els 
marroquins, la majoria han marxat perquè venen temporals. Ara de marroquí no en 
tenim cap. Els polonesos que van arribar fa 8 anys, tornen a Polònia, eren matrimonis 
joves que han tingut canalla aquí, marxen també perquè volen que facin la primària allà. 
(Ucraïnesos i romanesos) no perquè no tenen tan bé els seus països per tornar, i fa 
menys temps que hi són aquí (...) Ara tenim molts ucraïnesos (...) però no hi ha 
mentalitat de quedar-se, crec que un cop se solucionin les coses al seu país d’origen, 
tornaran.” (Jordi, contractador, Vilanova de Bellpuig) 

 

Malgrat que hi ha dones estrangeres, a Vilanova de Bellpuig, la piràmide de la població 

estrangera està força masculinitzada (només 1/3 part són dones), la qual cosa vol dir que 

no tots els estrangers han reagrupat les seves famílies, potser, tal com afirma el Jordi, 

portats per la idea de retornar als seus països. Els agents locals ens confirmen que les 

dones estrangeres que viuen a Vilanova de Bellpuig (poloneses i romaneses, 

fonamentalment) treballen totes i que els sectors d’ocupació són: la manipulació de la 

fruita, els serveis domèstics i personals i, en menor mesura, altres serveis (restauració i 

comerç).  

“Primer (van arribar) els homes i després les dones i la canalla. Alguna cubana (ha 
arribat sola), però molt poques. (...) Bàsicament cuiden vells i a netejar, i d’altres 
treballen a la fàbrica, romaneses, sudamericanes... alguna que està a la cuina d’un bar...” 
(Joan, Alcalde, Vilanova de Bellpuig) 

 

Ens hem referit fins ara a zones rurals que mantenen activa la seva economia agrícola: 

algunes perquè han donat continuïtat a explotacions i produccions que fins avui han 

mantingut més estable la seva rendibilitat; i, d’altres perquè han renovat amb nous 

projectes l’activitat agrària tradicional de la zona; En els pobles que responen a aquesta 

tipologia, la població immigrada arriba atreta, en primer lloc per les possibilitats 

laborals que ofereix el sector agrari. En tots els casos ens trobem amb una forta 

estacionalitat que demana treballadors temporers en moments molt puntuals de l’any, 

especialment durant la collita. Alguns d’aquests temporers s’acaben fixant en els seus 

llocs de treball. És característic de les zones de major dinamisme agrícola, com les que 

hem vist fins ara, que els pagesos i empresaris agraris, per cobrir els dèficits que 

provoca la falta de renovació generacional de les explotacions, es vegin obligats a 

contractar alguns treballadors fixos, amb continuïtat al llarg de l’any, per tal de 

gestionar i cobrir les feines diverses que sorgeixen de les necessitats del cicle anual dels 

conreus. Al voltant de l’activitat agrícola, sorgeixen altres activitats, del sector industrial 
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(agroindustrial sobretot), de la construcció (fins l’arribada de la crisi) i de serveis que 

complementen la demanda laboral del sector agrari.  

 

Les poblacions estrangeres, malgrat haver procedit al reagrupament familiar, 

(especialment els marroquins i els romanesos) segueixen estan masculintzades. 

L’agricultura demana força de treball masculina, tot i que en alguns casos hem trobat 

dones contractades també per fer algunes feines, especialment la collida de la fruita. 

Trobem dones en les feines del manipulat de la fruita, en el sector agroindustrial 

(encaixat, triatge....) i també les trobem en el sector serveis, a la restauració (en els llocs 

on s’ha desenvolupat un cert sector d’atenció al visitant o turista) i, sobretot, a les feines 

d’atenció a les llars i a les persones; d’aquesta mena de contribució de les dones 

estrangeres a la reproducció de les comunitats rurals, ens n’ocupem en el darrer capítol 

d’aquesta memòria. 

 

5.3. L’arribada de població immigrada als pobles amb implantació industrial 

Una altra ruralitat és la dels pobles que mantenen l’activitat agrícola, tot i que combinen 

la persistència dels actius agraris amb l’emergència d’activitat industrial, que 

contribueix a la diversificació de l’economia local. En la tipologia de la Comissió 

Europea (veure capítol 4), aquests municipis estarien dintre de la categoria de les àrees 

rurals integrades, en les quals la pràctica de l’agricultura intensiva conviu amb activitats 

del sector industrial o de serveis. En la nostra pròpia tipologia (veure capítol 4), 

estaríem en la categoria de zones rurals industrials en les quals s’ha desenvolupat un 

sector secundari, al mateix municipi o a l’àrea propera, que ocupa una part important de 

la població, la qual segueix mantenint, sovint amb dedicació a temps parcial, els conreus 

en les terres de propietat. 

 

En aquest model, hem treballat el cas de Vila-rodona, a l’Alt Camp, un municipi 1.298 

habitants, pròxim a Valls, la ciutat capital de comarca i que està situat en un nus de 

comunicacions, a la cruïlla entre Tarragona, Lleida i Barcelona, al peu de l’AP7, una 

localització geogràfica que ha facilitat les implantacions industrials al poble. Els joves 

de Vila-rodona busquen feina a les empreses implantades al polígon industrial local o a 

les zones industrials i de serveis properes, al Camp de Tarragona, en el triangle 

metropolità que conformen les ciutats de Tarragona, Reus i Valls. Malgrat l’arribada 
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recent d’indústries al poble que generen llocs de treball, Vila-rodona segueix sent un 

poble que manté una alta activitat agrària. 

 

La població de Vila-rodona havia anat decreixent al llarg de tota la segona meitat dels 

segle XX, la població s’estabilitza i inicia la seva recuperació a partir de l’any 2005. 

L’any 2002, per exemple, al poble ja hi havia un centenar d’estrangers, però la població 

local encara minvava perquè els joves marxaven del poble. Avui s’ha deturat 

l’emigració i, amb l’arribada de nous veïns, estrangers i d’altres persones atretes per 

promocions immobiliàries o per les possibilitats laborals del polígon industrial, Vila-

rodona ha capgirat la tendència a l’envelliment de la seva piràmide de població. 

 

Molt pocs joves treballen al camp, malgrat que les terres de Vila-rodona, força 

especialitzades en la vinya, segueixen en un bon nivell de conreu entre d’altres coses 

gràcies al treball a temps parcial i a la labor de la Cooperativa local que treballa des de 

fa anys en la producció i comercialització de vins i caves propis de qualitat. Les feines 

del camp són realitzades pels treballadors estrangers des dels primers anys de la dècada 

de 1990, quan van arribar els primers homes marroquins que van ser empleats pels 

pagesos de Vila-rodona per reposar la força de treball familiar. Aquests primers 

treballadors, amb els anys, van anar reagrupant les seves dones i fills. A diferència del 

que ha passat en els altres pobles observats, els empresaris agraris del poble han 

fidelitzat els treballadors marroquins i a dia d’avui encara són el col·lectiu estranger 

majoritari a Vila-rodona. Una empresària local ens dóna el seu punt de vista sobre la 

continuïtat dels treballadors marroquins: 

“Nosaltres només tenim marroquins perquè és lo que més hi ha aquí, a Vila-rodona. 
Marroquins i, després, l’últim contingent de gent que han vingut han sigut gent 
sudamericana. Estem contents amb els marroquins i, a veure, aquí hi ha moltes famílies 
marroquines, que tenen el seu lloc fix, amb pagesos, més que res. I, després, quan hi 
havia l’època de la construcció, també estaven a la construcció. Són gent que estan 
assentats aquí i que són formals i que no tenen cap problema (...). Hi ha hagut algun 
problema amb gent que no es comporta, però és que hi ha una altra quantitat molt més 
gran de gent que es comporta. (...) Aquí hi ha un empresari que té moltes hectàrees per 
aquí al voltant (...) Té un equip de marroquins aquí a Vila-rodona, que primer van viure 
en una masia dintre d’una finca que té aquí baix al poble. Aquests marroquins eren unes 
excel·lents persones. Primera, venien a català, no fallaven mai; i, després, eren molt 
formals, de tal manera que han arribat a encarregats, i hi ha vuit o deu marroquins que 
estan fixes allà amb ell. Tenen les seves cases i tenen els seus fills aquí amb ells i són 
unes bellíssimes persones. Són gent molt responsable.” (Modesta, contractadora, Vila-
rodona) 
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La població estrangera s’ocupa bàsicament en el sector agrari i, menys en la construcció 

i la indústria. Després dels marroquins, han arribat al poble altres col·lectius estrangers, 

portuguesos, peruans i romanesos, entre els més significatius (sobre 17 països de 

procedència), però a molta distància demogràfica respecte als 161 marroquins. Una part 

important de la població marroquina està arrelada al poble, hi viuen des de fa anys amb 

les seves famílies, constitueixen un col·lectiu que es fa molt visible en l’entorn local i, 

malgrat la seva bona integració laboral segueix tenint problemes per a assolir una bona 

incorporació en els teixits socials i en la cultura de la societat d’arribada. Una de les 

qüestions que des del poble es considera més problemàtica és la dificultat de fer 

participar les dones marroquines en la vida local. La població de Vila-rodona, considera 

que aquestes dones segueixen una pauta de vida social que es considera excessivament 

tancada a l’entorn de la casa i la família, quelcom que s’atribueix popularment a les 

exigències dels homes de la comunitat marroquina. La tècnica d’immigració de Vila-

rodona ens ho explicava des del punt de vista de les dones: 

“Com que hi ha molts homes marroquins solters, hi ha una mica com de por de què les 
dones participin en la vida social. I les mateixes dones diuen que no volen participar en 
l’associació de voluntaris. Hi ha noies joves que podien participar perfectament, perquè 
no tenien nens, no tenien obligacions, però no anaven a classe. I deien que si hi anaven 
els marroquins, que no anaven a classe. (...) Dels pobles de la comarca sí que és a Vila-
rodona on les dones participen menys. Però jo crec, bueno, elles ho diuen, que és per 
això, perquè hi ha molts homes, molt d’home al carrer. El problema (per elles) són els 
homes marroquins.” (Marta, tècnica d’immigració, Vila-rodona) 

 

Certament, el nombre de dones marroquines (68) és inferior al d’homes (93), els quals 

doblen amb escreix el nombre de dones en les franges d’edat laboral (entre els 25 i els 

50 anys)23. La mateixa tècnica d’immigració ens explicava que les dones marroquines 

tenen taxes d’ocupació molt baixes. Per edats, les més joves s’incorporen o desitgen 

incorporar-se al mercat de treball, tot i que, la crisi i les majors dificultats amb què es 

troben per raó de la seva adscripció ètnica, les deixen sovint a l’atur. Un cop casades, la 

dedicació a la família i la llar que els demana el seu rol de gènere tradicional, les 

acostuma a retirar del mercat de treball. D’altra banda, les dones marroquines, les joves 

principalment, tenen problemes per a la mobilitat des del poble cap a la comarca, atès 

que les famílies veuen amb reticències els desplaçaments i aquesta actitud té efectes en 

les seves possibilitats la formació, un cop han acabat la formació obligatòria, i en les 

seves possibilitats de trobar feina en altres municipis. Ens ho expliquen en relació als 

efectes d’aquesta mena de restriccions sobre la sociabilitat de les noies joves:  
                                                 
23 Veure la pirámide de població de Vila-rodona a les fitxes dels municipis, a l’annex. 
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“De petits tenen molts amics, però després ells (els marroquins) van per un camí i els 
altres per un altre. Quan els d’aquí comencen a sortir a la nit, elles (les noies 
marroquines) no poden. Quan ells anaven a no sé on, no hi podien anar. I això va 
separant. Em deia una noia (marroquina) que ha estudiat a la universitat, diu: en tota la 
carrera no he anat a cap sopar.” (Marta, tècnica d’immigració, Vila-rodona) 

 

Malgrat les dificultats expressades, algunes dones marroquines, de manera preferent les 

més joves, treballen contractades com a temporeres a l’època de la collita, collint i 

encaixant fruita: 

“Per molt mala collita que hi hagi, com a mínim agafem 12 persones. Encara que sigui 
dolentíssima. En una collita més normal, potser es cullen 60.000 quilos de fruita i 
necessites un equip de 22 o 24 persones. Les dones, normalment, les tenim encaixant, 
però a vegades també convé que cullin. Llavors convé no barrejar massa (homes i 
dones), perquè ells això també ho tenen molt sagrat. (...) Hem tingut dones grans, 
casades i amb néts ja eh!, però lo normal és que siguin dones solteres.” (Modesta, 
contractadora, Vila-rodona) 

 

És menys habitual que les dones marroquines s’ocupin en el sector dels serveis, on sí 

que hi trobem a les dones d’altres procedències, les llatinoamericanes de manera molt 

especial perquè són laboralment molt actives. El comerç, la restauració i el treball 

domèstic i d’atenció i cura de les persones grans ocupa a dones llatinoamericanes, 

romaneses, ucranianes i portugueses. 

 

Vila-rodona, un poble molt actiu en l’agricultura, però que en els darrers anys ha 

diversificat els seus actius econòmics amb la promoció de sòl industrial, té en el sector 

primari, el factor d’atracció de població estrangera. El col·lectiu majoritari és, amb 

diferència, el marroquí, arribat al poble a principis de la dècada de 1990, i, de manera 

singular, no s’ha produït el procés de substitució ètnica que hem detectat en altres 

municipis i que ha acabat desplaçant la població marroquina. Els empresaris agraris han 

fidelitzat els treballadors marroquins, la major part dels quals han reagrupat les seves 

famílies que avui estan arrelades al poble. Les dones, un cop casades es mantenen 

laboralment poc actives i treballen majoritàriament com a temporeres al camp en temps 

de collita.  

 

5.4. L’arribada d’immigració estrangera a les zones rurals que s’han desenvolupat 
com a zones de serveis 

Fins ara hem referit aquelles zones rurals que s’han mantingut actives com a zones 

agrícoles i que han estat capaces, o els ha estat possible, mantenir un sector primari 
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dinàmic i capaç de generar llocs de treball i, en conseqüència, d’atreure treballadors 

estrangers i nous residents als pobles. Ens ocupem a partir d’ara de pobles que han 

pràcticament abandonat l’activitat agrària, atesa la seva baixa rendibilitat. Es tracta, 

fonamentalment, de zones de muntanya on els conreus i les produccions tradicionals no 

han pogut ser posades en valor ni intensificades, ni renovades, i on han sorgit noves 

activitats econòmiques que han esdevingut dinamitzadores del desenvolupament local. 

Ens referirem, per tant, al que la Comissió Europea defineix com a àrees rurals remotes, 

amb baixes densitats de població i allunyades dels centres urbans, però que no encaixen 

en aquesta tipologia perquè es tracta de zones de muntanya que han desenvolupat, un 

sector terciari vinculat al turisme, que els ha permès abordar els problemes estructurals 

que caracteritzen les àrees remotes a les quals ens referíem: les rendes baixes, la 

despoblació i l’envelliment. 

 

Ens acostem, per tant, a la tipologia rural de pobles turístics i de serveis definits en el 

capítol anterior, que, a Catalunya, són característics de zones de muntanya. Hi distingim 

dos tipus diferents de municipis: aquells que aprofiten la seva localització geogràfica 

per desenvolupar activitats de restauració i comerç i, en segon lloc, els pobles que s’han 

especialitzat en l’atenció als turistes. 

 

5.4.1. Els pobles que aprofiten la seva localització geogràfica 

Comencem per aquells municipis que s’han vist afavorits per la seva localització en el 

territori, la qual han convertit en un recurs per generar un model de desenvolupament 

econòmic que compensa la pràctica desaparició de les activitats agràries i ramaderes 

tradicionals. L’enclau geogràfic on es troben ubicats aquests pobles els ha permès 

desenvolupar un sector serveis, centrat en el comerç, en la restauració i, en menor 

mesura, l’hostaleria. En aquests casos, l’oferta d’ocupació atreu, sobretot, a població 

estrangera femenina, de procedència sobretot llatinoamericana i romanesa, que tendeix a 

reagrupar altres membres de les seves famílies en pocs anys.  

 

Les és un poble de la Val d’Aran, fronterer amb França. Té una població total de 1011 

habitants, dels quals quasi un 30% són persones immigrades des de 20 països diferents. 

Es tracta doncs d’un municipi que exemplifica fins a l’extrem el què ha significat 

l’arribada, en poc anys (van començar a arribar cap al 2004), de població estrangera als 
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petits municipis de muntanya. Les, ha tingut oscil·lacions demogràfiques que s’han 

d’inscriure en la tònica pròpia del despoblament que han patit les zones pirinenques fins 

al darrer quart del segle XX, tot i que en el cas de Les, ha tret rendiment econòmic de la 

seva particular posició geoestratègica, de municipi fronterer, més abocat a França que a 

Espanya, que ha condicionat la seva existència durant segles. Tradicionalment, Les 

complementava l’activitat agroramadera característica d’una vila de muntanya, que 

garantia només l’autoconsum de les famílies, amb l’explotació forestal dels comunals, 

una font de riquesa important que subministrava fusta a cinc serres que donaven feina a 

bona part de la població local i dels voltants. Els homes i les dones del poble, com els 

de tota la vall, acostumaven a emigrar a França: 

“La gent tenia, bestiar, tenia camps... la majoria tenia bestiar. Naltres havíem tingut fins 
als anys 70, que teníem 5 o 6 vaques per la llet, per la llet de casa i en veníem una 
miqueta a una cooperativa que hi havia a Bossòst. La gent tenia això, era casi 
d’autoconsum. I allavontes, lo que feien els homes era marxar a treballar fora, la 
majoria, la majoria anaven cap a França, a treballar a les veremes, molts anaven cap a 
Burdeus i cap a Toulouse. I les dones a servir a les cases. I allavontes molts es quedaven 
per allí. (...) Cap a Espanya no hi havia comunicació (...) Aquí la gent, per natural, 
tiraven cap a França.” (Xavier, contractador, Les) 

 

Actualment, allunyat de les instal·lacions d’esquí, Les no ha pogut beneficiar-se 

directament dels dinamisme que aporten els esports d’hivern a altres pobles de la vall. 

Tot i la bellesa del seu entorn, Les no destaca com poble amb atractius pel turisme 

pirinenc, en canvi, el municipi, ha tret rendiment de la seva ubicació fronterera i de 

l’afluència de persones que, des de França, a l’altre costat de la frontera, acuden al poble 

a comprar productes espanyols i, sobretot, vi, cava i tot tipus de licors, a més de tabac, a 

preus més baixos que els del propi país. Aquesta activitat comercial ha generat molts 

llocs de treball que no podien ser absorbits per la població local i que, per tant, ha atret 

immigrants estrangers que avui atenen la pràctica totalitat dels comerços del poble, 

inclòs un centre comercial instal·lat en els darrers anys als afores del nucli urbà i que 

està pensat exclusivament per proveir a la població francesa dels productes que venen a 

buscar a l’altra banda de la frontera. 

“Si no hi haguessin els estancs, la gent no pararia aquí. Tot lo que es ven als súpers és 
monocultiu d’alcohol. Trobes botelles de tres litros de whisky, conyac, i compren això 
els francesos. Com que està barat, ja te dic que venen cada mes. (...) Ho compren els 
francesos, i no tenen bars, és pel consum propi.” (Xavier, contractador, Les) 

 105



 

El poble, malgrat no ser un municipi turístic de primer nivell, també rep algun visitant o 

turista que, principalment a l’estiu, busquen la bellesa i els atractius del seu paisatge 

pirinenc. És així que a Les, hi ha hotels, càmping, alberg, allotjaments rurals i 

restaurants que cobreixen les estades. Per tot plegat, Les ha estat un poble que ha atret, 

com dèiem als treballadors estrangers que s’han anat estenent per tots els sectors 

ocupacionals esmentats. A diferència dels pobles amb activitat agrícola, on els primers 

en arribar van ser els homes atrets pels llocs de treball del sector primari, a Les, els 

primers estrangers que van arribar al municipi van ser dones que venien per ocupar-se 

en ofertes laborals del sector serveis, especialment el comerç però també l’hostaleria i la 

restauració. Posteriorment han arribat els homes per treballar, sobretot al sector de la 

construcció que durant anys va donar molts llocs de treball a la Vall. 

“Al començament van ser romanesos, después no, después ja es va diversificar. Els 
romanesos van marxar cap al sud i van vindre sudamericans: equatorians, bolivians, 
peruans... (...) Als supermercats, a la construcció, molta gent se va ocupar a la 
construcció, hi havia molt febre de construcció, que tot déu era constructor! (...) I 
después, els sudamericans, molts en el sector serveis. No trobaves gent de per aquí per 
treballar i allavontes, bueno, anaven i venien. Venien un any i a l’any següent tornaven 
amb la família. Ara ja hi ha moltes famílies que estan aquí instal·lades, però molts eh! 
(...) És diferent d’abans que hi havia gent que venien sols, era una altra història, perquè 
quan venen amb la família ja és més complicat i allavontes la gent són més estables.” 
(Xavier, contractador, Les) 

 

El col·lectiu estranger majoritari és el bolivià, 93 persones procedents de Bolívia han 

anat arribant a aquest municipi pirinenc atretes per la crida de la primera dona d’aquesta 

nacionalitat que hi va arribar, l’any 2005; el segon col·lectiu per ordre d’importància 

demogràfica és el romanès i, a força distància l’algerià seguit d’altres procedències, 

gairebé totes de països llatinoamericans. Malgrat la importància de la migració 

femenina, la població estrangera no es decanta envers cap dels dos sexes, està 

equilibrada atès que en aquests anys s’han produït els reagrupaments familiars de les 

dones, totes elles joves i en fase de formació de la seva família de procreació. Avui, la 

piràmide de població de Les és equilibrada per sexe i per edat, l’arribada de les famílies 

immigrades ha neutralitzat la taxa d’envelliment, fins el punt que en el curs 2010-2011, 

a l’escola del poble hi ha un total de 93 nens escolaritzats, amb una contribució 

important de fills de les nombroses famílies immigrades al poble.  

 

Les famílies d’estrangers residents a Les, amplien el seu mercat de treball a tota la Vall. 

A Les, l’activitat comercial i de serveis té continuïtat al llarg de tot l’any, és més 
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estable, tot i que a l’hivern, pot baixar una mica la feina. Per aquest motiu, algunes 

dones viuen a Les, on tenen la seva família, i es desplacen a treballar en els serveis als 

pobles de l’entorn de Baqueira a l’època dels esports de neu. Ho facilita el fet que la 

Vall està ben comunicada per una línia d’autobusos. Com veurem, l’ampliació de l’àrea 

de recerca dels recursos laborals a tota la comarca, és una característica dels pobles 

situats en indrets allunyats dels nuclis urbans, a les zones de muntanya, on el mercat de 

treball local és massa restringit per resoldre les situacions laborals de la població 

estrangera, un cop ha reagrupat la família i ha fixat la seva residència a un municipi en 

concret. 

 

Una situació similar la trobem a Organyà, un poble de la comarca de l’Alt Urgell, de 

946 habitants, un 12% dels quals són estrangers procedents de 15 països, d’on 

sobresurten brasilers, portuguesos, búlgars i bolivians, per aquest ordre. Organyà ha 

tingut una demografia força estable, i, amb petites oscil·lacions poc remarcables, la seva 

població s’ha situat al voltant dels 1.000 habitants des de la segona meitat del segle 

XIX. El municipi no ha patit el despoblament d’altres pobles de la comarca situats a 

cotes més altes, entre d’altres coses perquè l’activitat agroramadera tradicional ha estat 

complementada en altres èpoques per un cert sector industrial24 que avui està en declivi. 

L’alcalde manifesta que estan buscant noves implantacions industrials, com una central 

de biomassa, per tal de diversificar l’economia local i fixar i atraure nova població 

resident. Avui, amb el sector agrari pràcticament desaparegut, la riquesa del poble està 

molt centrada en els serveis (55% dels actius), l’àmbit on es generen la major part dels 

llocs de treball de la població resident. 

 

Els serveis a Organyà s’han pogut desenvolupar per la seva localització, en aquest cas, 

el poble està situat estratègicament en la ruta que porta a Andorra, una posició 

geogràfica que ha animat l’obertura de negocis de restauració, d’activitat comercial i 

d’elaboració artesana d’alguns productes locals, com els embotits de porc o els bolets 

que, en els darrers anys, s’ha vist afavorida pels nous hàbits de consum de la població 

urbana en relació al turisme rural i els productes locals. 

 

                                                 
24 La factoria Taurus tenia el centre de producció a Organyà i fa uns anys que va deslocalitzar la 
producció a la Xina. Avui només dóna una dotzena de llocs de treball al poble i uns quanta més a la seu 
administrativa que l’empresa té a Oliana. 
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L’interès turístic de la vila d’Organyà és relatiu. Compta amb recursos mediambientals, 

com els boscos i muntanyes des d’on es poden practicar esports de natura i d’aventura 

(com el vol en parapente) i que són rics en producció de bolets i de caça; també disposa 

de recursos patrimonials d’interès en el nucli urbà i, especialment, és coneguda per les 

Homilies, una de les proses més antigues escrites en català. Però amb tot, Organyà és, 

fonamentalment, un poble que més que turistes, té visitants i gent que va de pas en 

direcció a Andorra i que s’hi atura per comprar o degustar algun producte local: els 

bolets, la caça o els embotits. I aquest és el sector serveis que ha anat desenvolupant la 

població del municipi des de ja fa anys. En opinió de l’alcalde, cal treballar més per 

diversificar l’economia local: 

“El que sí que hauríem de fer és aquesta transformació des del sector dels serveis que és 
important aquí. Tenim el doble de bars dels que necessitem. O la carretera que ha agafat 
a gent, però no deix de ser temporal. El polígon industrial és per generar una mica 
d’activitat, o reunir la que tenim escampada i organitzar-la millor. També l’oferta de 
serveis estaria bé que fos radicada allí. (...) El turisme aquí, encara que es del (tipus) que 
es vincula a petites estades, té un alicient diferent i és que la temporada nostra és la 
temporada turística més estacional, tot i que s’allarga bastant, la vinculem a aspectes de 
relax, lúdics o de lleure, però un lleure relativament qualificat. (...) Estem habituats a ser 
(a l’estiu) uns 300 més que a l’hivern.” (Jordi, alcalde, Organyà) 

 

A Organyà, com a Les, els serveis a visitants de pas i turistes són l’eina del 

desenvolupament local. Ni l’un ni l’altre responen a la definició estricta i literal de 

municipis turístics, però han tingut en la restauració, el comerç i, en menor mesura 

l’hostaleria, el seu factor d’atracció de població estrangera, principalment dones 

llatinoamericanes i romaneses que treballen en els comerços, els restaurants, a les 

fàbriques artesanes , a l’hostaleria i, molt més, en l’atenció a les persones grans d’uns 

municipis que, malgrat l’arribada de famílies immigrades, encara tenen la població molt 

envellida25.  

 

5.4.2. L’arribada d’estrangers a les zones turístiques de muntanya 

Entrem ara en l’anàlisi de les zones de muntanya que havien tingut activitats agrícoles 

tradicionals de molt baix rendiment, les quals han estat gairebé abandonades i que han 

trobat la seva solució de desenvolupament en el turisme rural i de muntanya. Els serveis 

al turisme, i, també aquests anys enrere, la construcció, han fet possible la fixació de la 

població local al municipi, així com l’arribada de nous veïns, immigrants estrangers, 

                                                 
25 Veure les piràmides de població d’Organyà i Les a les fitxes dels municipis, a l’annex. 
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principalment, que hi han arribat atrets per les possibilitats de treball que els oferia el 

sector dels serveis. 

 

Prades és un poble situat a la part de muntanya d’una comarca litoral, el Baix Camp, 

molt urbanitzada i amb una economia fortament centrada en la indústria i els serveis, tot 

i que conserva activitat agrària especialitzada en el conreu de l’avellana i l’oliver. Té 

655 habitants, 87 dels quals són estrangers de 13 nacionalitats diferents i està a una 

distància de prop d’una hora de camí respecte a Reus, la ciutat més propera i capital de 

comarca. Prades i el seu entorn (el futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades) tenen 

un elevat interès paisatgístic i aquest, juntament amb el clima de muntanya, ha estat un 

factor d’atracció per al turisme de segona residència, procedent, sobretot, de la ciutat de 

Reus, Tarragona i, fins i tot, Barcelona26. A redós d’aquesta activitat turística ha anat 

sorgint un teixit d’empreses de construcció i, també comerços, restaurants, un càmping, 

una fonda i dos allotjaments rurals, que han pogut fixar una part de la població. Malgrat 

tot, la població local segueix disminuint, probablement a causa del notable envelliment 

de la població, però des de l’any 2008, el saldo migratori positiu, ha aconseguit capgirar 

la tendència al despoblament iniciada al segle XIX. 

 

El poble conserva molt poca activitat agrària que estava centrada en conreus de secà, 

especialment de fruita seca. En els darrers anys, s’ha intentat recuperar i dinamitzar el 

conreu de la patata, una producció local amb molt de prestigi que s’ha volgut 

revaloritzar amb la consideració d’Indicació Geogràfica Protegida. Malgrat tot, 

l’agricultura no pot ser considerada com un sector creador d’ocupació amb relleu27. 

 

Com molts municipis de muntanya, els primers visitants que van arribar a Prades, ho 

van fer buscant un clima sec i un aire sa que els ajudés en els seus problemes 

respiratoris. A partir d’aquí van començar-se a desenvolupar algunes petites promocions 

immobiliàries que han donat pas al nucli urbà actual. Els pradencs d’avui o bé tenen 

botiga, o tenen algun pis llogat, o tenen bar, o restaurant, o bé es dediquen al turisme 

rural. Els cal desenvolupar l’empreneduria per romandre al poble, tal i com ens 

                                                 
26 Una de les nostres informants ens situava en 5.000 les persones que viuen a Prades a l’estiu, l’època de 
màxima ocupació de les segones residències. 
27 Dels 12 pobles en què hem treballat, Prades és un dels que té el nombre de persones ocupades en el 
sector agrari més baix. Veure gràfic dels sectors d’ocupació a les fitxes dels municipis, a l’annex. 
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explicava una empresària que havia tingut botiga, després una casa rural i ara, un 

restaurant: 

“És que t’has d’adaptar, o què hi ha? Clar... què hem de fer, marxar? (...) Com que no 
volem marxar del nostre poble pos allavons mos adaptem a fer lo que toqui, sinó, només 
mos quedaria marxar. (...) Jo vaig dos dies a la setmana a Reus i no em fa res. Vull dir 
que pujo i baixo, i no me’n dono compte que ja sóc a Reus, i llavons torno a ser aquí 
dalt! (...) La meva filla també viu a Prades, i no vol marxar, eh!.” (Nuri, veïna, Prades) 

 

Totes aquestes activitats estan regentades per la gent del poble, però els treballadors que 

atenen els clients d’aquests negocis són estrangers o, millor dit, estrangeres, perquè la 

major part són dones de nacionalitat romanesa (22 d’un total de 37 dones) i algunes 

llatinoamericanes, colombianes, sobretot. Les dones romaneses viuen a Prades amb les 

seves famílies, marit i fills, mentre que les colombianes, són un col·lectiu més petit i 

feminitzat. Els contractadors estan d’acord en la consideració que sense els treballadors 

estrangers seria impossible fer funcionar els negocis, en primer lloc, perquè a Prades no 

hi ha prou gent per cobrir l’oferta de llocs de treball i, en segon lloc, perquè la població 

local no es mostra tan flexible a l’hora d’acceptar els salaris, els horaris i la dedicació 

laboral que exigeix l’atenció als serveis. Els empleadors posen de relleu i valoren molt 

positivament l’alta disponibilitat que ofereixen les treballadores estrangeres.  

 

Un altre poble de muntanya que ha desenvolupat un sector serveis d’atenció al turisme 

és Llavorsí, al Pallars Sobirà, un municipi que ha patit durant molts anys les 

conseqüències del despoblament, l’envelliment i la falta de solucions econòmiques per 

la població. El 2010, Llavorsí tenia 390 habitants, més d’un centenar per sobre dels 

veïns que hi havia l’any 1990, quan el poble va assolir la xifra més baixa. A partir 

d’aquesta data, i principalment a partir de la millora de la carretera, Llavorsí va 

començar a posar en marxa algunes iniciatives turístiques que l’han especialitzada en els 

esports de muntanya i d’aventura per l’estiu, una oferta que complementa els esports de 

neu d’altres zones del Pirineu: 

“Va començar això de ràfting, la que ho va iniciar vull dir... fa vint anys, una mica més 
potser. Aquí abans no res, per arribar a Tremp havies de fer dos hores i pico. Ara a 
tremp hi vas en tres quarts d’hora, mitja hora. Clar, tens molts túnels. La carretera anava 
per tots els colls. I clar, canvia molt. I venia turisme però era un turisme més de calitat. 
(...). Ara si (que hi ha molta oferta de lloguer d’apartaments), anys enrera, no. Ara s’ha 
construït tant i la gent vol tenir apartaments per lloguer. Però ara està parat tot. (...) I 
això a mí és el que no m’agrada. Ara tot són apartaments de segona residència, a (?) tots 
són apartaments de segona residència. O sigui, el poble ha crescut molt en edificis però 
en serveis, no.” (Dolors, contractadora, Llavorsí) 
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Aquesta informant valora negativament el model de desenvolupament de Llavorsí 

perquè el considera excessivament fonamentat en la construcció de promocions 

immobiliàries per a turisme de segona residència, la qual cosa anima poc a la instal·lació 

de serveis al poble i a la fixació de població resident. Ella mateixa ens reflexionava 

sobre el major nombre i diversitat d’establiments que els poble tenia fa 30 anys, quan 

era només un poble agrícola i amb menys població. De tota manera, és cert que les 

activitats de turisme, juntament amb la construcció d’apartaments de segona residència, 

han dinamitzat la implantació d’establiments comercials i de restauració i hostaleria que 

han generat llocs de treball i han atret a població estrangera per cobrir aquestes ofertes 

laborals.  

“A vera, treballar de cara al turisme és molt esclau, eh? Perquè fas unes pujades i 
baixades bestials. Llavontes has de viure a l’hivern aquí. Per molt que hagin arreglat la 
carretera, perquè canvia molt. Pots tindre quatre persones avui que és dilluns i el cap de 
setmana arribar a cent. Saps? (...) 
Jo, a la noia que tinc al súper, ella fa festa diumenge i dilluns. I a l’estiu només fa festa 
un dia. El diumenge. A l’estiu tinc a una altra noia al súper, perquè clar, no donem a 
l’abast. Si t’has fixat, al súper hi ha dos caixes. Ara, com el que dius, ens sobra la que 
tenim. I a l’estiu no fem... llavons el contracte es aquet. Jo penso, pues això, que la gent 
vol viure molt bé, si, si, menor esforç i no li compliquis la vida. I aquí de cara al turisme 
et matxaques molt. Pensa que al mes d’agost equivals a fer els guanys de casi més de 
mig any, eh?.” (Dolors, contractadota, Llavorsí) 

 

Els immigrants van començar a arribar a Llavorsí a partir de l’any 2006, quan hi havia 

un total de 15 estrangers empadronats. Avui hi ha empadronades 54 persones 

estrangeres, la meitat de les quals són dones adultes que treballen en els serveis que 

atenen els turistes ocasionals o de segona residència que visiten el poble. El col·lectiu 

majoritari és el brasiler, una nacionalitat que és molt present a tota la comarca i que 

ateses les limitacions dels recursos laborals locals, té precisament a la comarca, i no 

únicament al poble, el seu mercat de treball.  

“En parlàvem l’altre dia amb una noia d’allà i em deia no, és que aquí no n’hi ha de 
brasileres, tot lo que hi ha són romanesos. Jo tinc la teoria de què es mouen... que diuen 
hi ha feina pel tema del turisme doncs es mouen cap allí... no ho sé. I si tu dius 
necessito... a veure si em trobes algú per treballar aquest estiu. Ells tenen els seus 
contactes i te busquen. I te pot aparèixer de Barcelona. Vull dir... i fonamentalment són 
brasilers i quina nacionalitat més...? peruanes aquí n’hi havia també. Però no. Més que 
res brasilers, eh?.” (Helena, contractadora, Llavorsí) 

 

Per aquest motiu, alguns dels immigrants empadronats a Llavorsí ja no hi vivien en el 

moment en què hi vam realitzar el treball de camp, mentre que alguns que hi 

treballaven, no hi vivien. Tots els informants ens remarcaven l’alta mobilitat comarcal 
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que caracteritza la població estrangera i que no es reflecteix en els empadronaments que 

en molts casos resulten enganyosos: 

“Llavorsí és un poble on no hi ha molts estrangers. N’hi ha d’altres que hi ha 
percentatges més alts. A Llavorsí no n’hi ha masses, és un poble molt de pas. Sí que hi 
treballen estrangers, però molts no hi viuen. No sé si perquè tot és més car... Llavorsí és 
un lloc on és fàcil empadronar-se, llavors molts no hi viuen. (...) A mi m’ho han 
comentat persones brasilenyes que hi ha a Esterri, molts d’aquests brasilers viuen a 
Esterri d’Àneu, però a Esterri empadronar-se és més complicat, i a Llavorsí, no.” 
(Mireia, tècnica municipal, Llavorsí) 

 

En conclusió, les zones rurals en les quals ha pràcticament desaparegut l’activitat 

agrària, i que han desenvolupat, en contrapartida, un sector terciari associat al turisme, 

atrauen població estrangera femenina, principalment, de nacionalitat romanesa o 

llatinoamericana. La població local d’aquestes zones ha anat construint un teixit 

empresarial a partir de negocis familiars especialitzats en el comerç, la restauració, 

l’hostaleria i l’organització d’activitats de lleure, que són sostinguts amb el treball 

assalariat de les treballadores i els treballadors estrangers. L’arrelament d’aquestes 

persones a través del reagrupament de les parelles i els fills, té efectes positius en la 

recuperació demogràfica i en la reproducció social d’aquests petits municipis, tot i que 

la dispersió dels recursos laborals i l’estacionalitat de les feines, obliguen a la població 

estrangera a moure’s pels diferents pobles de la comarca. 

 

5.5. L’arribada de població estrangera a les zones rurals deprimides  

En darrer terme, hem de referir-nos a les zones rurals que tenen en l’agricultura 

l’activitat econòmica més important, malgrat que es tracti d’explotacions i conreus de 

baix rendiment i que no han endegat cap procés de diversificació econòmica que els 

representi una solució a la pèrdua de població i a l’envelliment. Són pobles en els quals 

ni l’administració, ni el teixit social i econòmic local han liderat cap projecte de 

desenvolupament econòmic que pugui prendre el relleu a la tradicional estructura 

econòmica agrària basada en els conreus de secà. Les explotacions agrícoles han quedat 

a mans de població envellida i no hi ha possibilitat de relleu generacional perquè els 

joves han marxat a viure fora del poble28. No sempre es tracta de pobles situats 

literalment en àrees remotes, en algunes ocasions estem parlant de municipis situats en 

àrees intermèdies, amb usos agraris més extensius i de baix rendiment que no han trobat 

                                                 
28 Kasimis (2008), identifica aquestes zones rurals a Grècia i les tipifica com a zones envellides amb 
agricultura decadent. També atrauen població immigrada per treballar en les explotacions que regenten 
els pagesos envellits que han quedat al territori.  
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la manera de donar el tomb als seus recursos econòmics per evitar la fugida de la 

població jove. Es tracta clarament de municipis que s’ubiquen en zones que 

l’administració considera que cal revitalitzar (Llei de Desenvolupament Rural 

Sostenible) per evitar la seva desaparició29. 

 

Hem treballat tres pobles que responen a aquesta tipologia, es tracta de Prat de Comte, a 

la Terra Alta; Guimerà, a l’Urgell; i Freginals, al Montsià. Són els pobles amb les 

poblacions més envellides, en alguns casos, com a Guimerà, l’envelliment és 

espectacular: gairebé no hi ha canalla i més de la meitat de la població té més de 60 

anys30. En aquests pobles deprimits, també hi ha arribat la població estrangera, en 

alguns casos, fins i tot amb un nombre important, com a Freginals, on la població 

immigrada suposa el 19% dels veïns del poble. Les ofertes de treball que poden atraure 

a la població estrangera són limitades: els homes donen suport a l’activitat agrària, 

supleixen d’aquesta manera la mà d’obra familiar amb què s’acostumaven a gestionar 

les explotacions agrícoles que amb la marxa dels joves s’han quedat sense renovació 

generacional; les dones treballen gairebé de manera exclusiva, en el servei domèstic i en 

l’atenció a les nombroses persones grans que viuen al poble, les quals no tenen el suport 

directe dels fills o d’altres familiars que resideixen fora vila i que no tenen recursos 

assistencials en el mateix poble. 

 

Prat de Comte és un poble de la comarca de la Terra Alta, una de les zones més 

deprimides de Catalunya. L’activitat econòmica més important a tot la comarca, i al 

poble, és l’agricultura de secà, d’on destaca el conreu de la vinya amb unes produccions 

de qualitat, amb D.O. pròpia, que les cooperatives de la zona intenten millorar i, 

sobretot, introduir en els mercats com a vins de qualitat. De tota manera, Prat de Comte 

és un poble aïllat31 i el seu terme municipal queda fora de la zona vitícola de la 

comarca, en una zona costeruda on els baixos rendiments han provocat la reducció de la 

superfície conreada (poc més del 10% del terme) que avui es dedica a l’oliver i 

l’ametller, fonamentalment. 

                                                 
29 Veure la classificació corresponent al capítol 4. 
30 Veure la piràmide de població de Guimerà a les fitxes dels municipis, a l’annex. 
31 A 20 km de distància, per una carretera de muntanya, de la capital comarcal, Gandesa; a 30 km de 
Tortosa, la ciutat d’influència comercial i administrativa més propera; y a 90 km de Tarragona, la capital 
de província.  
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Actualment, viuen a Prat de Comte 198 persones, 26 de les quals són estrangeres. És 

significatiu que quasi cap de les persones que han arribat al poble des de l’estranger, ho 

han fet atretes per les minses possibilitats laborals que oferia el poble. Són tan pocs que 

els podem detallar per entendre la situació. Una família salvadorenca, mare i fills ja 

casats, que van arribar de manera casual al poble i que, amb el temps i per dificultats 

econòmiques, s’hi han acabat instal·lant, treballen en el sector dels serveis domèstics i 

tenint cura de persones grans; una família britànica, mare i fills que hi va arribar buscant 

una vida més tranquil·la, fora del brogit de la ciutat de Londres i lluny de l’estrès del seu 

treball qualificat; una família marroquina que treballa en el sector agrari; i 5 homes 

paquistanesos, un altre de Bangla Desh i un romanès que treballen al camp i que estan 

empadronats al poble però que no hi viuen de manera habitual, es mouen per tota la 

comarca, i més enllà, seguint el cicle dels diferents conreus. La tècnica d’immigració de 

la comarca ens explicava els diferents col·lectius presents en el territori, la seva 

distribució i els sectors laborals on s’ocupen: 

“Los que més hi ha són romanesos. Són los que més hi ha aquí, a la comarca, ara et 
parlo en general. Després a Corbera i a Bot, tenim pakistanesos, tenim una població 
pakistanesa que ha augmentat bastant, jo crec que és una immigració en xarxa. Després 
tenim a la Fatarella, la Pobla i al sector nord, hi tenim sudamericans, de Bolívia, 
Equador... Aquí a Prat de Compte, tenim de El Salvador. L’únic lloc que hi ha 
marroquins és a Gandesa, és on es concentren els marroquins. (...) De pakistanesos, tot 
emigren homes, no veus dones. (...) Després, en canvi, de llatinoamericans, venen 
primer les dones, que són les que accedeixen als serveis a domicili, s’ocupen dels iaios, 
dels críos, fent feines de casa, treballen més en aquests sectors. I los pakistanesos estan 
treballant una mica a la construcció (i al camp). És estrany, perquè solen ser autònoms, 
però aquí, no. (Els llatinoamericans) les feines de casa, són sobretot dones, les que 
arriben. (...) Jo entenc que no els contracten. Si quan ho feia la pròpia gent autòctona no 
es feien contractes... imagina’t. I, clar, la gent va treballant, però en economia 
submergida. (...) 
Los anglesos, com no venen a treballar ni a res, no es relacionen. Viuen als afores, als 
masos i no hi ha cap tipus de control ni res. (...) Sí, sí, van en un plan que no necessiten 
a ningú i del nostre idioma no en volen sapiguer res.” (Damarís, tècnica d’immigració, 
Prat de Comte) 

 

Per assegurar-se la feina i la integració econòmica, la població estrangera que viu a Prat 

de Comte i a d’altres petits municipis de la comarca, s’ha de moure pel mercat de treball 

que ofereix el territori comarcal i més enllà, per les Terres de l’Ebre. En aquesta zona de 

treball agrari, són els homes els que busquen la manera de complementar les feines per 

poder tenir tot l’any ocupat: 

“Van de poble en poble. Los pakistanesos són los que més diuen, potser me’n vaig a 
Barcelona, perquè un cop s’acaba la feina, s’ho passen malament i se’n van a les ciutats. 
Però, clar, lo qui té negoci al camp, va aguantant perquè són temporades. (...) Es 
característic de la zona de secà, hi ha varis productes i, si no, com la Ribera i la Terra 
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Alta cauen a prop, doncs també. Agafen una furgoneta, n’arrepleguen uns quants i, cap 
allà.” (Damarís, tècnica d’immigració, Prat de Comte) 
 

No hi ha feina a Prat de Comte i, si no es disposa de medi de cotxe propi, es fa difícil 

viure al poble i treballar per la comarca, però també hi han arribat persones immigrades 

i, sent pocs en nombre, representen una xifra de prou consideració com per haver 

capgirat la tendència decreixent de la demografia local. La població està molt envellida 

i, tot i la bellesa de l’entorn, no ha sorgit cap iniciativa pública ni privada que hagi fet 

possible el desenvolupament d’alguna activitat terciària o artesana, pròpies del turisme 

rural, que hagi pogut funcionar com un pol d’atracció de visitants o residents capaç de 

fixar més veïns al poble. 

 

Guimerà, a la comarca de l’Urgell, respon a la mateixa tipologia que Prat de Comte, 

però amb alguna diferència significativa. El més important és que Guimerà no és un 

municipi situat en una zona remota, sinó proper a la capital de comarca, Tàrrega, una 

nucli urbà amb forta implantació industrial i de serveis. La proximitat i les millores en 

la xarxa viària, haurien d’haver afavorit que els joves del poble fixessin la residència al 

poble d’origen, però no ha estat així. Guimerà té l’índex d’envelliment més alt de tots 

els municipis amb què hem treballat, el seu creixement vegetatiu segueix sent negatiu, 

malgrat que des del 2002, l’arribada de població estrangera (38 persones l’any 2010) ha 

fet menys impactant un procés de despoblació que no s’atura. El poble tenia més de 

1.200 habitants l’any 1950, ara en té 332 i segueix perdent població cada any que passa; 

la població local i els seus dirigents, han après a acceptar aquesta situació com un 

procés natural: 

“La gent del poble està envellida. Els que quedem al poble som tot gent gran. 
Actualment a Guimerà tenim censades 340 persones, però tenim un promig d’edat de 70 
anys. Tenim al col·legi 9 o 10 crios, però d’aquests 9 o 10, que hagin nascut a Guimerà 
potser n’hi ha 2, no 4, i 2 que han vingut l’any passat a viure, romanesos, marroquins... 
Doncs és així (...)  
A Guimerà fa 20 anys hi havia tres tendes de comestibles, actualment n’hi ha una que 
només obre els caps de setmana, que ha hagut d’obrir una botiga a Tàrrega per poder 
mantenir el negoci familiar. Perquè Guimerà no és viable. Quan jo tenia 30 o 35 anys, hi 
havia tres bars, actualment n’hi ha un que obre cada dia, però estan mirant les estrelles.” 
(Rafel, alcalde, Guimerà) 

 

Igual que a Prat de Comte, a Guimerà no ha sorgit cap iniciativa pública ni privada que 

freni la decadència. Tanmateix, el poble té molts atractius que podrien ser utilitzats per 

desenvolupar algun tipus de projecte turístic de desenvolupament rural: un nucli 
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medieval d’alt interès patrimonial; l’entorn natural de la Vall de riu Corb; i, la 

preexistència d’una zona d’interès turístic molt a la vora, a Vallfogona de Riucorb, un 

poble amb llarga tradició en el turisme de balneari. Guimerà organitza cada any una fira 

medieval amb molt d’èxit, i amb el programa Proder ha impulsat diversos projectes de 

posada en funcionament de diversos allotjaments rurals, però manquen iniciatives per 

desenvolupar un sector serveis més ampli i capaç de generar ocupació32. La manca 

d’empreneduria pot tenir a veure amb el fet que la població jove ha projectat el seu futur 

fora del municipi, hi falta el capital humà local que hem trobat a d’altres pobles (Prades, 

per exemple) per liderar els projectes de negoci que podrien significar un revulsiu al 

desenvolupament local.  

 

A Guimerà hi ha 38 persones estrangers, de les quals la majoria són romanesos (25), a 

més de 9 persones marroquines i 4 llatinoamericanes. Com en els altres casos en què 

hem parlat de població estrangera ocupada en el sector agrari, a Guimerà, la població 

estrangera adulta, malgrat el processos de reagrupació familiar dels primers homes que 

van arribar, encara és predominantment masculina. Les dones han arribat reagrupades 

pels seus marits, en el cas dels romanesos i marroquins, o bé, soles, liderant el seu propi 

projecte migratori, com és el cas de les dues dones nicaragüenques que treballen en 

l’atenció a persones grans del poble. L’alcalde, explica com ha estat d’inesperada 

l’arribada dels estrangers: 

“Comencem pel d’Europa de l’Est... aquests van ser els primers. No se sap (com 
arriben). Ens els trobem un dia, d’un dia per l’altre estan aquests. Parlen diferent, ni ells 
ens entenen, ni nosaltres els entenem. Vénen a buscar feina, et demanen feina, per favor, 
doneu-me feina. I llavors dius, d’on sou? De Romania (...) I molta gent del poble se 
n’ha beneficiat amb treballs així esporàdics, temporals, perquè aquí de feina continuada 
no n’hi ha, ni al camp ni a la construcció.” (Rafel, alcalde, Guimerà) 

 

El poble no pot donar més feina que l’ocupació esporàdica, i sovint sense contracte, dels 

homes a les feines agrícoles i de les dones en els serveis d’atenció a les persones grans. 

Només hi ha un constructor local que pot donar feina més continuada a algun 

treballador estranger. La població immigrada no ha estat la solució als problemes de 

despoblament de Guimerà, però, almenys, ha aportat canalla al poble i ha fet possible, 

de moment, seguir mantenint l’escola. Sense nous projectes econòmics, l’alcalde i els 
                                                 
32 Curiosament, la generació perduda (els últims joves, gairebé tots universitaris, que van marxar de 
Guimerà entre la dècada de 1980 i 1990), són fidels al poble els caps de setmana i durant les vacances 
perquè a Guimerà hi tenen la xarxa de relacions personals (família i amics), però creuen que tornar al 
poble significa el desprestigi i que seria considerat un pas enrere en la seva promoció personal. No es 
renuncia al poble, però sí al seu model de vida. 
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empleadors entrevistats valoren que Guimerà no pot atraure més població perquè no pot 

oferir llocs de treball i consideren que no és viable mantenir la residència a Guimerà i 

treballar en una altra població, com Tàrrega, malgrat que la distància és només de 15 

km. 

 

Freginals, a la comarca del Montsià, té 410 habitants i està situat a poca distància de la 

capital de comarca, en una zona ben comunicada, a la vora de l’AP7 i amb baixador de 

ferrocarril. La seva posició en el territori ens permet ubicar el poble en el model de 

desenvolupament periurbà (veure capítol 4) perquè molta de la població que hi viu no 

treballa en el propi poble, però Freginals no ha tingut creixement urbanístic i no ha 

captat gaire població d’altres nuclis més grans, probablement perquè els nuclis propers, 

Amposta i Ulldecona, no tenen la dimensió suficient com per expulsar població cap a la 

seva perifèria. Freginals ha anat perdent població al llarg del segle XX, però el procés es 

va deturar l’any 2000, quan comencen a arribar persones estrangeres que capgiren la 

situació de despoblament.  

“Freginals era un poble que hasta fa tres anys quan van fer la carretera nova, la carretera 
que pujava d’Amposta a Freginals era una pista asfaltada que no tenia senyalització 
horitzontal ni vertical. A l’imaginari d’Amposta, Freginals no existeix, s’havia d’anar 
expressament. Des de que tenim la carretera nova per anar a Ulldecona passen per 
Freginals, per anar a Mas d’en Verge has de passar, per anar a La Sénia, per anar a 
Godall... 
La gent ha trobat feina als pobles del voltant i s’ha quedat perquè ha trobat lloc per 
viure. (...) Freginals ha crescut a nivell de població per la població estrangera, se n’ha 
anat gent del poble però el balanç es positiu, es de creixement, molt poquet però es de 
creixement.” (Assumpta, tècnica d’immigració, Freginals) 

 

No tots els estrangers que viuen a Freginals hi han arribat per treballar. Al terme 

municipal, en disseminats, hi viuen 22 persones de nacionalitat britànica que hi van 

arribar buscant els beneficis climàtics i paisatgístics de la zona per viure. És un grup de 

població que no té pràcticament relació amb el poble, que no busca, en cap cas, la 

integració en els teixits socials i econòmics locals i que, per tant, no aporta res a la 

millora de les condicions de reproducció de la comunitat. No és aquest el cas dels 

estrangers que han anat arribant a Freginals, des de l’any 2000, per treballar al poble o 

als voltants. Els sectors d’ocupació són, bàsicament la construcció, l’agricultura, la 

indústria i els serveis, per aquest ordre. L’oferta d’ocupació per donar feina als 78 

estrangers que vivien a Freginals l’any 2010 no prové tota del poble, sinó de la comarca. 

El Montsià és un territori amb una economia diversificada que combina l’agricultura 

(olivera i cítrics) i la construcció, amb una important implantació industrial 
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especialitzada en el sector del moble. Unes i altres són activitats que han generat molts 

llocs de treball, i que han ocupat estrangers. L’actual bona comunicació de Freginals 

amb la comarca fa que sigui possible viure al poble i treballar en algun dels municipis 

veïns. 

“La gent va a un lloc quan hi ha feina, però quina feina a Freginals quan la gent se’n 
va... Hi ha feina vinculada al camp, la gent que es queda es gent gran que te terres, 
primer va ser la vinya, desprès presseguers i ara taronja i mandarina, queden oliveres. 
La gent comença per treballar a l’obra i al camp, gent que no te papers i per tant un dia 
treballen el cap de setmana aquí i se’n van allà.” (Assumpta, tècnica d’immigració, 
Freginals) 

 

Els homes estrangers treballen en la construcció a l’agricultura i a la indústria. Les 

dones treballen al camp i en els serveis i, d’altres, en l’atenció a persones grans del 

poble. Una tècnica de la zona ens feia el retrat de l’arribada de població immigrada al 

poble i a la comarca i dels sectors d’ocupació on s’integren: 

“Abans de la crisi eren ucranians homes joves, comencen al camp desprès a la 
construcció, desprès a Acciona a la recollida d’escombreries, en aquell moment ja tenen 
papers i venen per la temporada dels cítrics (...) Marroquins casi no hi ha, hi ha dos 
dones de Hondures, i hi ha el col·lectiu romanès molt vinculat al camp, no als cítrics (...) 
no els hi fan contracte ni res. (...) Als cítrics esta mes regularitzat perquè hi ha mes 
diners (...) A Ulldecona els marroquins van arribar a començament dels 90 va ser un 
procés molt particular, va ser mes tranquil. (...) S’han incorporat amb molta regularitat, 
alguns han anat a la universitat. Hi havia gent que ja formava part del paisatge humà, la 
gent treballava al camp i desprès a la construcció per això han estat els mes afectats per 
la crisi [...] Els marroquins no tornen al camp perquè els empresaris o petits pagesos si 
poden agafar uns altres no trien els marroquins.” (Assumpta, tècnica d’immigració, 
Freginals) 

 

Freginals va fer una crida per atraure gent, fa pocs anys, quan estaven a punt de perdre 

una mestra a l’escola per falta de nens. Amb aquesta crida van aconseguir escolaritzar a 

l’escola local alguns nens que viuen en altres municipis de la vora. Una informant ens 

deia que el poble valora molt positivament que vinguin estrangers amb canalla petita 

que faci possible mantenir l’escola: “aquí està molt valorat que vingui gent estrangera i 

està la por d’anar a Amposta”. Els veïns tenen clar que la població estrangera aporta, 

també, força de treball imprescindible: 

“Si s’anés la gent estrangera del poble que passaria? Les feines del camp no es farien i 
al poble també es notaria la falta. Haurien de venir d’un altre poble però d’aquí no.” 
(Rosa, veïna, Freginals) 

 

Amb Freginals, tanquem la tipologia de petits municipis que tenen la principal activitat 

econòmica en l’agricultura de secà caracteritzada pels baixos rendiments. Tots els 

pobles que englobem en aquesta categoria tenen singularitats que els diferencien, però 
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comparteixen la manca d’un projecte que pugui sustentar el seu desenvolupament futur. 

Alguns pateixen les conseqüències de l’aïllament propi de les zones rurals allunyades 

(Prat de Comte), d’altres estan més ben comunicats amb capçaleres de comarca que són 

molt dinàmiques econòmica i socialment, però no aconsegueixen sortir de l’estancament 

ni rejovenir la seva població envellida. En aquests pobles, l’arribada de població 

estrangera ajuda només a amortir els dèficits de capital humà d’aquests pobles: la 

suplència de l’ajut familiar en unes explotacions agràries que no tenen relleu 

generacional; i la substitució del treball reproductiu familiar que, tradicionalment, a 

resolt les situacions de dependència de les persones grans en el seu procés 

d’envelliment. 

 

Veiem, doncs que són diverses les ruralitats que han atret a la població estrangera als 

municipis catalans de menys de 2.000 habitants. Aquestes ruralitats oscil·len entre les 

d’aquelles comunitats locals que lideren la transformació -sigui en el terreny de la 

renovació agrària, en el de la terciarització o en la industrialització-, i aquelles que es 

deixen portar per la inèrcia de la crisi agrària i la conseqüent desagrarització, sense 

alternatives de renovació. Les dones estrangeres han arribat a tots aquests pobles i, a 

tots, han trobat feina com a treballadores de la llar en l’atenció a les persones grans. Als 

municipis amb activitat agrària o agroindustrial, les dones hi treballen, tot i que en 

molta menor proporció que els homes, com a assalariades del sector. Als municipis que 

han desenvolupat el sector serveis, especialment els de turisme rural, les dones 

estrangeres treballen a l’hostaleria, la restauració, la producció artesana i les activitats 

comercials. Les dones immigrades, també els homes, són garantia de reproducció de les 

comunitats rurals a la Catalunya del segle XXI. 
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CAPÍTOL 6.  

DONES IMMIGRADES ALS POBLES. EL MEDI RURAL COM A CONTEXT 
D’OPORTUNITAT 
 

Ja hem dit en altres capítols d’aquest informe que l’àmbit rural s’ha transformat i que 

les noves dinàmiques tenen a veure amb l’arribada de població immigrada estrangera 

que contribueix a sostenir l’activitat econòmica dels petits municipis. Tradicionalment, 

al mon rural, allò forani no és mirat amb bons ulls ja que s’oposa a les característiques 

de familiaritat, proximitat i relacions endògenes pròpies d’aquesta societat (Pedreño i 

Riquelme, 2007). El medi rural esdevé cada vegada més atractiu tant per la població 

urbana, que el veu com un entorn ideal on fixar la seva residència, com per a la població 

estrangera, que el veu com un àmbit de noves oportunitats, per la qual cosa dirigeixen 

conscientment la seva trajectòria migratòria cap aquests entorns. Pedreño i Riquelme 

(2007) sostenen que els espais rurals i urbans de recepció no són indiferents en els 

projectes migratoris i formen part d’estratègies de treball i residencials dels diferents 

col·lectius que configuren les predisposicions vitals cap a uns espais o altres. 

 

Alguns autors (Morén Alegret, 2005; Camarero i altres, 2009) han assajat de 

categoritzar les raons per seleccionar i instal·lar-se a un poble i coincideixen en 

assenyalar-ne tres: 1) una motivació relacionada amb l’entorn, que per alguns es redueix 

al clima i el paisatge geogràfic, i que d’altres amplien a l’habitatge, la qualitat de vida i 

xarxa de comunicacions i serveis disponibles 2) una motivació més material relacionada 

amb les possibilitats d’accés al treball, a un habitatge més econòmic i a la possibilitat 

d’obtenció de recursos econòmics en general; 3) una motivació familiar, relacionada 

tant amb la presència al poble de la família de pertinença com la formació de la família 

de procreació33. Morén Alegret (2005) anomena a aquesta raó ‘l’ambient emocional’ i 

no només es limita a la família, també inclou la presència d’amics. Aquest autor, 

addueix dues raons més: 4) el context col·lectiu dins del qual inclou els costums locals, 

el nivell cultural i educatiu dels habitants i la legislació vigent (especialment pel que fa 

a les lleis d’estrangeria) i, finalment, 5) la situació social dins de la qual inclou les 

llengües parlades, la presència de delinqüència o de racisme i la ‘bondat’ dels habitants 

d’un indret, és a dir, la manera d’acollir els nouvinguts. 

                                                 
33 Aquests autors ens aporten una dada molt interessant sobre la qual seria interessant treballar i és que en 
l’estudi de la població rural a España s’assenyala que un 35% de les dones estrangeres enquestades diuen 
que la raó de la seva instal·lació a un poble és el matrimoni amb un home autòcton. 
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Tot i la pertinença de les raons esmentades, pensem que les persones immigrades 

arriben al món rural fonamentalment atrets per les oportunitats laborals que s’oferten, 

atesa la dificultat de cobrir els llocs de treball amb la població local. La despoblació 

rural ha contribuït a la manca d’actius laborals, però també la precarietat, la temporalitat 

i la inseguretat que caracteritza aquests sectors d’ocupació. En el cas concret de les 

dones, la incorporació de les dones estrangeres a l’àmbit rural i, sovint en els treballs 

domèstics, assegura les estratègies de les dones autòctones per allunyar-se del cercle 

tancat de la domesticitat. D’aquesta manera, el rol subordinat que implica el treball en 

l’àmbit domèstic es transfereix a les dones immigrades que arriben a les zones rurals. 

Les dones autòctones han tendit a abandonar els pobles com una manera d’allunyar-se 

de les pautes socials patriarcals que la vinculen a l’espai domèstic i que la deixen en una 

situació de subordinació. Considerem que el prisma que ens ha de portar a entendre la 

presència, funcionalitat i dinàmica de les dones immigrants en el medi rural és el de la 

ocupació de determinats llocs de treball (Pedreño i Riquelme, 2007). No obstant, 

defensem que la repercussió de la presència de les dones immigrades en els pobles van 

més enllà de la simple substitució de mà d’obra; el seu impacte i participació en la 

societat local, no és només en el seu rol de treballadores, sinó també en el de dones, 

mares i d’altres. 

 

6.1. Treballar al poble: amb les persones, al turisme i al camp 

L’oferta de llocs de treballs a l’àmbit rural que des de fa una dècada ocupa mà d’obra 

immigrada té, entre d’altres, tres lectures possibles: d’una banda la incorporació de les 

dones al mercat de treball que, en la nostra societat, ha tingut com a conseqüència 

directa l’externalització de les tasques domèstiques. Això va comportar la creació de 

llocs de treball, en el sector dels serveis domèstics i la cura, que per les seves 

característiques de dedicació, cap possibilitat de desenvolupament i baixa remuneració, 

eren rebutjats per les dones espanyoles i, per tant, convertits en sectors laborals que 

seran ocupats per les dones estrangeres (Gualda, 2004) i que explica de manera molt 

clara l’èxode de dones llatinoamericanes (Oso, 2010). El servei domèstic es presenta, 

des de fa uns anys, com un sector de treball privilegiat per a les dones immigrades i ha 

esdevingut un dels motius de la feminització dels fluxos migratoris.  
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Els corrents migratoris femenins que busquen incorporar-se al sector del treball 

domèstic, es va dirigir al principi a les grans ciutats espanyoles més endavant s’han anat 

desenvolupant fluxos cap a altres indrets menys urbanitzats, fins i tot cap a àmbits com 

ara el que ens ocupa, els municipis més petits de dos mil habitants. I és que el servei 

domèstic és una forma d’inserció ràpida en el mercat de treball i un recurs laboral 

assequible per a població amb baix nivell de formació i, per persones amb situació 

irregular. La irregularitat jurídica de les recent arribades les porta a treballar a una casa, 

una modalitat laboral que facilita les transferències monetàries i l’obtenció de papers 

(Oso, 2010). Dels treballs en l’atenció de les persones grans, ens n’ocupem en el darrer 

capítol d’aquesta memòria. 

 

També la desagrarització del medi rural, coincident amb el procés de terciarització que 

caracteritza les zones rurals europees, ofereix múltiples possibilitats de treball a les 

dones migrants. El sector serveis, en el medi rural com en l’urbà, ha ocupat 

tradicionalment a dones i segueix fent-ho però, fins fa poc, li ha estat difícil trobar mà 

d’obra disposada a treballar en determinades ocupacions i complint horaris que, en la 

major part de ocasiones impliquen treballar a jornada partida i durant els caps de 

setmana. L’arribada de dones immigrades, especialment procedents de Llatinoamèrica i 

dels països de l’Europa de l’Est, ha estat providencial per al desenvolupament dels 

establiments de serveis de les zones rurals. En aquests moments, en alguns municipis de 

zones que tenen un alt nivell de desenvolupament turístic, como la Cerdanya (Pujadas, 

Soronellas i Casal, 2007) les dones immigrades llatinoamericanes, d’Equador i més 

recentment de Bolívia, Romania o Bulgària s’ocupen de la neteja dels locals i en 

l’atenció al públic en botigues, bars, cafeteries i establiments hotelers i de restauració, a 

més d’estar disposades a complir amb qualsevol horari i en condicions laborals que la 

població local no accepta. 

 

A les zones rurals que conserven l’activitat agrària, també hi ha arribat la població 

immigrada, en aquest cas, per ocupar-se en el sector agrari i, en moltes ocasions han 

estat la solució de futur per a petites comunitats que han patit durant anys les 

conseqüències demogràfiques, socials i econòmiques de la despoblació. Aquelles zones 

que han pogut incorporar processos agrícoles intensius, mecanitzats i industrialitzats, la 

població immigrada acut atreta per les possibilitats de treball que ofereix aquest model 
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d’explotació agrícola. La contractació en origen, gestionada pels propis empresaris 

agraris, es combina amb l’arribada més incontrolada de població migrant. En aquests 

casos, la continuïtat de les explotacions i del model agrícola, depèn de la capacitat 

laboral de la població immigrada, homes i dones que, com en el sector serveis, també en 

la agricultura estan disposats a treballar en condicions dures per salaris baixos, 

especialment les dones (Martín, 2004; Martín i Sabuco, 2006) i assegurar amb això la 

rendibilitat de les explotacions agrícoles i la competitivitat dels preus de mercat.  

 

6.2.Les singularitats de la migració femenina als pobles 

La migració femenina present en municipis de menys de dos mil habitants a priori no 

hauria de mostrar-se gaire diferent de la que podem trobar en altres entorns menys 

rurals. No obstant en el treball de camp hem detectat tot un seguit de singularitats en les 

seves trajectòries en relació a d’altres dones immigrades que resideixen en entorns més 

urbans, que ens ajuden a estructurar la informació que aboquem en aquesta part de 

l’informe. En concret hem detectat quatre aspectes que ens han semblat claus a l’hora 

d’entendre aquesta especificitat migratòria femenina a què ens referim. 1) En la 

narrativa sobre la seva arribada al poble, les dones han reconstruït la seva cadena 

migratòria, una circumstancia que no és nova en la migració però que aquí pren molt 

més sentit perquè es fa més visible; 2) es tracta de trajectòries que es dirigeixen cap a un 

municipi que no sempre és pensat ni viscut com un assentament definitiu i que sovint és 

només un eix que articula un circuit de mobilitat laboral comarcal; 3) l’explotació del 

seu capital social passa per l’establiment de relacions més intenses amb la població 

local i pel maneig de les relacions de curta distància per mantenir la connexió amb el 

territori i els seus recursos; 4) les dificultats de la seva incorporació a la societat local.  

 

6.2.1.  Les cadenes visibles 

Un dels elements més sorprenents amb els que ens vam trobar quan vam fer la selecció 

dels pobles va ser el descobriment de la presència de petits col·lectius nacionals molt 

diferenciats entre localitats. Sense un ordre aparent observem que en uns pobles domina 

de manera clara un grup nacional mentre que en els municipis veïns la presència 

estadística més significativa la tenia una nacionalitat diferent. Alguns col·lectius els 

anem trobant sistemàticament en la major part de localitats com és el cas del romanès i 

el marroquí, d’altres, en canvi, poden ser de procedències poc convencionals tenint en 

compte el mapa migratori català. Ens hem trobat amb: marroquines i portugueses a 
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Vila-rodona, marroquines i romaneses a Llavorsí, bolivianes i moldaves a Les, 

romaneses34 a Benissanet i Prades, russes a Vilanova de Bellpuig, brasileres a Organyà i 

Llavorsí, búlgares i txeques a La Morera de Montsant, paraguaianes a Guimerà, 

hondurenyes i ucraïneses a Freginals o salvadorenques a Prat de Comte. No es tracta de 

col·lectius numèricament importants, però sí que tenen, respecte a la població total del 

municipi, una presència suficientment significativa com per a que resulti destacable i 

susceptible de ser analitzada. Quan ens apropem a les trajectòries de les dones migrades 

entenem fins a quin punt l’atzar pot portar una persona a un lloc i com les possibilitats 

laborals, l’entorn, les arrels creades o qualsevol altra circumstància, activa cadenes i 

xarxes personals, laborals i/o familiars que acaben conformant els col·lectius nacionals 

dels pobles. 

 

Després d’analitzar 34 trajectòries migratòries hem vist que les cadenes, seguides o 

engegades, poden ser molt diverses: llargues i extremadament complexes o curtes i 

senzilles; la major part amb moltes baules, però també amb poques; altres són molt 

femenines i totes, tal i com ens han dit les informants, estan inacabades: mentre hi hagi 

una persona en origen que vulgui venir –familiar, amiga, veïna- hi ha una porta oberta. 

Una cadena llarga i complexa acostuma a ser de tipus familiar, en el sentit que arrossega 

grups familiars sencers cap a una mateixa localitat. Aquest és el cas d’una la família 

portuguesa de Vila-rodona de cinc germans en la qual el germà gran i el seu nucli 

familiar inicien la cadena i amb ell porta els seus germans, el cunyat, les germanes 

d’aquest, els cònjuges, els fills, i, finalment, el pare. Com veiem, i seguint la 

classificació esmentada a l’apartat on fèiem referència a les xarxes i cadenes 

migratòries, es tracta d’una xarxa masculina on les dones han seguit el marit amb un 

projecte migratori netament familiar (Suárez i Crespo, 2007), és a dir que la migració és 

una empresa familiar que té com a finalitat el reagrupament dels seus membres. En 

aquest cas, a més, les successives onades de persones de la mateixa família que han anat 

venint, no només han alimentat i reforçat la cadena, també han convertit la família en 

una gran xarxa que va acollint als diferents membres que arriben fins a convertir-se en 

el segon col·lectiu migrant més important al poble. Vila-rodona és el municipi de 

referència per a viure i treballar, però la comunitat relacional és la pròpia xarxa familiar, 

atès que es mantenen pocs vincles amb la societat local. 

                                                 
34 Destaquem a la comunitat romanesa en aquests dos municipis perquè era una de les més nombroses, no 
obstant aquest col·lectiu és present a tots els pobles en els que hem fet el treball de camp.  
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Un altre cas representatiu de projecte netament familiar és el de la família de Tatiana, 

una ucraïnesa resident a Freginals que primer va fer una migració independent de la 

família per després haver de tornar i començar de nou un altre procés com a baula d’una 

ampla cadena migratòria molt familiar. També, com el cas anterior, es tracta d’una 

cadena amb predomini masculí on les dones venen generalment vénen reagrupades, amb 

la diferència de que un cop aquí han entrat al mercat laboral de la mateixa manera que 

els homes de la família. Amb aquesta cita Tatiana en dóna una idea de la trajectòria de 

la cadena fins arribar al poble on viuen i de la importància de la xarxa migratòria: 

 “Primero en el año 90 fui a Málaga (a trabajar como interna) con 8 dones más (...) yo 
sola porque hay trabajo para dones pero no para los hombres (...) los hijos ya estaban 
grandes cuando yo marché (...) pagué 1500 euros, como no tienes luego cómo devolver, 
medio año de trabajo para devolver si tienes suerte y lo que queda para la familia (...) mi 
marido se puso muy enfermo, me llamó, las deudas eran grandes y me tocaba volver, se 
puso en silla de ruedas y fui allá un año (...) A Freginals vino primero mi cuñada que vino 
por su hermano que era tractorista, hace ya 11 años y después mi hermano y todos 
vinieron al pueblo (...) Mi hijo y mi sobrino vinieron también (...) de nuestra población 
luego vino mi cuñada y la prima hermana y casi toda la familia, consuegros, suegros, 
primos, sobrinos (...) nos vinimos por saber que hay alguien que te espera, que te da la 
comida (...) Mi hijo vino en junio de 2001, se casó después allí, tiene dos hijas que están 
allá, después vino la sobrina soltera se casó aquí con un lituano tiene dos hijos nacidos 
aquí, después vine yo y mi marido en 2001, en 2006 mi hijo mayor se casó allí y vino con 
la mujer, tienen el petit freginalenc y el hijo menor se casó allá, vino casado con un hijo.” 
(Tatiana, Ucraïna, Freginals) 

 

Tot i que l’exemple de cadena migratòria més característic que hem recollit ha estat el 

de la comunitat boliviana que viu a Les, que agrupa a l’actualitat prop de cent membres 

d’una mateixa família i que va ser iniciada el 2002 per la Pilar, una informant clau atès 

el seu paper fonamental en la creació d’aquesta cadena migratòria i el desenvolupament 

de la xarxa de suport. Ella ens va explicar que va emigrar per problemes econòmics i 

que, per fer-ho, va contactar amb una coneguda, que tot i que no li proporcionava feina 

sí que li oferia un suport inicial mentre la buscava. Lleida va ser la primera destinació i 

al cap d’un més ja vivia a Les, un poble on no va començar a haver-hi immigració 

extracomunitària fins ben bé el 2005, al cap de 6 mesos ja van venir el seu marit i el seu 

primer fills (el segon va néixer aquí) i a partir d’aquí: els cinc germans del seu marit 

amb les respectives dones i els fills, una germana i un germà de la Pilar també amb les 

seves respectives famílies, cosines germanes més les seves parelles i les respectives 

famílies d’aquests i així successivament fins arribar al centenar de persones que no 

només comparteixen nacionalitat, també procedeixen d’una mateixa localitat i han 
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decidit instal·lar-se al mateix poble. Tot i que la cadena va ser iniciada per una dona, no 

podem dir que sigui una xarxa netament femenina ja que després d’arribar els memebres 

de la xarxa, homes i dones, van tramitar la reagrupació de cònjuges i fills. 

“Y le dicen a mi marido ‘mira si sabe la negra’ porque a mí me dicen negra mis 
hermanos. Y dicen ¿la verdad te viniste tú la primera? Y le dicen ‘¿cómo la mandaste 
sola? Ya te la hubieran quitado’, ‘pero no me la han quitado’, dice el otro. Yo por eso 
decidí y como decían que para las mujeres hay más trabajo, que para los demás... Decía si 
entro interna igual allí ahorro más porque no tenemos que pagar ni comida ni casa (...) Y 
como salió esto que yo podía venir, fui saqué el pasaporte de Bolivia ese día compré el 
pasaje y al día siguiente me vine.” (Pilar, Bolivia, Les) 

 

És destacable és el paper que la pròpia Pilar va jugar no només com iniciadora de la 

cadena, també perquè ha sustentat la xarxa de suport a través del seu propi capital social 

de manera que per les seves relacions amb la gent de Les ha esdevingut per a la resta de 

membres una valuosa font d’informació per accedir a feines o facilitar la mobilitat 

laboral. 

“Yo trabajaba en el supermercado y mi marido cuando llegó ya no trabajó en el 
supermercado sino en otro negocio de mi jefe y ahí está ahora. Luego ya empezaron a 
venir mis cuñados, que empezaron a trabajar en el Claravall porque me dijeron que 
necesitaban gente y no había muchos extranjeros y allá te decía si podía venir... entonces 
vino una de mis primas, luego mi otra prima, con su marido, luego mi hermana con su 
marido (...) me pedían consejo y yo les ayudaba todo lo que podía, con los trámites, les 
decía que tienen que hacer este paso i me llamaban ‘pero ¿cómo tengo que hacer los 
papeles?’ pues primero te tienen que dar la oferta, más o menos me lo sé ya.” (Pilar, 
Bolivia, Les) 

 

Altres cadenes familiars que hem analitzat no són tan complexes potser perquè no estan 

formades per tants membres (com la portuguesa) ni abasta tantes generacions (com la 

ucraïnesa) o tants grups familiars (con la boliviana) però són molt més habituals. Es 

tracta de cadenes formades per diversos nuclis familiars no emparentats, que 

procedeixen de diferents zones del mateix país d’origen. La funció d’aquestes xarxes és 

proporcionar ajut als seus membres durant un temps fins que es produeix un 

assentament més o menys definitiu. D’aquest tipus en presentarem dos exemples. El 

primer es refereix al col·lectiu romanès de Prades el qual, ens explica Adriana, va 

començar a arribar al municipi el 2006, l’estiu de 2010 eren prop d’una quarantena, 

alguns són parents, però d’altres procedeixen de diferents regions del país. Entre ells 

s’ha desenvolupat una xarxa que va més enllà dels llaços familiars. 

“Yo tengo en Prades una prima de mi marido que llevaba aquí cuatro años. Ella estaba 
buscando trabajo en Internet y quiere trabajar y por eso vino aquí, al English Summer. 
(...) después su esposo, con niño, después otra familia y por ella nosotros aquí (...) Aquí 
en Prades hay diez familiares de mi marido y del resto de rumanos no son todos de la 
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región de donde vengo yo, son de Moldavia, del Mar Menor, yo no los conocía de antes... 
Nos conocemos casi todos (...) no son todos de la misma religión, mi familia sí, pero los 
que son de otras partes de Rumanía, no, pero es igual hablamos con todos (...) el otro día 
hicimos todos una comida.” (Adriana, Romania, Prades) 

 

El segon col·lectiu és el brasiler assentat per les comarques de l’Alt Urgell i el Pallars 

Sobirà. Nosaltres vam entrevistar a la Joana, una brasilera casada amb un català, que ens 

va explicar les complicades trames per les quals ella, com tant d’altres connacionals, és 

aquí. Com veurem es tracta de projectes aparentment familiars que, un cop en destí, es 

converteixen en netament individuals i una de les raons per les quals es produeix 

aquesta derivació és l’arrelament al territori, tot i que no hem d’oblidar la presència de 

la resta del col·lectiu que fa funcions de xarxa d’ajut, d’informació, etc., tot mantenint la 

distància del grup que sovint fa funcions també de control social.  

“Vine por un ex-novio que nos conocimos por foto a través de una amiga que venía y ella 
tenía dieciséis años y se casaba y venía a vivir aquí. Entonces empezamos a hablar por 
teléfono y nos gustamos solo por hablar por teléfono... y quería que viniera a vivir aquí, 
porque él ya vivía. Vine para conocerlo y a ver (...) al final estuvimos un año juntos, me 
llegó una oferta de trabajo y entonces me quedé y él se fue con otra brasileña (...) Después 
vino mi hermana con su marido que es de mi pueblo también... el marido de mi hermana 
vino a través de la chica que vine yo. Esta chica que me presentó a mi ex novio, su 
hermano está casado con una prima de ella. Entonces trajo a su prima. Su prima... un 
follón (...) Mi hermano también estaba aquí y yo traje a su novia que tenía 16 años y 
estaba estudiando y nosotros que somos más familia nos apoyamos mutuamente (...) Yo 
estoy muy bien aquí y no te digo con los brasileños, son muy pocos los que tengo 
relación, ¿vale? Porque cada uno tiene su vida y tal. Pero por más que estemos reunidos 
busco mantenerme al margen para evitar a veces discusiones, peleas (...) si se quieren 
quedar en mi casa, se pueden quedar en mi casa, no me importa... nos ayudamos con el 
trabajo a través de uno y de otro.” (Joana, Brasil, Llavorsí) 

 

Tret d’algun cas molt concret, les dones procedents de països llatinoamericans són les 

que protagonitzen cadenes curtes i individualitzades. Són aquelles que acuden a la crida 

d’ofertes laborals relacionades amb l’atenció a la dependència; venen soles, amb una 

petita xarxa de recolzament en destí (qui ha iniciat la cadena) i, en algunes ocasions, 

deixant en origen fills a càrrec de les seves mares perquè el tipus de treball que realitzen 

requereix la seva atenció a temps complet. Aquestes cadenes són, no només les més 

individualitzades, també són les més feminitzades i, depenent del moment en que es 

troba el projecte migratori, es perceben com incompletes, la qual cosa significa que es 

planteja la possibilitat del no retorn i per tant de seguir la cadena. A Freginals ens hem 

entrevistat amb dues hondurenyes, totes dues cuidadores. Maria, va arribar a través de la 

crida de l’amiga d’una amiga que treballava a Tortosa i va anar a parar directament a la 

casa de la senyora que està cuidant com interna des de fa tres anys. Ella més la seva 
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germana, que va arribar dos anys més tard que ella, i una dotzena més de noies de la 

mateixa nacionalitat formen una petita comunitat que té com a centre de trobada la 

ciutat de Tortosa tot i que viuen repartides per les Terres de l’Ebre treballant internes i 

externes i, la major part, amb un clar projecte de retorn sense data però que de moment 

es materialitza en la compra d’una casa al seu país d’origen com a destinació 

fonamental de les remeses econòmiques (projectes netament individuals). En aquest 

grup també hi ha la Deisy, una mare soltera amb tres fills que viuen amb la seva mare al 

país d’origen i que va venir també seguint l’oferta de treball que li va fer una amiga. 

Aquesta primera aventura no li va sortir bé i a Creu Roja li van donar un cop de mà i va 

ser a través d’aquest organisme que des de fa quatre anys està interna en una casa de 

Freginals. Ella, a diferència de la Maria, no té un clar projecte de retorn, de manera que 

ha comprat una casa i algunes propietats més al seu país d’origen que li serveixen per a 

poder gestionar millor a nivell econòmic la seva maternitat transnacional, però també ha 

previst comprar un habitatge a Sant Carles de la Ràpita i no descarta fer el reagrupament 

dels seus fills. 

 

En aquest apartat només ens hem fet ressò de les cadenes visibles: unes ens han cridat 

l’atenció pel volum de persones que les conformen mentre que altres ens han interessat 

per altres característiques com ara la procedència dels seus membres i el fet de ser molt 

feminitzades. Però n’hi ha d’altres d’interessants, com la de Berta, una colombiana que 

a través d’una neboda va arribar a Prades amb el seu marit i el seu fill, la cadena de la 

qual no ha fet cap incorporació més: un projecte netament familiar i individualitzat 

alhora, sense perspectiva de retorn. Un altre és el de Tània, una filla reagrupada, per tant 

inclosa en un projecte netament familiar, la qual redefineix el seu propi projecte 

convertint-lo en netament individual en casar-se amb un català, amb qui té dos fills, i 

realitzant una incorporació total al municipi. O també ens ha sobtat el de Diana, una 

romanesa informàtica de professió, amb un projecte aparentment individual que amb 

vàries feines com a treballadora de la neteja sosté una petita i molt tancada xarxa 

familiar a cavall entre Romania i Catalunya. I així successivament. 

 

6.2.2.  Més enllà del municipi: el territori. 

La major part de les trajectòries analitzades ens parlen d’una fidelitat continuada al 

municipi on van arribar per primera vegada des que van entrar a Catalunya. En alguns 

casos es tracta d’una qüestió de sort perquè significa que la primera residència ha 
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satisfet des del primer moment les seves expectatives personals i laborals i és això la 

mesura de la fidelitat al poble: 

“Teníamos a mi cuñada aquí, la hermana de mi marido. Nos llamó (en 2008) para trabajar 
en el campo aquí en Benissanet, los dos. Después él ha quedado en el campo hasta el año 
pasado y yo he encontrado algunas casas donde trabajar para limpiarlas. Bueno estamos 
bien aquí y no nos pensamos marchar porque allí nos estamos haciendo la casa en 
Rumanía. Con el dinero que ganamos nos hacemos la casa y ya veremos, de momento no 
estamos decididos a marcharnos. Tenemos un trabajo fijo los dos, no pensamos marchar 
de momento.” (Bibiana, Romania, Benissanet) 

 

I és que, a més, la Bibiana disposa d’una comunitat important de compatriotes a 

Benissanet, bona part amics i família, que faciliten que no pensi en canviar de municipi. 

No és el cas de la Berta, el seu marit i el seu fill que van a arribar directament a Prades 

fa deu anys per quedar-se, segons diu, definitivament, però sense cap xarxa de suport: 

“Llegamos todos juntos con una carta de invitación que nos hizo una sobrina mía que 
vivía en Lleida. Le comenté que qué oportunidades había para salir de ahí. Que fuera un 
pueblo, que yo estaba agobiada de la ciudad, algo tranquilo... y estuvo rondando por 
todos. Llegó aquí y me dijo que hay un pueblo que se puede trabajar en verano limpiando 
casas, muy tranquilo... para el niño súper bien. Y digo: ya está (...) Los vínculos más 
fuertes que eran mi madre y mi hermana ya están aquí (...) Yo estoy tranquila porque a 
pesar de que nos ha costado integrarnos y encontrar un trabajo que nos agrade a los dos, 
tenemos vivienda, tenemos la oportunidad de habernos comprado un piso, de habernos 
comprado un coche. Vivimos tranquilos.” (Berta, Colòmbia, Prades) 

 

I és el cas sobretot de les que tenen com a parella a homes catalans i pensen en un 

projecte de família en destí en el mateix municipi: la Joana a Llavorsí viu amb la seva 

parella amb el que té un fill (Jordi); la Tània a Guimerà –tot i que el primer destí dels 

seus pares va ser Tàrrega-, porta amb el seu marit un restaurant i tenen dues filles; o la 

Sònia a Les –també el seu primer destí va ser Vielha-. També la Blanca, que va arribar 

directament de Paraguai a treballar com a interna a Organyà ara fa quatre anys, tampoc 

no pensa canviar de municipi, no només perquè de moment té feina, també perquè aquí 

ha conegut un home del poble amb el que ha iniciat una relació sentimental que la lliga 

al municipi, i que la porta a plantejar-se la possibilitat de reagrupar la seva filla: 

“Y a través de él conozco a un montón de gente. He viajado con él. Es buenísimo chico y 
me ha ayudado muchísimo. Si no fuera por él, yo ya no estaría aquí. Porque cuando me 
vine, me vine por un año, ¿vale? Y mira, cuatro años.” (Blanca, Paraguai, Organyà)  

 

D’altres, però poques, ens parlen d’itineraris residencials complexos, anteriors a 

l’arribada al poble on es residia en el moment de fer l’entrevista. És el cas de la Tatiana 

i la seva àmplia família que va venir des d’Ucraïna fins a Freginals passant per Màlaga, 

Benicarló i Castelló. A Freginals sembla que ha trobat el lloc per quedar-se fins el 
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moment de retornar a Ucraïna: “No me iré de Freginals, me siento como otra patria 

aquí, soy del pueblo, preguntamos por todos”. També és el cas de la Dana i el seu marit 

abans d’arribar des de Bulgària fins a la Morera de Montsant on, i finalitzat el llarg i 

incert periple, gestionen un restaurant: 

“Mi hermano ya lleva 14 años aquí. Fuimos primero a su casa en Madrid, estábamos 
buscando trabajo pero era difícil porque no sabíamos el idioma, no hablábamos nada y 
estuvimos 6 meses sin trabajo en casa de mi hermano y después nos ofrecieron en dos 
sitios, en dos fincas. Una era en Palencia, que era muy lejos. Fuimos allí, estuvimos tres 
días y nos marchamos. Después fuimos a Castilla la Mancha a un pueblo que se llama 
Puerto Lápice, estuvimos once meses allí trabajando en una finca en la viña y los olivos 
pero era una finca de caza, pero no nos hizo los papeles que nos lo prometió. Y por 
casualidad nos dijeron que aquí en la Morera, en Catalunya muy lejos, había un señor que 
necesitaba una familia para trabajar. Yo limpiaba casas y él trabajaba en el campo.” 
(Dana, Bulgaria, la Morera de Montsant)  

 

Això demostra que, tal com diuen Pedreño i Riquelme (2007), els immigrants no arriben 

de manera involuntària si no que la major part dirigeixen conscientment la seva 

trajectòria cap aquests entorns. No obstant també és cert que, segons ens diuen, que hi 

habitin no significa que no es plantegin la possibilitat d’anar-se’n en el moment en què 

allò que els lliga, la feina sobretot, comenci a ser un problema. Ens hem trobat amb 

nombrosos exemples de persones amb projectes migratoris molt individualitzats o de 

parella, que es desplacen per motius laborals dins d’un territori delimitat. Aquest és el 

cas de la Teresa i la seva parella (que tenen un fill a Txèquia), que viuen la Morera de 

Montsant tot i que el seu territori de referència és la comarca del Priorat. 

“Vino aquí con un amigo buscando trabajo y buscando por toda España pero se quedó 
aquí porque aquí en Cornudella encontró trabajo y se quedó aquí (...) Cuando yo vine 
primero trabajé en Gratallops en un hotel, después cogimos otro trabajo como caseros en 
Capçanes, otro hotel, pero allí estaba mal y volvimos aquí y bueno siempre en el Priorat 
(...) Ahora abrieron este restaurante y desde primavera hasta invierno pues trabajo aquí, y 
ahora mejor.” (Teresa, República Txeca, la Morera de Montsant)  

 

El mateix passa amb la Blanca, que no té cap intenció de marxar d’Organyà perquè hi té 

la seva parella, però que per qüestions laborals està disposada a moure’s per la comarca:  

“Me moriría si me quedara sin trabajo, trabajaría de cualquier cosa... primero en Organyà 
y si no es posible en la Seu d’Urgell o por aquí en la comarca.” (Blanca, Paraguai, 
Organyà) 

 

Per a Crina, una romanesa que treballa temporades de sis mesos a un hostal de Llavorsí, 

no tenir casa pròpia ni tenir la seva família a prop la deslliga completament del 

municipi. Per la feina es mou d’un lloc a un altre sense importar gaire la destinació 

final:  
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“Yo estoy donde tengo trabajo, me da igual si estoy en Llavorsí o estoy en Sort o donde 
estoy (...) no me importa. Si encuentro en Sort o si encuentro en Lleida. Donde tengo 
trabajo allá me quedo.” (Crina, Romania, Llavorsí) 

 

En determinats espais, com el Pallars Sobirà, l’Alt Urgell o la Val d’Aran (muntanyós, 

amb difícils comunicacions i molt lligat a activitats turístiques), hem vist com les 

persones immigrades es desplacen naturalment a viure a uns o altres municipis en 

funció de les temporades laborals. Per exemple la comunitat de dones brasileres que 

viuen pel Pallars Sobirà es mouen per tota la comarca. De fet una de les nostres 

informants, la Joana, ara viu a Llavorsí tot i que treballa a Espot, però abans havia 

viscut també a Espot, Sort, Escaló i Esterri d’Àneu tal i com ens diu ella sempre en 

funció de les circumstàncies personals, però també laborals: 

“...me quedo aquí por mi hijo y porque estoy bien (...) pero si algún día no estoy bien... si 
no estoy bien con mi marido o tengo algún amigo o amiga que me dice ‘ven a vivir 
conmigo y tal y trae al niño’, yo si no tengo opción, me voy. Pero si tengo trabajo aquí no 
tengo porqué marcharme de aquí.” (Joana, Brasil, Llavorsí) 

 

Circumstància que, a més, està condicionada per les difícils condicions d’accés a un 

habitatge: poca oferta i molt cara i, sobre tot pel que significa viure en llocs de 

muntanya: molt freds a l’hivern o en d’altres aïllats i mal comunicats. Aquest factor 

condiciona molt les estratègies de les dones immigrades que han de valorar el cost que 

els suposa viure al poble més el que preveuen enviar com a remeses. Així ens ho 

expliquen la Pilar, la pionera de la comunitat boliviana de Les, que viu de lloguer amb 

la seva família; la Clara que viu a uns apartaments a Llavorsí, propietat del seu cap; i 

també la Diana, qui es queixa de les condicions precàries en les quals ha de viure per 

manca d’oferta, una casa molt vella, amb moltes escales, amb poca llum natural i amb 

molta humitat: 

“Aquí se alquiler se paga 550, amueblado, sí es muy caro el alquiler y otros piden 450 
con dos habitaciones. Entre lo que gana mi marido y gano yo vamos apretando, vamos 
ahorrando. Esta es la ventaja del pueblo, que como no se sale... Porque cuando yo voy a 
Lleida te gastas la mitad del sueldo por eso no vamos todos los meses (...) Venimos a 
ahorrar pero entre los críos y comprarte cosas, para ahorrar... como un día que nos dijeron 
en una tienda que fui a hacer las compras me dice ‘¿vosotros sois los que no tienen 
calefacción en su piso?’ y yo digo ‘¿qué?’ Bueno yo a ahorrar he venido pero tanto como 
para malvivir con mis hijos, no y digo ‘no, yo tengo calefacción, si quieres un día pásate 
por casa’ (...) yo la verdad es que no me privo.” (Pilar, Bolivia, Les)  
 
“Aquí es muy caro. Nosotros (amb la seva parella) vivimos en un piso de ellos, porque 
aquí los alquileres son de 350 o 400 (euros), depende y no son muy grandes (…) a mi me 
lo hacen especial, con comedor, cocina, cuarto de baño y la habitación donde estoy. Muy 
bien pero para mí y para él. No necesitamos… porque claro, para calentar también más 
sitio cuesta. Yo estoy muy bien.” (Clara, Romania, Les) 
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“… además nadie quiere en Guimerà el alquiler. Y hay tantas casas vacías, pero el 
alquiler es tan grande como en una ciudad… para una casa sin electricidad ni nada, pues 
te cobran 350 euros. Es demasiado, cuando yo cobro 600.” (Diana, Romania, Guimerà) 
 

De fet, una bona part de les dones amb qui vam parlar estaven residint al mateix lloc on 

treballen: la casa de la persona que cuiden (Marta, a Menàrguens; Maria i Deisy a 

Freginals; Natàlia a Guimerà; i Blanca a Organyà), l’hotel o l’hostal que netegen i on 

fan de cambreres (Fàtima i Crina a Llavorsí), els apartaments del propietari del 

supermercat (Clara a Llavorsí), etc. Per aquestes, que tenen cobertes determinades 

necessitats bàsiques, destinen el poc temps lliure de què disposen a fugir, literalment, 

del municipi per anar a visitar unes amigues o algun nuvi. La major part de les dones 

entrevistades no tenen cotxe i molt poques tenen carnet de conduir la qual cosa 

restringeix la seva mobilitat tenint en compte que una de les característiques d’alguns 

dels pobles on viuen és un relatiu aïllament i un servei limitat de transport públic. 

Natàlia, per exemple, que no té cotxe i està interna a la casa del senyor que cuida a 

Guimerà, depèn de la seva parella, un jove colombià que viu a Tàrrega, per a moure’s el 

dia que té festa. Mentre que Maria, també interna a Freginals, depèn d’un dels fills de la 

senyora que està al seu càrrec per anar i tornar de Tortosa el dia que no treballa. El 

centre de trobada és un pis on la petita comunitat de dones hondurenyes on “hacemos 

comida de nuestro país, nos reunimos todas porque todas viven por la zona de Tortosa”. 

Deisy, en les mateixes condicions que les anteriors, busca moure’s molt més enllà: 

“Me muevo en autobús y como los hijos de la iaia tienen coche... yo tengo mi carné de 
coche pero como mi carné de Honduras ya se me caducó entonces me fui a inscribir a la 
autoescuela. A mí coche no me hace falta, no me diento encerrada, yo voy a todos los 
sitios, he ido a Barcelona, a Lérida, a Andorra... para eso están los autobuses, no me 
quedo estancada.” (Deisy, Honduras, Freginals) 

 

Crina marxa en autobús des de Llavorsí a Sort per passar el dia amb la seva cunyada i 

de pas anar al locutori comarcal a parlar per telèfon amb el seu company i les seves 

filles que encara son a Romania. Dana, també des de Llavorsí, marxa amb el seu 

company en cotxe cap a la Pobla de Segur un cop a la setmana o a Lleida un cop cada 

un o dos mesos. També la Fátima, que viu sola a una habitació de l’hotel on treballa i no 

té cotxe i també es mou en bus: 

“…Cuando tengo libre, que no trabajo, me voy a algún sitio, me voy… lejos, lejos, lejos 
como Lérida, Balaguer. Esto cuando tengo libre. Claro el día que trabajo no puedo irme a 
un sitio lejos. Me quedo sola aquí en el pueblo. Son cosas del pueblo las que hago, si 
tengo algo que comprar o que llamar o cosas que hacer… Tampoco hay tantas cosas que 
puedas ir o hacer por aquí, faltan muchas cosas aquí. Y aquí ahora está mejor. Más o 
menos está mejor pero antes era muy difícil para moverte con bus. Solo había un coche de 
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línea y ahora hay dos. Hay dos líneas. Para ir a Lérida hay dos... y ya.” (Fàtima, Marroc, 
Llavorsí) 

 

La major part de les dones entrevistades no compren en els pocs establiments 

comercials dels pobles, es desplacen com poden fins a les capçaleres de comarca, als 

centres comercials on troben més varietat de productes a preus més econòmics. 

Tanmateix, les dificultats per a la mobilitat no són un motiu per a abandonar el territori 

o renunciar a viure en l’àmbit rural escollit o on han arribat per viure i treballar. Un dia 

laboral en la vida Diana o de Joana, per posar només dos exemples, ens dóna una idea 

de les estratègies utilitzades per poder ser a tot arreu: 

 “Me voy per la mañana a las 8 con el autocar de Guimerá a Tárrega, en Tárrega hay dos 
chicas que trabajan en Velltall en el restaurante. Las llamo y me recogen. Subo con ellas 
llego a Velltall y me vuelvo a Guimerá con el panadero que lleva el pan. Me ducho i me 
cambio i cojo el autobús que va al balneario. Y vuelvo a las 9 con el Hispano Igualadina.” 
(Diana, Romania, Guimerà)  
 
“Es necesario tener un coche... Si tuviese carnet estaría más encantada aún. Para ir a 
trabajar dependo de mi marido, del autocar...yo para ir a trabajar a Espot mi marido tiene 
que llevarme y mi jefe tiene que bajarme.” (Joana, Brasil, Llavorsí) 

 

6.2.3.  Fer capital social: esdevenir imprescindibles i estar disponibles. 

Preguntades sobre els avantatges de viure en un petit municipi, moltes de les dones 

entrevistades han contestat, “la gent”: “aquí hay poca gente y te conoce” (Bibiana, 

Romania, Benissanet); “como positivo, la gente” (Blanca, Paraguai, Organyà). I la gent 

són les relacions socials amb la resta d’habitants del poble que, com veurem, esdevenen 

fonamentals per viure i, el que és més important, treballar. Hem parlat amb dones que 

ens expliquen que en arribar al municipi han hagut de patir les mirades estranyades per 

una forma de parlar o per un color de pell amplificat per la dinàmica impertorbable de 

l’àmbit rural, poc amic dels canvis: “La gente al principio un poco cerrada y un poco 

chocante porque vos llegás y todo el tiempo te están mirando” (Ana, Argentina, Prades); 

“…hay gente que está muy cerrada, un poco distante con las personas extranjeras”, 

Sonia de Les; “…cuando llegué, la gente me miraba ¿sabes? como diciendo ‘guarda el 

marido porque las mujeres brasileñas’…” (Joana, Brasil, Llavorsí). No obstant la seva 

tenacitat, el treball i la seva presència les ha portat a establir bones relacions, un capital 

social valuós, de manera que són conegudes i, per tant tingudes en compte: un contacte 

porta a un altre. 

 

El tercer aspecte amb què defensem la singularitat de la migració de les dones a pobles 
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és l’especificitat del capital social. Aquest capital generalment s’associa a la pròpia 

xarxa de suport que les persones migrades disposen en destí: família, amics, coneguts i 

connacionals. Diuen Solé i altres (2008:68) que els recursos a l’abast dels individus per 

materialitzar un projecte migratori depenen directament d’aquest capital social que 

inclou: contactes i suport d’altres persones abans i després de migrar. D’aquests 

contactes en depèn l’assoliment dels recursos més importants: treball i habitatge. En un 

poble petit el capital social es forma sobretot amb el contacte directe amb les persones 

autòctones i s’alimenta precisament dels resultats del treball que les persones migrades 

duen a terme. En un poble tothom és visible i les persones migrades ho són ho són, molt 

més pel fet de ser forasters, estrangers i diferents.  

 

L’arribada a un poble ha estat generalment conscient i voluntàriament pensada perquè 

als pobles petits hi ha més possibilitats de formar part de xarxes que faciliten els 

contactes laborals, és la xarxa teixida entre els autòctons que poden esdevenir en un 

moment o altre possibles contractadors. El capital social a l’àmbit rural forma part d’una 

trama que es forma i s’alimenta a través, fonamentalment, de dues vies: per la confiança 

que es pot establir amb les persones que arriben de fora i per la total disponibilitat de la 

població immigrada. Mari Paz, una dona colombiana que fa feines de neteja i cuida gent 

gran a Organyà, ens explica com es va anant teixint la xarxa de relacions proveïdora de 

recursos:  

“Al principio cuando comencé a trabajar aquí fui en busca de mi tarjeta médica y me dijo 
el enfermero ¿no tienes trabajo? Y yo le dije que no, pero que si me conseguía uno mejor. 
Me mandó donde una señora que se llama Carme que ahora está en la residencia. Y 
estuve con ella tres meses haciéndole cuatro horas. La gente donde yo tuve mi primer 
trabajo cuando llegué aquí, conocen mucho a las personas y como sabe cómo trabajo yo, 
pues le hablaron también al señor. Tanto nosotros como su hija y su mujer me conocen. 
Ellos también hablaron de que yo podía cuidar. Entonces cuando viene voy a cuidar un 
señor que lo levanto... pero su mujer se hizo daño en la pierna y ya le llevaron a la 
residencia hasta que se recupere. No sé si cuando vuelva estaré para cuidarlo (...) Aquí en 
Organyà yo tengo más facilidades, el pueblo es pequeño, conozco a la gene, la gente me 
conoce y yo puedo encontrar mejor un contrato de trabajo aquí que en Madrid (hi viu un 
nét).” (Mari Paz, República Dominicana, Organyà) 

 

Natàlia, que ja va arribar dins una xarxa migratòria femenina, petita i laboral (la seva tia 

va venir per una coneguda i quan va aconseguir certa estabilitat la va ajudar 

econòmicament a venir i instal·lar-se), va viure en primera persona com funciona el 

boca a boca que conforma el capital social d’una persona, en aquest cas de la seva tieta 

però que va tenir repercussions sobre ella mateixa: 
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“Yo vine directamente a Guimerà porque ella estaba aquí (cuidant una senyora molt 
coneguda al poble). Ella me ofreció el dinero, que si no hubiese sido por su ayuda no lo 
hubiese hecho. Ella me acogió más o menos tres meses aquí en casa de Cati. Bueno iba 
con ella me enseñaba y empezamos a limpiar juntas para yo encontrar trabajo. Pero era 
agosto y no había encontrado nada. Entonces me iba a Zaragoza que están unos paisanos 
(els que van ajudar la seva tieta a venir). En Zaragoza ya habían contactado con una 
señora y yo me iba para allá un lunes y a mí me llaman el jueves antes la Montse y dice 
que si podemos ir a su casa que quiere hablar con nosotras. Y subimos y nos plantea el 
trabajo (d’interna cuidant un home) y la verdad es que yo tenía miedo de ir a una ciudad 
grande y entonces le dije pues me quedo aquí. Y no me arrepiento de haberme quedado 
(...) Está claro que si no fuese por ella yo no estaría aquí. Montse (la contractadora) me 
dijo, tampoco de te creas, porque también depende de la persona de cómo es. Porque por 
muy sobrina que hubieses sido de Marta, si a mí no me hubieses convencido como 
persona tampoco te cojo.” (Natalia, Nicaragua, Guimerà) 

 

El que va influir en la contractació de la Natàlia va ser el capital social aconseguit per la 

seva tieta, que va tenir conseqüències directes sobre ella. En el cas de la germana de la 

Maria una cosa porta a l’altra i així la trama es va teixint (“empezó cuidando una mujer 

pero se le murió y los hijos le han dado trabajo para limpiar las casas de los cinco 

hermanos”). De manera que, per exemple, en el cas de Les el capital social aconseguit 

amb les referències de la primera boliviana, la Pilar, han influït a la vegada en les 

oportunitats laborals de la resta de membres de la comunitat d’origen que han anat 

arribant posteriorment: 

“Uno es informático y trabaja de eso. Y otro trabaja en el bar del puente. Otro trabaja en 
el restaurant de los Soya (...) Y mi hermano y dos de mis cuñados trabajan en la 
construcción y luego mis dos primas trabajan en el restaurant, Y luego yo y mi hermana 
trabajamos en la carnicería. Y mi concuñada, una es del supermercado. También es cajera 
acá. Otra está en lo del tabaco y otras dos están ahora en el paro. Hay otra boliviana que 
cuida a la mamá de Sisco...” (Pilar, Bolivia, Les) 

 

I en aquest teixit no només circulen oportunitats laborals també la confiança entre uns i 

altres amb les seves diferents interpretacions. Jo ho hem llegit a la cita de la Natàlia i 

també ens ho intenta explicar la Sílvia una dona ucraïnesa que des de fa temps viu a 

Menàrguens amb la seva família fent feines de neteja i cuidant gent gran. La mesura de 

la confiança de la gent del poble cap a ella va molt més enllà de trobar-la disponible per 

treballar: 

“A ellos les gustas tú y no quieren a otra. Yo me tuve que ir a Ucrania porque mi madre 
se puso enferma y cada año me tuve que ir dos o tres meses. Entonces ellos buscaban a 
otra persona per cuando yo volvía me cogían a mí. Porque son gentes mayores que les 
gusta una y no quieren a otra. Yo también trabajo para una que busca y como me 
recomiendan todo el mundo me busca a mí y no a otra (...) Aquí hay mucha gente que nos 
conoce. Nos conocen y hasta nos dejarían dinero porque saben que se lo devolvemos. Y 
nos dan mucha ayuda para vivir aquí. Mi marido trabajaba en la granja y cuando llegó 
vivía en la casa del jefe. Y él ahora que ya no vive allí siempre nos pregunta si 
necesitamos algo (…) para mí todo el pueblo es buena gente.” (Silvia, Ucraïna, 
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Menàrguens) 
 

El fet també de ser parella d’un home del poble de tota la vida també ajuda i facilita la 

formació d’un capital social potser més sòlid que en altres casos en què aquesta 

circumstància no és present. La Tània és conscient que el seu matrimoni ha aplanat el 

camí als seus pares per a relacionar-se amb la resta del poble: 

“Fins i tot els meus pares han notat moltíssim que estem amb una família d’aquí. Això no 
ho haguéssim pensat mai, fins i tot ells ho noten. Ells s’ho han guanyat molt més i la 
meva mare ha conegut un munt de gent i si parles d’ella sempre ho saben tot perquè és 
una persona que se l’estimen molt. Però a l’arribar aquí, per arribar a conèixer-la pues ha 
ajudat molt ser amb la padrina que estem.” (Tània, Romania, Guimerà) 

 

I és que recordem que estem parlant de pobles més petits de dos mil habitants, on 

tothom és conegut per tothom i on les informacions i les referències personals directes 

circulen ràpidament. Quan algú del poble decideix contractar una persona estrangera 

busca en les converses informals amb altres veïns i veïnes del poble, la informació sobre 

la persona o persones en qüestió: “y ahora ya me conocen, yo siempre estoy 

disponible”, ens diu la Deisy, hondurenya de Freginals. 

 
Efectivament la cita de la Deisy ens parla d’un altre dels pilars sobre els que es sosté i 

s’alimenta el capital social, el prestigi, que les dones immigrades van construint a 

mesura que passa el temps i són conegudes per la feina que fan a la societat local: la 

disponibilitat. El treball agrícola, el sector serveis o la cura de persones, etc., que són les 

ofertes laborals més abundants i freqüents a l’àmbit rural, pateixen d’unes condicions 

molt dures així com també salaris baixos, moltes vegades sense contracte, llargues 

jornades, horaris intempestius i una inestabilitat que la població local no accepta i la 

població migrada sí.  

“Digo (a una companya de feina), ¿sabes porqué tengo trabajo? Porque trabajo sábado y 
domingo. Tú quieres quedarte con tu familia, ¿no?, mira, yo me dejo a la familia en casa 
y voy a trabajar. Tú miras el reloj así y dices que son las ocho menos cinco y adiós. Lo 
deja todo, no le importa lo que está hecho y lo que no, esa es la diferencia entre 
extranjeros, catalanes y españoles, que ellos están en su país de origen y hacen lo que 
les da la gana y después nos da la culpa a nosotros. Que por nosotros ellos no tienen 
sitio para trabajar. Pero no es así (...) yo no he comido juntos con mi familia hace 
muchos meses y meses porque no tengo cuando. Y luego dice que no le gusta ‘y 
¿porqué vienes?’ Vete a otro trabajo que otra extranjera cogerá este.” (Diana, Romania, 
Guimerà) 
 

Fins i tot les dones que han aconseguit una certa estabilitat laboral i de qualitat de vida 

continuen mostrant-se disponibles. A la Berta no li ha faltat la feina mai a Prades perquè 

des de que va arribar va tenir molt clar que una de les prioritats de la migració era 
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treballar i que havia d’estar disposada a fer-ho sempre. Ara està contractada per 

l’Ajuntament com a treballadora familiar, per tant amb una certa estabilitat laboral, no 

obstant continua mostrant-se lliure. La Dana quan va arribar a la Morera de Montsant 

també va començar a netejar cases, després va entrar com a cuinera a un restaurant (que 

només funciona els caps de setmana) que ara gestiona tota sola, però tant ella com el seu 

marit són exemples de disponibilitat:  

“Hay gente, pero dependiendo que faena, no las coge nadie de aquí. Porque si es fin de 
semana, ‘ah no, fin de semana no quiero trabajar, yo quiero el fin de semana libre’. 
Entonces a nosotros nos dicen, ‘mira tenemos para el domingo, ¿me puedes venir a 
hacer un repaso?’ Entonces yo digo: vale ¿cuántas horas? Por la noche, vale. Hasta 
ahora no hemos dicho no a nadie. Por lo menos yo. A mí me dicen ‘¿vienes a hacerme 
unas horas?’. En el restaurante aquí en el Estanc, trabajé seis meses con él, me llama un 
domingo o un sábado, ‘mira no viene mi hijo, ¿me ayudas?’ Y yo no veo ningún 
problema, yo me voy (…) Yo no veo problema en trabajar por la noche. También de 
panadero mi marido trabajó aquí, a ver, no había trabajo, pues de panadero. A la una de 
la noche, pues bueno, a trabajar.” (Berta, Colombia, Prades) 

 
“Además del restaurante llevo 7 o 8 casas. Pero hay casas que no son siempre. Hay 
cuatro que son cada semana, de gente de aquí y las otras pues vienen los fines de 
semana o alguna vez al mes y también trabajo en la limpieza del ayuntamiento (...) Mi 
marido trabaja en las bodegas de Scala Dei. Los dos primeros años trabajó en Passanant, 
después den Poboleda en la viña, después en Cornudella y la Morera, después se quedó 
un año en paro y los cogieron en el ayuntamiento y luego otra vez en Scala Dei que 
ahora es fijo. Nunca le ha faltado trabajo porque cuando tiene tiempo ayuda a la gente 
con la viña. Vienen a casa a buscarlo.” (Dana, Bulgaria, la Morera de Montsant) 

 
I la disponibilitat, no es pot negar, genera freqüentment, necessitat. En molts d’aquests 

sectors d’ocupació tant els tradicionals com els de recent creació al món rural, la manca 

de mà d’obra autòctona disposada a treballar en determinades ocupacions i en 

determinades condicions fa que la presència d’immigrants i la seva capacitat laboral 

sigui providencial, de manera que ara, com hem vist, aquesta nova mà d’obra ha 

esdevingut imprescindible.  

 
6.2.4.  Incorporacions a mitges. 

Ni la disponibilitat, ni la confiança, ni les relacions laborals, no sempre comporten la 

incorporació de les dones migrades al municipi ni al territori. Tot i que en l’imaginari 

popular impera la idea que als pobles, molt més que a les ciutats, la inserció social de la 

població estrangera és molt més fàcil i més ràpida, en el treball de camp varem 

comprovar que la divisió entre la població d’acollida i els estrangers existeix. De fet 

sempre ha existit la línia imaginària entre qui és i qui no és, i mai serà, de la comunitat 

(els d’altres pobles, els de ciutat, els ‘castellans’ i ara els estrangers), perquè ser del 

poble implica haver-hi nascut, tenir-hi arrels familiars, patrimoni o capital simbòlic que 
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identifica les persones amb el lloc, que les vinculen al poble fins i tot quan viuen fora o 

quan no hi ha viscut mai. Malgrat tot, els pobles sempre han incorporat població de fora 

que hi arriba per motius laborals, conjugals, familiars, o, més recentment, buscant més 

qualitat de vida en relació a les possibilitats que ofereixen les ciutats.  

 

Varem demanar a les dones entrevistades que ens expliquessin els factors negatius i 

positius de viure en un poble i la seva resposta ens va acabar de refermar la nostra idea 

de que les dones immigrades arriben conscientment i voluntària als pobles. En general 

les dones no parlen en termes negatius dels pobles, només d’alguns elements o 

circumstàncies molt puntuals que les molesten precisament perquè trenquen amb la 

tranquil·litat que elles esperen del municipi que han escollit per anar a viure. Així, per 

exemple, a la Teresa li molesta que les campanes de l’església de la Morera toquin tota 

la nit, o a la Nadia, que viu a Benissanet, li molesta molt, i més des que va néixer la 

seva néta, les motos i el pregó. Altres, com la Berta de Prades o la Natàlia de Guimerà, 

acostumades totes dues a climes càlids, es queixen del fred al que els resulta difícil 

acostumar-se. I la major part presenten com negatiu un factor que a la vegada és vist 

com a positiu i és la manca d’oferta comercial:  

 “…después si necesitas algo aquí hay una tienda pero no hace medio año no había 
ninguna tienda. Si necesitas algo tienes que ir a Cornudella o a Reus.” (Teresa, República 
Txeca, la Morera de Montsant) 
 
“Bueno, por ejemplo Organyà necesita algo como una tienda de ropa, una de zapatos... 
cosas que si uno las tiene aquí no hace falta que las compre en otro sitio.” (Mari Paz, 
República Dominicana, Organyà)  

 

De fet només vam entrevistar a una dona que precisament estava punt de fer el viatge de 

retorn al seu país després de passar cinc anys a Prades i que ens va donar el seu punt de 

vista sobre el poble en termes molt negatius. Es tracta de l’Ana una jove argentina, 

casada i amb dos fills, que va fer la seva migració seguint el projecte migratori del seu 

company, per tant un projecte no escollit, ni decidit per ella. Aquesta desaprovació del 

poble (al qual, com veurem més endavant també li ha sabut veure el costat positiu) 

pensem que alhora engloba la seva experiència migratòria i es concreta en elements com 

les dificultats per a la mobilitat, que la gent és molt gran, molt tancada i molt 

controladora, la monotonia, la manca de distraccions, etc.: 

“...acá estas en un pueblo perdido de todo, te cuesta moverte, te cuesta si quieres salir a 
algún lado todo lo tenés que pagar. Si no tienes coche tienes que manejarte en autobús, 
que el autobús sale solo por la mañana y vuelve por la tarde por lo que no puedes hacer 
muchas cosas... y bueno claro, uno se cansa de vivir aquí. Yo tengo 27 años, mi marido 
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tiene 30 y claro nosotros en un público así, pequeño y tal. Los niños muy bien porque es 
muy cómo con ellos y van creciendo y muy bien pero a medida que ellos van creciendo 
van generando otras demandas y ya no puedo estar acá (...) Es que es como estar en la 
casa de Gran Hermano. Igual. Para hacerte idea es imagínate: venir a un pueblo que es 
como la casa de gran hermano. La misma gente todos los días todos los mismos días, 
dicen lo mismo y ya está. Que hacen todo por rutina y todo porque tiene que hacerse. 
Todo así, pin, pan, pun y todos los días lo mismo y ya está (...) En Reus o en Barcelona 
sería diferente, estaría más entretenida. Es lo de vivir en las ciudades, no? Uno está y 
tenés más cosas para ver, más cosas para hacer, más cosas para entretenerte, vas más a la 
tuya y ignoras las cosas que otros hacen. En una ciudad tú pasas totalmente 
desapercibido, nadie se entera de que estás acá. En cambio acá todo es diferente porque 
no te movés de un espacio reducido.” (Ana, Argentina, Prades) 

 

Finalment altres com la Zaida de Vila-rodona, sense presentar-lo com un factor negatiu, 

ens apunta la desconfiança que el seu col·lectiu suscita i com això afecta el seu accés. 

Sap del recel que desperta la seva procedència àrab, la qual cosa, ens diu, no la motiva a 

deixar de residir al poble, s’ho pren com un gest que li cal ignorar35 tot i que també 

intenta entendre el motiu pel qual la gent del poble rebutja o si més no mira amb 

prejudicis la seva presència: 

“...a mí siempre saludo. Si me responden bien y si no me responden hay veces que me da 
lástima cuando me miran así. Hay muchos que no contestan y hacen una mirada muy... 
pero también hay gente buena y preguntas qué haces, cómo vives, si estas bien, si te gusta 
estar aquí (...) Eso es normal. Si yo estoy en mi pueblo, en mi país, cuando viene mucha 
gente de fuera también pensaría qué está pasando, van a coger todo, nos quedaremos sin 
nada. Como aquí”. (Zaida, Marroc, Vila-rodona) 
 

Les predisposicions positives per viure en un poble van superar les negatives i es van 

centrar fonamentalment en: l’entorn, com la naturalesa, l’espai i el clima36; la qualitat 

de vida; les possibilitats d’accés al treball i d’obtenció de recursos econòmics en 

general37 i, finalment, la gent: 

                                                

“Me encuentro bien en un pueblo pequeño que en una ciudad grande porque aquí hay 
poca gente y te conoce y te respeta mucho y te habla cuando te encuentras, cosas de 
esas.” (Bibiana, Romania, Benissanet) 
 
 

 
35 Vila-rodona va ser el municipi on més varem copsar la fractura entre estrangers i autòctons i 
l’existència d’un conflicte latent que està essent treballat per al treball de final de Màster d’una de les 
membres de l’equip, Carla Aguilar. 
 
36 “…también el clima es mejor que allí. Allí en invierno hace mucho frío. Aquí se puede trabajar. Allí en 
invierno estábamos a 30 grados bajo cero, así que la gente no podía salir a la calle en invierno” (Bibiana, 
Rumania, Benissanet) 
37 “...aquí nunca tenemos que comprar ni patatas ni nada porque nos lo dan por la cosecha. El aceite 
también nos lo dan...”, Claudia; “…aquí para una persona que quiera ahorrar y trabajar, hay trabajo. Si no 
estás delicada, hay trabajo.” (Blanca, Paraguai, Organyà) “Aquí no gastas... bueno sí que gastas, la 
comida, pero cuando voy a la Pobla, voy un día a la semana, pero algún día que voy para Lérida a 
comprar, yo qué sé, alguna ropa, lo que sea, pues te gastas todo lo que has ganado. Claro, a estar aquí, a 
no ver cosas, no sé, además a mí me gusta.” (Clara, Romania, Llavorsí) 
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“…y me gusta eso de que pasas por la calle y todo el mundo te conoce, con todo el 
mundo puedes hablar, te saludan.” (Olga, Moldavia, Les)  
 
“A mí me gusta, es que aquí conocemos a todos en el pueblo y todo”, Claudia; “Aquí 
encontré como si fuera mi casa, la gente.” (Mari Paz, República Dominicana, Organyà)  

 
L’arrelament de les dones al poble es manifesta: en primer lloc per l’existència 

d’oportunitats per treballar i viure en unes condicions que permeten l’estalvi i, en 

general, portar a terme el seu projecte migratori; i, en segon lloc, per les relacions amb 

la gent del poble, la base del seu prestigi i del seu capital social.  

  

La seva condició d’estrangeres i la situació migratòria (que inclou, entre d’altres, tenir 

la família al municipi o tenir-la i mantenir-la en origen, així com també la destinació 

dels estalvis) determina la incorporació de les dones al territori. Així, trobem itineraris 

migratoris que es pensen cada vegada més irreversibles, per exemple els que afecten a 

les grans cadenes familiars. El retardament del retorn o la decisió de no tornar al país 

d’origen, no garanteix la incorporació total a la societat local. Per exemple la Bernarda 

de Vila-Rodona ni cultiva ni necessita establir contacte amb la gent del poble perquè ja 

té tota la seva família que és amb qui veritablement es relaciona: 

“Yo no formo parte de nada, no tengo tiempo (…) Con todos, hola, buenos día, buenas 
tardes y adiós. Voy con los niños a la plaza y me llevo bien con toda la gente. Pero la 
mayor parte de la gente te dicen hola, buenos días y adiós. Ya está.” (Bernarda, Portugal, 
Vila-rodona) 

 

Trobem també qui ha començat a ajornar sine die el retorn a través de la compra d’un 

pis, com la Irene a Menàrguens, la Tània que viu a la casa familiar del seu company 

guimeranenc, o la Berta que ho ha fet a Prades un cop aconseguida l’estabilitat laboral i 

emocional, però sobretot pensant en el seu fill, un símptoma important d’arrelament al 

municipi:  

“Hasta ahora me ha ido bien y no veo la idea de irme de Prades, tengo mi piso, tengo mi 
coche. Bien, bien. Y de irme. El niño está contento de estar aquí, no viene a decir mamá 
nos vamos para otra parte. Esta es su casa ‘¿de dónde eres?’ de Prades, dice. ‘pero tú no 
naciste aquí’ y entonces dice ‘yo soy colombiano, pero soy de Prades’. Se ha hecho de 
aquí. ¿Serà d’aquí? Si lo aceptan, sí.” (Berta, Colombia, Prades) 

 

De la mateixa manera trobem aquelles que han fet a posteriori el càlcul dels avantatges 

de la permanència definitiva: “Aquí las oportunidades son muy buenas, me gusta por la 

manera del médico, la educación, todo eso es mejor”, Deisy de Freginals; o qui ja ho va 

fer de bon principi quan va pensar la seva migració com una fugida endavant i sense 

retorn, és el cas de la Natàlia que sap que no ha de tornar a Nicaragua des que en va 
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marxar, tot i que la seva incorporació a Guimerà és molt feble perquè orienta la seva 

vida personal a la capital de comarca.  

 

Altres itineraris que es pensen irreversibles són els que protagonitzen les dones amb 

parelles catalanes: la Joana de Llavorsí, la Tania de Guimerà, la Sònia de Les i la Blanca 

d’Organyà. Aquesta darrera sent que la seva incorporació a la societat és plena des de 

que té aquesta parella i és precisament aquest fet el que l’ha desposseït de l’estigma de 

migrant posant de relleu, amb el seu testimoni, la barrera imaginària entre el col·lectiu 

autòcton, els ‘catalans’, i el col·lectiu estranger, els immigrants. La Tània, en canvi, 

sentint-se ella absolutament incorporada a la societat, percep que continua tenint 

l’estigma d’immigrant estrangera: 

“La gente conmigo, yo no sé cómo son con los demás inmigrantes, pero yo me siento 
inmigrante aquí. Yo no sé por qué pero tengo un novio catalán y yo salgo con todos. 
Todos mis amigos son catalanes, catalanes, catalanes. Tengo mis compatriotas y todo eso, 
sí que hablamos, compartimos, tomamos café y todo eso pero yo no me siento inmigrante. 
Sinceramente no me siento inmigrante. Toda persona que me encuentra por la calle me 
saluda y me dice que qué tal estoy y todo. Cómo está tu hija...” (Blanca, Paraguai, 
Organyà) 
 
“I ho trobo injust perquè no soc igual que altres estrangers que poden passar aquí doncs 
un any o tres. Jo visc aquí i tinc la meva família, tinc els meus negocis, vaig als bancs i 
tot. Però quan veuen que porto passaport de Romania em posen mala cara i això em 
molesta i crec que sóc diferent.” (Tania, Romania, Guimerà) 

 

Altres, en canvi, lluny d’oblidar el retorn l’alimenten amb la construcció o el 

manteniment d’una casa en origen (bolivians de les) i l’esperança de tornar, com la 

Maria i la Deisy, les dues hondurenyes que viuen a Freginals. La primera es planteja 

fermament en retorn tot i que sense una data fixada. La segona, en canvi, tot i mantenint 

cases i família en origen, té molt més clara la permanència:  

“Mi proyecto no es quedarme aquí, es volver a mi país, yo decía que en dos años 
regresaba pero luego vino mi hermana (...) envío dinero a una cuenta mía, porque estoy 
ahorrando para hacerme una casa en mi país.” (Maria, Honduras, Freginals) 
 
“Me he comprado allá una casa muy bonita, tengo tres solares, tengo un coche, tengo mis 
cuentecitas con lo que he ganado acá, pensando en el futuro de mis hijos. La casa está 
alquilada, los solares no están construidos, mi hermana mayor y mi madre los gestionan 
(…) Sí me planteo la reagrupación.” (Deisy, Honduras, Freginals) 

 

Una possibilitat, la de la tornada, que, com passa en el cas de les dones que viuen en les 

cases dels seus caps, per tant que estan de pas, allunya d’una manera més factible les 

possibilitats d’incorporació al poble. La Maria de Freginals recordem que quan està al 
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poble les úniques sortides que fa són per anar a comprar, per tant a penes coneix gent, i 

quan té el dia lliure marxa a trobar-se amb les seves amigues que estan en la mateixa 

situació que ella; la Fàtima de Llavorsí amb la intenció de continuar els seus estudis a 

Lleida o Barcelona la idea és estalviar treballant a l’hotel (on a més hi viu) o la Crina 

també de Llavorsí, que representa fidelment totes aquelles dones que s’han imposat com 

a objectiu treballar per enviar diners la seva família intentant passar desapercebudes per 

a tothom i, per tant, esdevenint quasi invisibles per a la població local tot esperant que 

aquests temps difícils passin el més ràpidament possible:  

“Yo estoy aquí para poder comprar algo, para eso estoy trabajando, no me importa dónde 
solo para tener mi casa. Tengo mis amigas en Rumania, aquí, no, no hay más rumaneses. 
Soy amiga de todos los que conozco, con todo el mundo soy amiga. No tengo problema 
con nadie de aquí. Así es la vida.” (Crina, Romania, Llavorsí) 

 

La Bibiana de Benissanet, amb el seu company –de moment no tenen fills- treballen per 

viure aquí però sobre tot per fer-se una casa a Romania. Ells, com molts compatriotes 

amb els que varem parlar, han construït el seu projecte migratori amb el retorn 

clarament definit (dos, tres anys) alimentant-lo amb la construcció d’una casa en origen 

i el fet de tenir tota la seva família allà, la qual cosa impedeix o alenteix la seva 

incorporació a la societat d’acollida, més enllà de les relacions estrictament laborals, i 

els priva (o no s’atreveixen, o no se senten segurs) d’incorporar-se a la seva d’origen. És 

simptomàtic que ella, amb una feina de cara al públic, ha après el castellà molt 

ràpidament, mentre que el seu company, envoltat de connacionals i amb el retorn a 

l’horitzó, no ha cregut necessari fer-ho. Tornar sembla cada vegada més lluny: 

“Bueno estamos bien aquí y de momento no nos pensamos marchar porque allí nos 
estamos haciendo la casa. Con el dinero que ganamos nos hacemos la casa y ya veremos, 
de momento no estamos decididos (...) lo que gano yo pues nos mantenemos con los 
gastos y lo que gana él lo invertimos allí para arreglarnos la casa allí (...) Cuando vinimos 
no teníamos planes de quedarnos tanto tiempo. Pensábamos venir un año a trabajar 
porque no podíamos estar tanto tiempo separados de la familia, pero ahora ya lo veo de 
otra manera (…) Yo quiero tener hijos y nos veo aquí con los hijos. Puede ser que un 
futuro muy lejano volvamos, aunque puede ser que ellos estudien aquí bien y no los 
interrumpamos y nos quedamos aquí.” (Bibiana, Romania, Benissanet) 

 

El problema també es presenta quan hi ha fills i/o filles que s’han quedat en origen, com 

el de la Teresa. Ella i la seva parella han trobat una certa estabilitat laboral a la Morera 

de Montsat i es plantegen quedar-se però el seu fill es resisteix a la reagrupació la quan 

cosa li suposa un problema per a la seva total i desitjada incorporació. Tampoc per a la 

Diana de Guimerà, una advocada de seixanta anys, és fàcil la incorporació. Arribada fa 

cinc anys en unes condicions extremadament precàries va venir al poble per casualitat 
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empesa per petites i incertes ofertes laborals. Ara viu amb una part de la seva família a 

Romania i una altra aquí que no acaba d’incorporar-se i ni tant sols, diríem, han paït la 

migració. El sou que guanya la Diana és destinat íntegrament a mantenir els cinc 

membres que composen la seva unitat familiar, repartits entre Guimerà i Romania. Ha 

intentar retornar vàries vegades desencantada amb els magres resultats del seu projecte 

però ha hagut de tornar perquè les condicions al país d’origen no són millors que les 

d’aquí. Tot això ha desembocat en una molt feble incorporació a la societat catalana i 

guimerenca en particular.  

 

Des de la perspectiva de les dones immigrades són molt pocs els casos en els quals es 

cultiven les relacions socials més enllà d’allò estrictament laboral (“...cuando te vas a 

trabajar es otra manera de hacer, no sé, cuando vas a trabajar tienes tu trabajo y no haces 

más, ni fiestas, ni tienes tiempo para hablar con nadie” Nadia de Benissanet). Sí que hi 

ha algun cas on s’han fet passos una mica més enllà i comencen a participar tímidament 

o a tenir un espai propi a les festes dels pobles (com fan els bolivians a Les, empesos 

per l’alcalde) i, fins i tot algun cas como el de la Zaida a Vila-rodona, la Berta a Prades, 

la Tània a Guimerà o la Sílvia a Menàrguens que no només participen a les festes a títol 

més individual, també pertanyen en algunes associacions locals. La Sílvia, a més, ha 

implicat a altres dones de la seva família:  

“... ahora ya conozco pueblo y me he apuntado en una asociación de mujeres, muy 
buenas. Porque antes solo trabajo en casa y así. No conocía a nadie, y con ellas vamos de 
excursión y así. Porque cuando llegas a otro país nunca sabes dónde vas. Y aquí puedo 
verlo. Y tú pagas poco dinero, 30 euros, y vas para aquí i para allá. Porque así yo no 
necesito buscar como ir ni nada, y con las mujeres que van muy bien. Y siempre fiestas y 
muy bien y ahora mi hija y mi nuera se han apuntado.” (Silvia, Ucraïna, Menàrguens) 

 

Però la incorporació és difícil. La inserció laboral, i fins i tot el prestigi de les persones 

immigrades com a treballadors/es, no va acompanyada de la inserció en els teixits 

socials dels pobles. Al carrer es percep fàcilment la segmentació de la societat local i les 

dificultats per anar integrant nous veïns que, amb el seu treball, resolen algunes de les 

dificultats que tenen les petites comunitats per reproduir-se i perpetuar-se, però que, 

malgrat tot segueixen sent percebuts com uns forasters massa diferents i amb poca 

voluntat de formar part del poble.  
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CAPÍTOL 7. 

ATENDRE LA DEPENDÈNCIA: UNA ALTRA CARA DE LA NOVA 
RURALITAT 
 

Al llarg d’aquest informe establim la relació entre el model de desenvolupament local 

implantat a les zones rurals i la presència de població immigrada i, en l’anàlisi de la 

diversitat de les zones rurals, hi ha una constant que és present a totes les formes de 

ruralitat, siguin més agràries, turístiques o industrials: ens referim a l’activitat d’atenció 

i cura de les persones grans, que identifiquem com a activitats d’atenció a la 

dependència. Aquestes tasques suposen una oferta d’ocupació important per les dones 

immigrades, ens n’ocupem en aquest capítol de la memòria. 

 

En aquest punt de l’informe presentem com es resol l’atenció a les persones grans en els 

pobles petits i, en l’anàlisi de les seves singularitats, hi trobem el reflex de processos 

que tenen dimensions globals i transnacionals: la crisi de l’atenció i cura care crisi; la 

mercantilització de l’activitat de cuidar les persones grans; la mundialització o 

transnacionalització de les tasques reproductives de les famílies -el que es refereix com 

a les cadenes mundials de l’afecte i assistència (Hochschild, 2001) o les cadenas 

globales les cuidado; la feminització de la immigració i la feminització dels circuïts 

globals de supervivència que reflecteixen el reemplaçament entre les dones de les 

tasques de cura i atenció a les persones; entre d’altres38. Ens interessa, especialment, 

analitzar la contractació de dones immigrants com una de les principals estratègies per 

resoldre la necessitat d’atenció i cura de les persones grans en un medi rural 

caracteritzat per l’envelliment de la població.  

 

7.1. A raó del context de crisi de l’atenció i la cura 

En les últimes dècades, els Règims de Benestar Mediterranis, han sofert uns processos 

de canvi, que estan tenint fortes repercussions sobre les formes familistes tradicionals de 

                                                 
38 En l’escenari actual la gestió de la cura passa a ser una qüestió que traspassa els límits nacionals i poc a 
poc s’inserta en un procés de mundialització, de transnacionalització del servei domèstic femení o d’un 
sistema de transmissió global de la cura (Parreñas, 2001; Parella, 2003; Oso, 1998). Des d’aquesta 
perspectiva de la internacionalització del treball reproductiu és possible trencar amb el paradigma 
productiu ortodox basat en la racionalitat econòmica i aprendre la importància de l’economia de la cura 
per al funcionament de la societat (Benería, 2006). La idea de la internacionalització o mundialització del 
treball domèstic i de cura permet estudiar alguna de les causes dels moviments migratoris femenins de les 
nacions perifèriques a les nacions del centre, com és la necessitat de molts països del centre de cobrir les 
seves necessitats de gestió del treball de la llar i de cura. En aquest sentit, les dones immigrants són part 
de la circulació de recursos, de capital i de treball (Castelló, 2008). 
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canalitzar el benestar, que han donat lloc al que alguns especialistes italians anomenen 

crisis of care (Bettio i altres, 2004) o care deficit (Hochschild, 1997 citat a Degiuli, 

2007). Tradicionalment, en la nostra societat han estat les famílies les que han assumit 

la cura i atenció de les persones, especialment d’aquelles que tenen menys autonomia; 

així el nucli familiar ha estat la institució central entorn la qual gira el benestar dels seus 

membres, que s’ocupen ells mateixos de resoldre les situacions de vellesa, malaltia, 

desocupació, treball precari i qualsevol altra situació de necessitat. En aquest context i 

des d’una perspectiva de gènere, el repartiment dels treballs de cura es resol sota una 

lògica binària que estructura les tasques i responsabilitats en funció del gènere: sobre les 

dones recauen aquells treballs reproductius que es desenvolupen en l’àmbit domèstic i 

familiar i que tenen relació amb la cura dels membres de la família, mentre que els 

homes són els principals responsables de l’àmbit públic i de les tasques de producció. 

 

La transformació a raó dels canvis demogràfics, culturals, socials i econòmics dels 

últims anys (sobretot durant la dècada dels anys 90), sustentats principalment per la 

incorporació massiva de la dona al mercat de treball formal, així com per l’envelliment 

de la població i el conseqüent increment de la necessitat de cura per fer front a les 

situacions de dependència permanents o transitòries, suposa la crisi de la família 

patriarcal i de la forma de gestionar la cura (Solé, 2008). En aquesta etapa de crisi de 

les estructures de provisió familistes s’estableix un vincle entre la immigració i 

l’envelliment que emergeix de la necessitat de redefinir o reorganitzar el treball 

reproductiu a nivell macro –entre les esferes centrals de canalització del benestar, la 

família, l’Estat i el mercat-, a la vegada que a nivell micro –entre gèneres i generacions 

dins del nucli familiar- (Letablier, 2007). En aquest vincle la immigració esdevé un 

important recurs per fer front a les mancances d’un Estat de Benestar que no disposa de 

les mesures assistencials necessàries per atendre les persones grans (Martínez Buján, 

2005).  

 

El debat europeu actual en matèria d’atenció i cura de les persones en situació de 

dependència es pot sintetitzar com el trànsit de models de cura i atenció d’orientació 

assistencial (amb escasses excepcions com els països nòrdics i Països Baixos), 

fortament suportats en el treball no remunerat de la dona, i de la família en general, a 

models de tipus universalista que transformen el que era un risc que pertanyia a l’esfera 

individual i familiar, en un risc social que requereix d’una resposta del conjunt de la 
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societat a través de la responsabilitat pública, si bé compartida amb les persones 

afectades i les seves famílies tant per raó de la pròpia naturalesa de la cura personal com 

per les implicacions financeres que suposa el seu cost a llarg termini (Rodríguez 

Cabrero, 2005, 2007).  

 

En el cas d’Espanya i Itàlia els profunds canvis en el si de les estructures familiars, 

l’intens procés d’envelliment i l’acceleració del procés d’incorporació de la dona al 

mercat de treballs han situat la protecció social de la dependència en un lloc central del 

debat de la política social, que en l’àmbit espanyol es concreta en la Llei 39/2006, de 

Promoció de l’Autonomia Personal i atenció a les persones amb situació de 

dependència39. Aquest nou model de protecció social es situa formalment en la lògica 

dels sistemes universalistes, basats en un sistema de competències i compromisos 

financers compartits, oberts al desenvolupament polític, i amb una important 

participació de les persones dependents i dels seus cuidadors en el finançament del 

sistema i en la càrrega de la cura i l’atenció informal. Mentre es posen en marxa 

aquestes polítiques universals i coordinades s’estan produint respostes a la crisi de 

l’atenció i la cura que, malgrat que han de resoldre un problema que transcendeix 

l’àmbit personal i familiar, evidencien la importància del rol dels agents privats enfront 

als públics i la importància de la responsabilitat individual front els riscos (Rodríguez 

Cabrero, 2007). Aquestes són algunes de les estratègies: 

1. La resposta del sector públic passa per l’ampliació de la xarxa de serveis socials, 

però sobretot per la privatització de la gestió de serveis de titularitat i 

responsabilitat pública. Per altra banda, també es proporcionen ajuts econòmics 

a les famílies perquè comprin en el mercat, submergit o no, l’atenció i cura de 

les seves persones grans. La principal estratègia és la contractació de 

“cuidadores informals no professionals”, bàsicament dones immigrants. 

2. La societat civil a través d’organitzacions del Tercer Sector (privades sense 

afany de lucre) ofereix i gestiona recursos d’assistència i suport a les persones.  

3. Estratègies de negociació i repartiment de la càrrega entre familiars i l’actiu 

paper del cuidador gran de les persones amb situació de dependència. 

4. Increment de l’oferta de serveis per part del sector privat mercantil. Aquesta 

oferta de provisió d’atenció i cura té un cost econòmic molt elevat que pocs 

                                                 
39 A Catalunya la protecció social de la dependència s’incorpora en la llei de serveis socials 12/2007 
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pressupostos familiars poden suportar, a més a més, la freqüència i el temps 

d’assistència que ofereixen no arriba a cobrir les necessitats de la població 

dependent. 

 

Alguns dels primers resultats o efectes més visibles de les primeres intervencions 

polítiques en l’atenció a la dependència responen al desenvolupament dels Serveis 

Socials, a la gestió dels fluxos migratoris i als canvis socials (Martínez Virto, 2010, 

Martínez Buján, 2010): 

- La mercantilització progressiva de l’atenció i cura davant la necessitat de 

contenir la despesa social i augmentar els serveis socials de proximitat. S’han 

promogut serveis d’atenció mercantils finançats parcialment amb diner públic 

mitjançant la gestió privada de serveis amb titularitat pública i les ajudes 

econòmiques a la dependència. 

- Les principals formes d’assistència personal desenvolupades des de 

l’Administració (és a dir, les diferents modalitats d’atenció residencial, el servei 

d’ajut a domicili, els serveis de teleassistència i els de centres de dia) presenten 

índex de cobertura molt baixos. Generalment aquests suports públics tenen un 

paper complementari a la família i sempre es necessita una xarxa de suport 

informal que permeti el desenvolupament de les diferents formes d’assistència 

(excepte en les modalitats residencials). 

- Les famílies han decidit externalitzar l’atenció a les persones grans cap al servei 

domèstic davant la manca d’un mercat privat d’atenció i cura professional 

flexible i econòmic. El sector domèstic proporciona tant l’atenció, cura i 

assistència personal com l’ajut per al manteniment de la llar. 

- S’assisteix a la creació i manteniment d’un níxol laboral precari i inestable 

caracteritzat per una regulació obsoleta de les tasques de cura i d’atenció.  

- La configuració d’una política migratòria complementaria a l’augment de la 

demanda de ma d’obra immigrant per cobrir aquest sector d’ocupació. Davant la 

realitat de l’augment dels fluxos migratoris a nivell internacional i la necessitat 

de mà d’obra específica per realitzar els treballs reproductius es configura un 

mecanisme selector i modelador dels fluxos migratoris. 

 

S’assisteix, doncs, a l’emergència d’un nova divisió del treball entre família, mercat i 

Estat que potencia el paper del mercat a partir de la proliferació de llocs de treball mal 
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remunerats i inestables entorn a aquests serveis, habitualment des de l’economia 

submergida. És així com les treballadores immigrants han assumit gradualment, a través 

d’un mercat que opera a escala global, una part de les tasques de cura remunerades 

(Solé, 2008), configurant un model migratori capaç de satisfer les insuficiències de 

serveis en l’estat de benestar espanyol. 

 

La nova ruralitat, que no és aliena als canvis que es produeixen a nivell global, també es 

configura entorn a les estratègies adaptatives que es deriven de la “crisi de l’atenció i 

cura” que afecta a nivell global. Assenyalem alguns dels canvis socials i demogràfics 

que singularitzen l’entorn rural i incideixen tant en les necessitats d’assistència i cura 

com les estratègies d’atenció a adoptar: 

a) l’envelliment de l’envelliment, és a dir un sobreenvelliment que envolta les 

persones grans d’una gran fragilitat;  

b) l’envelliment de les “persones cuidadores” (els cuidadors informals grans), és 

a dir de les dones que tradicionalment han atès les persones grans, com a 

conseqüència del sobreenvelliment;  

c) la impossibilitat de recórrer als relleus generacionals entre dones per oferir 

aquesta assistència (amb o sense ajut econòmic públic) ja que difícilment 

resideixen a la mateixa localitat dues generacions de dones (mares i filles) amb 

prou autonomia per oferir-se atenció i cura;  

d) la insuficiència i una major dificultat d’accés a serveis especialitzats d’atenció 

i de suport que permetin a la persona gran mantenir-se en el seu domicili, de 

manera que s’empeny a les famílies a acceptar com a opció la 

institucionalització dels seus familiars grans en centres residencial, gairebé 

sempre situats fora de les seves localitats;  

e) un increment, per tant, de les dificultats per poder “envellir a casa”, sentiment 

fortament arrelat en els entorn rurals; 

f) gran dispersió de l’hàbitat, el que implica una major demanda de mobilitat per 

accedir als centres assistencials i de serveis, generalment dependent del transport 

privat propi o dels familiars a mesura que augmenta l’edat de la persona gran; 
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g) disminució, i en alguns casos inexistència, de la “generació de suport”40, és a 

dir de persones amb edat i nivell d’autonomia adequat per atendre les persones 

grans dependents 

 

En aquest escenari rural, una de les estratègies adoptades per resoldre la crisi de 

l’atenció i cura a les persones cada vegada més grans ha estat la contractació de dones 

immigrants, una solució que reforça la lògica del mercat en la tensió abans referida 

entre l’Estat, el mercat i la família. Tot i que s’estableix una relació laboral, el seu 

caràcter informal fa que en moltes ocasions la relació no respongui a les lleis del mercat 

laboral sinó que s’inscrigui en la privacitat de l’àmbit familiar i relacional. El relat de la 

Lina, de Freginals, és molt il·lustratiu d’aquesta realitat, en diferents sentits41: en primer 

lloc, pel que fa a l’existència de múltiples situacions de dependència a la seva família: 

“Nosaltres teníem 5 persones grans entre la meva germana i jo(...) Nosaltres estaven un 
dia cada una, ma mare es va quedar també sense caminar [...], el meu pare també va 
caure i es va trencar la cadera (...), teníem la tia aquí al poble, la mare a Amposta i el 
pare a Tortosa. Llavors érem ma germana i jo (...)i la xiqueta amb 14 anys, no sé com 
ho vam fer, però ho vam tirar endavant.” (Lina, contractadora, Freginals) 

 

en segon lloc, respecte la relació amb les cuidadores immigrants: 

 “No es una treballadora per a nosaltres es una amiga, agarres molta amistat com que no 
tenen cotxe anem cap a munt i cap avall (...) ens fem un favor mutu, elles volen treball i 
volen diners. (...) nosaltres el què valorem és l’alegria que tinguin.” (Lina, 
contractadora, Freginals) 

 

Pel que fa a la relació laboral, ens diu: 

“És informal, elles cobren per hores, fem un arreglo, nosaltres paguem quatre euros a 
l’hora (les oficials son 12 euros l’hora, les treballadores familiars!) (...) Nosaltres estem 
molt a sobre, saber lo que sabem ara ens ha costat un any, elles tenen altres costums. 
Nosaltres els ensenyem com s’aixeca, com se fa l’esmorzar, com la rentem, com la 
dutxem, la roba... ” (Lina, contractadora, Freginals) 

 

En termes generals: “per nosaltres una meravella, jo he de dir un 10, nosaltres ens 

podem aguantar per elles, si no estiguèssin elles no podríem” (Lina, contractadora, 

Freginals) 

 

 

7. 2. Perquè elles? 
                                                 
40 Camarero (2009) considera “generació de suport” les persones d’entre 30 i 49 anys no dependents. 
41 Recordem que Freginals, junt amb Guimerà i Prat de Comte és un dels municipis rurals dels que hem 
treballat que hem situat com a zona rural deprimida. 
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Doncs, d’entrada bàsicament perquè són dones i estan disponibles. Aquests són dos dels 

principals aspectes que vertebren les necessitats d’uns i d’altres, és a dir, de qui 

contracta els serveis d’atenció i cura i de la dona immigrant que els proveeix. Per 

analitzar, perquè elles? ens centrem en dos aspectes: en primer lloc, en aquelles 

qüestions de gènere i de posició social que singularitzen els entorns rurals i, en segon 

lloc, en les característiques laborals d’aquest sector, les quals determinen la contractació 

de cuidadores immigrants com la principal opció per atendre les situacions de 

dependència en el context rural. 

 

7. 2.1. La dimensió de gènere i de classe en la contractació de dones immigrants en 
el context rural. 

La premissa que vertebra la contractació de dones immigrants en la nova ruralitat per 

atendre les persones grans és que permet reorganitzar el treball reproductiu a través 

d’accions individualitzades i amb resultats immediats dins les coordenades socials, 

econòmiques i de gènere existents en el context rural, sense tocar el transfons ni 

replantejar, a les famílies, noves formes de gestionar l’atenció i cura de les persones 

dependents. Vegem-ne algunes. 

 

Continuen sent “dones” les que cuiden de les persones grans, només que les dones de la 

família són substituïdes per dones de fora del nucli familiar que responen als 

requeriments, personals i laborals que, generalment, estableix una altra dona amb un 

vincle familiar o de parentiu (filla, jove, germana, etc). Es preserva, doncs, la dimensió 

de gènere, molt arrelada en el context rural, que associa les tasques de cura i d’atenció 

als membres de la família, a les dones. A nivell global la transferència de treballs de 

cura a altres dones es concreta en dones de diferents generacions, de diferents estatuts 

socioeconòmics o de diferents països, de manera que per una banda, s’obren noves 

oportunitats laborals per a moltes dones dins i fora de les llars i, per altra banda, es 

reparteixen els treballs de cura entre dones de diferents generacions de les xarxes 

familiars42. La manca de diferents generacions de dones d’una mateixa família en el 

context rural i la inexistència de dones autòctones (d’aquí) amb disposició per a realitzar 

aquests treballs, encaminen cap a la contractació de dones de fora del nucli familiar i de 

                                                 
42 Per tant, són les dones, dins i fora dels entorns familiars, les que s’ocupen de donar resposta a les 
necessitats de cura, o bé quan és possible i/o necessari recorren al mercat, generalment contractant serveis 
d’altres dones (Caixeta i altres,  2004; Suárez, 2004). 
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fora del poble43. La Isa de Vila-rodona ens diu que van haver d’anar a buscar una dona 

a Paraguai per cuidar la seva mare: 

                                                

“Ma mare tenia una noia del Paraguai que la cuidava. Estava a casa però ja estava bé 
perquè no tenia a ningú i mira. Però clar, vam haver de buscar molt. Es que feia vida a 
casa, dia i nit i això al poble no ho trobes. Hores al matí o a la nit però tota la setmana la 
noia a casa… la vam haver d’anar a buscar al Paraguai.” (Isa, mestra de l’escola, Vila-
rodona) 

 

Hem vist en capítols anteriors que la realitat demogràfica de Vila-rodona és molt 

diferent a la de Guimerà que hem situat en la tipologia de zona rural deprimida pel seu 

destacat envelliment, però la situació a què ens referim s’expressa en els mateixos 

termes: 

“És que aquí al poble és diferent, compta que noies solteres i així no n’hi ha. Què 
passava, que hi havia la de la Nati i la de la Cadena. Però clar de dones solteres i sense 
feina no n’hi havia. Les hem anat a buscar com si diguéssim. Nosaltres vam anar a 
buscar aquesta noia, la Nati va anar a buscar l’altra noia perquè aquí no n’hi havia. Però 
tothom aquí què passa? Que tenen família i volen dormir amb la família. I aquestes 
noies necessitaven tant la feina que ho van fer.” (Antoni, contractador, Guimerà) 

 

La contractació de dones immigrants permet preservar determinades qüestions socials 

molt arrelades en el context rural com per exemple, envellir (també morir) a casa, també 

la posició social de la casa i la preservació de la privacitat front el control social. Dins 

les coordenades socials rurals amb la modalitat de contractació d’una dona immigrant, 

l’atenció i cura és extreta del context familiar-domèstic sense transgredir la consigna 

tradicional local d’envellir a casa, de quedar-se a casa, amb els veïns i en l’espai viscut. 

Aquest principi tant arrelat al context rural enllaça i es complementa perfectament amb 

el principi que inspira els serveis socials d’atenció a la dependència: oferir els suports 

necessaris perquè la persona gran pugui mantenir-se en el seu entorn familiar i social. 

La singularitat, però, és que aquest suport no s’ofereix des del sistema institucionalitzat 

degut a l’absència dels nivells adequats de serveis socials en el context rural, sinó que es 

la pròpia família qui continua gestionant la provisió d’atenció contractant dones 

 
43 La dimensió de gènere (junt amb la classe social o socioeconòmica) en la transferència dels treballs de 
cura entre dones traspassa fronteres i integra les cadenes globals del cuidado (Hochschild, 2001). Les 
cadenes globals reproductives es desenvolupen a través d’un triple vincle de transferència que s’estableix 
entre les dones, bàsicament, en els països d’emissió i recepció d’immigració: mentre les dones de classes 
mitjanes i privilegiades compren els serveis a baix cost de les dones immigrants treballadores de la llar, 
aquestes, de forma simultània, compren, també a baix cost els serveis de les dones més pobres que han 
deixat al seu país d’origen (Castelló, 2008). En els països d’origen a les llars es desenvolupen noves 
estratègies de supervivència protagonitzades per les dones, entre les quals hi ha la migració internacional. 
Sassen (2003) ho anomena la “feminización de los circuitos globales de supervivencia”. 
 
 

 151



immigrants, de manera que es reforça la tradició familista que ens caracteritza, així com 

la informalitat de les tasques de cura i d’atenció (si bé ara, però, es tracta d’una atenció 

informal remunerada).  

 

Alhora, en aquesta nova ruralitat s’espera que els fills/es, o els familiars responsables, 

que viuen fora del poble estiguin pendents dels seus pares ja grans que viuen al poble, 

encara que es puguin valer per ells mateixos i tinguin un important nivell d’autonomia 

per a les activitats quotidianes; més encara quan la persona gran té limitacions per 

desenvolupar-se amb autonomia. La pressió social envers els familiars responsables de 

les persones grans existeix sigui quina sigui la posició socioeconòmica de la casa o dels 

familiars, però constatem que a més posició social més exigència en el nivell d’atenció 

que, generalment s’expressa en la tipologia dels suports que s’adopten. En aquest sentit, 

la contractació d’una dona immigrant en la modalitat d’interna és una qüestió d’estatus 

social (Orozco, 2008) i és percebuda per la comunitat com una opció prestigiosa i 

conseqüent amb la posició social de la casa. Així, la dimensió de classe, també juga un 

paper important en les estratègies d’atenció i cura a les persones grans en el context 

rural, ja que a més a més, la mercantilització d’aquesta activitat està condicionada en 

gran mesura pel nivell de recursos de les famílies (Agrela, Martín i Langa, 2010). A 

mesura que els ingressos de les famílies augmenten, una part creixent del treball 

reproductiu es converteix en treball remunerat (Benería, 2006), així, la transferència de 

part de l’esfera domèstica al mercat és, a més d’una necessitat en el medi rural, també 

una qüestió de classe. 

 

Lligat amb aquesta qüestió d’estatus social, la contractació d’una dona “de fora” es 

valorada com a positiva perquè permet preservar la intimitat de la llar, de les relacions 

que s’hi produeixen i de les dinàmiques i hàbits que s’hi desenvolupen44. En un context 

social on gairebé tot és de domini públic, com és el cas del context rural, el fet el 

cuidador/a de la persona gran sigui una persona contractada explícitament per a 

desenvolupar aquestes tasques i, a més, sigui de fora, proporciona un marc de llibertat 

als familiars per realitzar un control estricte de les tasques de cura. El Sebastià de 

Guimerà, que contracta homes immigrants per a la construcció i té una dona que té cura 

                                                 
44 En els contextos rurals, ser “de fora” és una categoria que indica que no s’ha nascut al poble (no és 
fill/a del poble) i, és una etiqueta permanent que s’utilitza, positivament o negativament, per a designar el 
grau de pertinença al poble davant diferents circumstàncies. 
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durant tot el dia la seva mare, ens diu que al poble no hi ha gent que vulgui cuidar, però 

també refereix com a important la llibertat que li suposa la contractació d’immigrants: 

“Aquí gent que pugui cuidar-se com és el meu cas, de la meva mare, doncs tampoc no 
n’hi ha gaire. I saps què passa? Que també el sol fet de no ser del poble també se sent 
més lliberat. Perquè en ser del poble llavors tots saben lo que fas o lo que no fas. En 
canvi, un de fora, si li has de fotre una bronca com aquell qui diu li fots i no passa res, 
no? En canvi a un del poble l’endemà el veus i sempre estàs més lligat i tot, no? Però en 
part també perquè no n’hi ha, eh? No hi ha gent que vulguin cuidar.” (Sebastià, 
contractador, Guimerà) 

 

Així, doncs, davant l’escenari actual respecte l’atenció i cura de les persones les anàlisis 

clàssiques sobre les desigualtats de gènere, orientades a superar un patriarcat que ha 

atribuït, a través de la divisió sexual del treball, el treball domèstic a les dones, són 

insuficients per analitzar com la distribució d’aquest treball afecta a altres categories 

que tenen que veure amb la raça i la classe social (Peterson, 2007). Hem trobat en la 

dimensió de gènere i de classe i en la vessant social algunes argumentacions que 

caracteritzen el per què de la contractació de dones immigrants en el nou marc rural per 

tenir cura de les persones grans. Hi ha, però, una altra dimensió rellevant: el caràcter 

contractual de les relacions i condicions laborals en què s’enquadra la tasca de cuidar. 

 

7.2.2. Preservar la dimensió d’informalitat en l’atenció a les persones grans. La 
contractació de dones immigrants: una relació laboral informal 

Les sociòlogues italianes Bettio, Simonazzi, Solinas i Villa (2004) utilitzen el terme 

“fuga de cuidado” (care drain), amb la finalitat de descriure un model d’atenció i cura 

basat en la força de treball barata i flexible de les dones d’origen immigrant com a 

substitució de la cura que fins ara havien proporcionat les dones de la família. La “fuga” 

és un procés que consisteix en transferir el caràcter domèstic i la idiosincràsia familista 

al mercat, de manera que només canvia la relació salarial que contrau una nova 

treballadora, diferent a la dona mare/esposa. La relació laboral queda falcada en un 

sistema de funcionament basat en la informalitat, en l’arbritrarietat, en una forta 

asimetria i en la precarietat en les condicions de treball (Castelló 2008). 

 

Aquesta dimensió d’informalitat en la relació laboral té una estreta relació amb la noció 

de care, és a dir amb l’enfocament que es dóna al concepte d’atenció i cura. És 

fonamental ampliar les qüestions pròpiament materials vinculades al concepte, fins 
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aquelles qüestions de caràcter més afectiu i moral (Martín, 2008)45 ja que incideixen en 

la construcció dels sabers i les competències que s’assignen a l’acció de cura i, també, 

en la negociació de les relacions i de les pràctiques sobre l’atenció i la cura. L’ampliació 

de l’enfocament hauria de permetre deconstruir la tradicional “naturalització” de les 

tasques de cura adjudicades a les dones i molt sovint confoses amb la “feminitat”, però 

en realitat es manté aquesta correlació. No hi ha dubte de que quan es parla d’atenció i 

cura s’està parlant d’una gran quantitat de treball, d’un treball que pot ser o no realitzat, 

però que participa directament en el manteniment o la preservació de la vida d’una altra 

persona, que assisteix a les seves necessitats i/o promou la seva autonomia (Molinier, 

2005). Es tracta d’una tasca que s’inscriu en l’àmbit relacional, en l’àmbit de les 

emocions i que es caracteritza per la seva invisibilitat i discreció, atributs que situen 

l’atenció i la cura en una situació de dèficit crònic de reconeixement ordinari. 

Precisament, d’aquesta invisibilitat i discreció depèn el seu èxit, ja que els treballs de 

cura es fan visibles quan alguna cosa falla, quan falten o quan no es cobreixen 

adequadament. En l’atenció i la cura s’hi incorporen simultàniament tant els sentiments 

com els tipus d’acció, ja que permet distingir la cura com activitat o treball (aspecte 

pràctic) i la cura com una actitud, una disposició (aspecte cognitiu). Un i altre aspecte 

conflueixen en l’activitat laboral que organitza el treball de cura (Letablier, 2007) que 

s’enquadra dins una relació laboral entre les dones immigrants i els familiars de les 

persones grans a les que cuiden i que, per tant, comporta totes les obligacions derivades 

d’un contracte de treball: rebre un salari, complir uns horaris, rendir en el 

desenvolupament de les tasques, entre moltes altres.  

 

Quines són les característiques laborals dels treballs d’atenció i cura de les persones 

grans en els entorns rurals realitzats per part de les dones immigrants? En termes 

generals, permeten una major flexibilització dels horaris, una adequació entre el temps 

d’atenció i el desenvolupament de les tasques domèstiques i la presència d’una 

cuidadora permanent (quan es tracta de la modalitat d’interna) que està pendent de les 

necessitats de la persona gran. La flexibilitat de les condicions de treball, la irregularitat 

i els salaris baixos determinen la necessitat que sigui un col·lectiu “vulnerable” qui 

s’incorpori a aquesta activitat. Així, doncs, es tracta d’un treball informal, que es 
                                                 
45 Parreñas (2001) fa una proposta que permet analitzar els treballs de cura en entorns familiars des de 
diferents dimensions ja que diferencia en la vida familiar tres aspectes: els materials, és a dir els 
relacionats amb l’oferta i consum de serveis dins la llar, els morals com el sentit del deure i la 
responsabilitat i els afectius, que introdueixen la dimensió emocional de les relacions familiars. 

 154



considera de baixa qualitat, improductiu, amb baixes remuneracions i que no està 

reconegut ni protegit legalment. Per part de la dona immigrant la principal vulnerabilitat 

prové de la seva situació irregular ja que les obliga a acceptar aquestes condicions de 

treball, sobretot en el cas d’estar interna. Així ens ho expressa la Patri, peruana 

d’Organyà: 

“Sin contrato, interna y sin contrato, porque claro, sin papeles, donde vas? (…) 600 
euros por dormir, 24 horas de trabajo. Y te dicen: ¿qué más quieres? ¿Tienes la cama, 
tienes la comida, qué mas quieres?, claro, ¿Cómo reclamas? Ahora con papeles ya no… 
me haría la tonta, eh!.” (Patri, Perú, Organyà) 

 

Només si entrem en les característiques laborals d’aquest sector d’assistència, que no 

oblidem s’inscriuen en el marc d’una relació mercantil que es desenvolupa a l’interior 

de les llars, podrem analitzar les seves implicacions.  

 

 La no professionalització de les tasques d’atenció i cura 

 

L’externalització del treball d’atenció i cura de les persones grans es fa bàsicament cap 

al “servei domèstic”, de manera que resulta una avantatge que el tipus de tasques que 

ofereixen no es limitin únicament a les atencions personals sinó que també englobin 

activitats relacionades amb el servei domèstic. Les famílies ocupadores necessiten una 

atenció que va des del treball més físic com és el manteniment de la llar (neteja, 

compra...) i les atencions personals (bany, mobilitat, subministrament de medicació, 

vigilància nocturna...), fins a un treball més emocional que suposa la presència contínua 

d’una persona que ofereixi amb la seva companyia benestar psicològic (una assistència 

que passa per la comprensió, l’afectivitat i la companyia). Això repercuteix en la 

invisibilització del seu treball, en la manca de valoració del mateix i en l’assimilació de 

l’acte de cuidar com una activitat domèstica més46. La neteja i la presa de contacte amb 

la persona gran es fan al mateix temps. Tenen sota la seva responsabilitat la vida de les 

persones que cuiden, “Es una responsabilidad para nosotras, porque si lo harás bien o 

no…” (Deisy, Honduras, Freginals) 

 

                                                 
46 La Natalia, està com a interna a casa d’un home sol amb un alt nivell d’autonomia i explica així la feina 
que fa: “Porque las cosas que yo hago aquí pues son las cosas de casa, lavar, limpiar, poner la máquina, 
trapear, planchar, cocinar… y estar pendiente de él, para que se cambie la ropa...” (Natalia, Nicaragua, 
Guimerà) 
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Les famílies no demanden una “cuidadora professional capacitada” amb coneixements 

tècnics ja que la tasca que han de realitzar la feien com a “filles” o “esposes” o 

“germanes” sense cap preparació prèvia dins els circuïts formals de formació47. 

D’entrada les immigrants són requerides per fer una tasca per la qual no es requereix 

més que l’experiència vital i el desenvolupament d’un rol que s’estima han après de 

“forma natural” en el seu país d’origen amb la seva pròpia família. Però la realitat és 

més complexa ja que han de saber manejar la medicació, les atencions bàsiques, la 

higiene, l’alimentació d’una cultura i un sistema social i sanitari que els hi és totalment 

aliè i desconegut. Al mateix temps en molts casos (sobretot per les internes que viuen 

soles a la casa i al poble amb les persones grans) han de ser el nexe de comunicació amb 

els equips de salut amb els que no acostumen a estar familiaritzades. El fet que els 

serveis especialitzats siguin fora del context rural, els resta capacitat de reacció davant 

d’una situació d’urgència. Així a la vulnerabilitat de ser immigrants se li suma la 

vulnerabilitat de ser cuidadora i responsable d’una altra persona (amb la càrrega i 

intensitat emocional que comporta) i la limitada capacitat de resposta que davant una 

urgència es té en una zona rural.  

 

 La flexibilitat i disponibilitat de les dones immigrants 

 

Per altra banda, la flexibilitat i disponibilitat de les dones immigrants respon a les 

diferents intensitats d’atenció i cura que necessiten les persones grans i que els familiars 

(generalment absents) no troben en les dones de la localitat, bàsicament per la seva 

avançada edat i per les seves obligacions familiars, en moltes ocasions com a cuidadores 

d’un familiar48. El que referim com intensitat de l’atenció té a veure amb el temps de 

presència de la dona a la llar i amb la quantitat i qualitat de les tasques que realitzen. 

Aquestes dues variables defineixen tant la modalitat de servei que es reclama, com el 

perfil de la dona que el proveeix. Es reclama sobretot disponibilitat, que també es 

justifica amb les condicions laborals: 

“Has hagut d’anar a tocar, doncs, gent així, estrangera. I al menos poden estar tot lo dia. 
(...) No en té cap problema. I si un diumenge es troba malament també ve unes hores. 

                                                 
47 Aquesta manca de demanda de coneixements està relacionada amb la vinculació de la cura a l’àmbit 
domèstic i per a les necessitats d’atenció més especialitzades es recorre als recursos institucionalitzats. 
48 Són molts els autors que defensen que la població autòctona rebutja o no realitza aquests treballs 
perquè no els resulten atractius i cauen fora del seu nivell d’acceptació, però tot i poder reconèixer 
aquesta realitat en el context rural pesa més la inexistència de població autòctona disponible per un tema 
d’edat més que d’expectativa laboral. 
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Amb això no ha dit mai que no. Com que a més li paga a hores, doncs, una hora més.” 
(Sebastià, contractador, Guimerà) 

 

La Blanca, és una jove paraguaia que cuida una persona amb discapacitat a Organyà i 

que té l’ajut d’una altra noia contractada a hores. Ha pactat amb el contractador que pot 

disposar d’ella les 24 hores quan se la necessita, però que ella pot destinar un temps a 

treballar per hores en d’altres domicilis:  

“Porque yo estoy 24 horas allí. Por ejemplo en Barcelona tenemos esta semana tres días 
de quimio en Barcelona, sabes? Y se va a quedar allí y yo no me puedo quedar aquí. 
Entonces tengo que estar 24 horas allí. Esto es el trato que llevamos. Y evidentemente 
en mi contrato figura que tengo que trabajar solo ocho horas por día y no sé qué y no sé 
cuantos. Y yo no he hecho esto y no voy a reclamar. Porque vivo como si estuviera en 
mi casa, y esto es muy difícil de encontrar.” (Blanca, Paraguai, Organyà). 

 

En els contextos rurals estudiats, hi hem trobat les tres modalitats de servei: el treball 

com a “interna”, en la que la treballadora viu en la mateixa casa que la persona gran i el 

treball com a “externa”, durant tot el dia i només per hores49. Observem que hi ha tres 

factors que incideixen en la contractació d’una o altra modalitat: en primer lloc, el grau 

de dependència (o nivell d’autonomia) per a les activitats de la vida diària de la persona 

gran; en segon lloc, la proximitat dels familiars, és a dir si viuen dins o fora del poble i 

en aquest últim cas si viuen molt lluny i, en tercer lloc, la posició socioeconòmica de la 

família, millor dit de la casa.  

 

No hem trobat, però, una correlació clara entre aquestes variables de manera que trobem 

que persones grans amb un significatiu nivell d’autonomia (soles o amb parella) amb 

fills o parents que viuen fora del poble, opten bàsicament per una atenció externa o per 

hores (per fer la neteja de la llar sobretot quan es tracta d’un home sol). Però també hem 

trobat dones immigrades contractades com a internes per cuidar a persones grans molt 

autònomes amb fills/es que viuen fora, com el cas de la Natàlia a Guimerà que està a 

casa d’un home de 90 anys que vivia sol, “al ser tan independiente no tengo que estar 24 

horas por él”. A més nivell de dependència més hores de presència de la dona cuidadora 

al domicili i, per tant, més incidència de la modalitat d’interna, independentment de la 

proximitat dels familiars més directament responsables. N’és un exemple el cas de la 

Marta de Menàrguens que viu junt amb el seu home com a interna en la casa d’un home 

amb un important nivell de dependència i que viu al costat de la família del seu fill, 

                                                 
49 Més endavant reprendrem aquestes modalitats per caracteritzar els diferents perfils de les dones 
immigrants que cuiden les persones grans en aquestes localitats. 
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“Antes tenía más tiempo libre pero ahora no tanto. Desde que se murió la abuela y él se 

puso peor ya no” (Marta, Rumania, Menàrguens). Per les famílies amb una posició 

acomodada, l’opció de contractar una dona immigrant i interna és una forma de 

preservar i perpetuar les diferències tradicionals entre les cases. 

 

 Les garanties de continuïtat 

 

Junt amb la flexibilitat i disponibilitat, especialment valorada per qui contracta, una altra 

de les qüestions que es valora, en aquest cas, per les dues parts del contracte és la 

continuïtat i l’estabilitat de la relació. Per la dona immigrant representa una garantia 

d’ingressos econòmics segurs durant tot l’any i, per tant, és una feina ben considerada 

en comparació als treballs temporals i discontinus d’altres sectors econòmics com el 

camp, la construcció o els serveis. Això no treu que és una ocupació incerta perquè la 

durada de la relació laboral depèn, en gran mesura, del temps de vida de la persona atesa 

i, per això, combinen la tasca de cuidar amb la de neteja de domicilis, “en el campo no 

es todo el año y yo sí” (Nadia, Rumania, Benissanet) . 

 

Per part del familiar que contracta, l’estabilitat de la dona immigrant es més o menys 

valorada segons el nivell i les dificultats d’acceptació per part de la persona gran, que en 

molts casos té uns criteris d’acceptació diferents, o que poden arribar a ser oposats, als 

del familiar que gestiona la relació contractual. L’acceptació d’una dona immigrant com 

a cuidadora per part de la persona gran no té a veure amb la condició d’immigrant sinó 

més aviat amb el valor del suport i l’ajut característic de les comunitats rurals. En els 

entorns molt rurals el suport es configura a través d’una xarxa de relacions socials 

basades en les relacions de confiança, en el coneixement de les rutines quotidianes i en 

valors, coneixements i normes que pertanyen a la comunitat. Els efectes positius 

d’aquesta xarxa és que permeten allargar la vida autònoma de les persones grans a 

través dels intercanvis –favors- i del control –seguretat- (Monreal i del Valle, 2010)50. 

Els efectes negatius són en primer lloc, que poden emmascarar situacions de necessitat 
                                                 
50 El tipus de suport social donat/rebut es diferencia segons el gènere. Les dones són un suport bàsic per 
atendre i cuidar en l’entorn rural, tenen molt arrelat el paper i la funció de cura, i troben suports al poble 
per seguir realitzant de forma adequada i satisfactòria la seva funció en les xarxes de suport social (bon 
veïnatge), encara que això els suposi realitzar un treball que li correspondria a l’administració (com passa 
en l’entorn urbà). Els homes quan presten suport acostuma a ser de tipus instrumental i/o material: fer 
encàrrecs, portar en cotxe, pagar un servei, etc. El suport prestat per la família, entesa com a col·lectiu, 
tendeix a proporcionar un suport divers: informatiu, emocional (a través de les visites, trucades..) i 
material (assumeix la compra, costos de la llar, etc.) 
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que no arriben a ser considerades com a problema perquè estan cobertes en allò 

informal i en segon lloc, que justifiquen i augmenten la resistència a acceptar dins de 

casa algú que no pertany ni a la família ni a la comunitat. Salvar aquestes resistències 

requereix temps i rutina. El contractador/a valora molt positivament les garanties 

d’estabilitat de la dona immigrant que, no oblidem, provenen de la seva situació de 

vulnerabilitat tant legal, com social i econòmica. 

“Pero la convivencia con el señor Miquel sí que un poco complicado. Porque claro, él 
nunca había tenido a alguien en su casa. Su mujer estaba recién fallecida. Y imagino 
que fue cosa también de acostumbrarse.” (Natalia, Nicaragua, Guimerà). 

 

7.3. Singularitats de la realitat de la dona immigrant cuidadora de gent gran 

La Marta, la Natalia, la Blanca, la Maria, la Deisy, la Mari Paz ...., són dones 

immigrants que surten del seu país amb una carta d’invitació o un acord verbal de 

treball per part dels familiars de les persones a les que ara cuiden o han cuidat abans. La 

trajectòria laboral d’aquestes dones presenta un itinerari central amb poques variacions 

(Arellano, 2006). A través de coneguts o amics accedeixen al seu primer treball amb 

relativa facilitat, generalment com a internes ja que els hi resol el problema de la 

residència i l’alimentació51. Durant un temps, més o menys llarg segons el cas, es 

dediquen íntegrament al treball i els dies lliures els acostumen a passar en companyia 

d’amics i coneguts immigrants, a través dels quals es va teixint una nova xarxa 

relacional. Quan han aconseguit una certa estabilitat, quan estan en disposició d’enviar 

remeses (o bé estalviar), quan poden cobrir les seves pròpies despeses però, sobretot, 

quan han aconseguit integrar-se dins una xarxa social de relacions del propi col·lectiu 

d’immigrants, es busca la millora en l’àmbit laboral. En molts casos aquesta millora no 

implica marxar del sector domèstic i/o d’atenció a les persones sinó passar de la 

modalitat d’interna a un treball com a externa per hores. Es constata que en termes de 

mobilitat, gairebé no existeixen canvis d’ocupació entre les dones, independentment 

d’haver obtingut la nacionalitat o d’haver aconseguit el reagrupament de la seva família 

(Solé i altres, 2008). 

 

                                                 
51“Y mi hermana le buscó ese contrato y se lo mandó” (Mari Paz, República Dominicana, Organyà). 
“Aquí conocía a una amiga de una amiga mía, ella me llamó que necesitaban una chica para cuidar una 
señora. (...) Llegué para cuidar a Matilde, sin contrato, es informal. Llevo tres años acá.” (Maria, 
Honduras, Freginals) 
“Yo contacté con mi compañera y ella me buscó trabajo aquí. Me encontró un trabajo aquí en España y 
mi jefe me envió una carta de invitación. Una carta. No un contrato. Para que yo pueda venir a visitar a 
mi amiga. Que pueda entrar en el país y tal. O sea que montamos un cuento.” (Blanca, Paraguai, Organyà) 
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A partir de l’anàlisi de l’experiència que han compartit amb nosaltres les dones 

immigrants entrevistades que viuen ara en les poblacions rurals objecte d’aquest treball, 

observem que aquest itinerari central marcat per Arellano (2006) presenta certes 

singularitats i especificitats que explorem a continuació. 

  

7.3.1. La influència i la intensitat de les xarxes socials.  

S’articulen dues xarxes, la xarxa social dels familiars que busquen una dona per 

contractar i la/les xarxa/es de les dones immigrants. Davant la necessitat de buscar algú 

per cuidar una persona gran que viu al poble, els primers referents per als familiars són 

altres cases del poble que ja han resolt abans la mateixa situació, per tant la xarxa que 

s’activa té una dimensió local. Però les possibilitats per resoldre el problema no es 

cenyeixen a l’entorn rural, també depèn de les xarxes relacionals personals que les 

diferents famílies han teixit fora de l’entorn rural, sobretot quan els familiars viuen fora 

del poble. Ser del poble (fill del poble) et fa membre de la xarxa local. La Patri 

treballava d’interna cuidant una dona a Barcelona i passaven els estius a Coll de Nargó, 

a través d’aquests contactes locals arriba a Organyà: 

“Mira, para esto llegó una persona de aquí de Organyà que se había enterado de que 
había una señora sin trabajo ahí, que se había muerto la señora… como se conoce todo 
el mundo aquí, no? Llegó y me dijo que me necesitaría para mi madre. Vale, no hay 
problema. Y entonces estaba con su madre, que su madre todavía estaba bien.” (Patri, 
Peru, Organyà) 

 

Generalment, aquests vincles locals entronquen amb les xarxes de relacions familiars i 

socials de les dones immigrants que cuiden persones de les altres cases i es crea, així, la 

possibilitat que sorgeixi una xarxa migratòria de dones (molt sovint de la mateixa 

família) que, almenys en un primer període, treballaran al poble i constituiran el seu 

principal nucli de relacions52. El poble sustenta aquesta xarxa migratòria, que tal com 

diuen Solé et al. (2008) atorga a les dones immigrants un important capital social a 

l’hora d’accedir al treball i de dissenyar estratègies de mobilitat laboral. La Natalia, és 

una Nicaraguenca que arriba a Guimerà per un contacte amb la seva tia, interna en una 

casa, on l’acullen durant els tres primers mesos de residència al poble. Amb la formació 

que rep de la seva tia i pel prestigi de la casa on treballa, de seguida troba feina com a 

interna cuidant una persona gran: 

                                                 
52 Les xarxes migratòries són definides com a llaços interpersonals que connecten migrants i no migrants 
tant en les àrees d’origen com en les de destí. (Solé i altres, 2008: 68) 
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“Pero mi tía me ayudó en este sentido porque como ya la conocía todo el pueblo, quién 
conoce a la Carla preguntas y todo el mundo la conoce. Y el hecho de que en ese verano 
mi tía iba a las casas de Guimerà pues me presentaba a todo el mundo. (…) Bueno, iba 
con ella, me enseñaba y empezamos a limpiar juntas, me decía esto se hace así, porque 
es diferente como hacen las cosas aquí. Entonces me decía: tú vas a limpiar todo este 
verano y ella me enseñó. Me enseñó a cocinar, la comida de aquí catalana, y todo esto 
para yo encontrar trabajo.” (Natalia, Nicaragua, Guimerà) 

 

Són aquestes xarxes (és a dir, les seves pròpies xarxes) les que sostenen els projectes de 

les dones i les que amorteixen l’impacte de la mobilitat descendent que suposa per elles 

dedicar-se a una activitat desprestigiada, sobretot en la primera fase de la seva 

experiència migratòria. La frustració que podria derivar-se de la inserció laboral en el 

servei domèstic (moltes vegades en condicions de servitud) és contrarestada amb una 

percepció instrumental de la seva activitat. La representació social que es desenvolupa 

no inclou el treball com a àmbit de sociabilitat sinó com uns instrument que li permet 

aconseguir els objectius de reproducció social (Martin, 2008 ). 

 

La Maria que és hondurenya i viu a Freginals comparteix un pis a Tortosa amb d’altres 

immigrants totes d’Hondures i, són elles les que constitueixen la seva xarxa social aquí:  

“Amigos de aquí no tengo, el día que tengo fiesta me voy a Tortosa. Hacemos comida de 
nuestro país, nos reunimos todas somos como 15 de Honduras, en los cumpleaños nos 
reunimos, todas viven por la zona de Tortosa (...)] acá nos hemos conocido.” (Maria, 
Honduras, Freginals) 

 

7.3.2. La mobilitat en els entorns rurals 

En la societat rural moderna la mobilitat és un recurs imprescindible per resoldre les 

necessitats quotidianes, per accedir a les oportunitats laborals, als serveis, a les opcions 

d’oci i consum, a la sociabilitat i, per dur a terme bona part de les responsabilitats 

socials. És especialment clau l’automobilitat, és a dir la mobilitat basada en cotxes 

privats, en aquelles àrees fortament envellides, amb petits volums de població que no 

fan rendible el transport públic i dependents de mercats de treball extralocals 

(Camarero, 2009). Les dificultats per a la mobilitat fan vulnerables alguns grups socials 

dels pobles: la gent gran i la població immigrant. 

“Acá estas en un pueblo perdido de todo, te cuesta moverte, te cuesta si quieres salir a algún 
lado todo lo tenés que pagar. Si no tienes coche tienes que manejarte en autobús que el 
autobús sale solo por la mañana y vuelve por la tarde por lo tanto no puedes hacer muchas 
cosas… y bueno claro, uno se cansa de vivir aquí.” (Ana, Argentina, Prades) 

 

 161



Les possibilitats i/o limitacions per a desplaçar-se pel territori de les dones immigrants 

té molta incidència en la construcció de xarxes relacionals, fora del poble i generalment 

amb immigrants, que hem referit abans. Són claus, però, per a la inserció laboral de les 

dones que treballen com a externes en el sector domèstic, cuidant persones grans i/o 

realitzant tasques de la llar. La Patri ens explica com ho fa una amiga seva per 

desplaçar-se a un altre poble: “Ella trabaja más bien en Fígols, tiene varias casas que 

hace ella. (...) Caminando va (...) en bicicleta o caminando.” (Patri, Perú, Organyà). 

 

En termes generals les persones que resideixen en els entorns rurals depenen del 

transport privat i, quan parlem de persones grans és molt probable que hagin de 

dependre del transport privat d’amics, veïns i familiars, el que converteix a persones 

d’entrada són autònomes en persones dependents per dur a terme activitats necessàries, 

obligatòries i ineludibles. Els mateixos familiars i/o veïns que desplacen les persones 

grans són els que proporcionen opcions de desplaçament a les dones immigrants, per 

tant en molts casos la seva mobilitat està condicionat per la disponibilitat dels familiars: 

“El hijo de Matilde me recoge y me lleva a Tortosa.” (Maria, Honduras, Freginals) 
 
“En autobús y como los hijos de la iaia que tienen coche. Yo tengo mi coche pero como 
mi carné de Honduras ya se me caduco mi coche no me hace falta. No me siento 
encerrada, yo voy a todos los sitios, he ido a Barcelona, a Lérida, a Andorra, para eso 
están los autobuses (…) no me quedo estancada.” (Deisy, Honduras, Freginals) 

 

La mobilitat de les dones immigrants en el context rural depèn molt de la seva pròpia 

capacitat per generar estratègies adaptatives i, sobretot, de la necessitat que les empeny 

a moure’s pel territori, bàsicament la cerca de feines. És rellevant i diferenciadora la 

situació de la dona immigrant en funció de si treballa com a interna o per hores. 

 

7.3.3. El treball com a interna o per hores singularitza també el perfil i la realitat 
de la dona immigrant. 

En el treball domèstic assalariat intern, la treballadora viu a la llar de la persona que 

cuida. És la modalitat laboral amb més analogies amb el treball servil, on l’ocupador té 

el control sobre l’accés als mitjans de supervivència, allotjament i manutenció, així com 

el poder sobre el salari i les relacions socials (Anderson, 2007). El treballador té una 

forta mancança de poder i d’autonomia, la sobrepersonalització de la relació és un 

element constant, la vida laboral de la treballadora es confon amb la seva vida personal. 
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En molts casos el seu projecte migratori no té significat més enllà de la seva ocupació 

de cuidar la persona gran:  

“Le pido a Dios que me de vida a la iaia que cuido para estar siempre aquí.” (Deisy, 
Hondures, Freginals) 
 
“Mi proyecto inmediato es quedarme aquí. Mientras me dure él yo voy a estar aquí. (…) 
Mientras él esté yo estaré.” (Natalia, Nicaragua, Guimerà) 

 

La Natalia, que ens confirma que pràcticament no ha sortit de Guimerà més que per anar 

a Tàrrega a casa del seu company colombià per la por que li fa no tenir la situació legal 

regularitzada. Quan li preguntem què farà quan mori la persona a qui cuida, ens fa 

referència a l’experiència viscuda per la seva tia Carla quan va morir la Cati a qui 

cuidava: 

“Esto lo pensé cuando le pasó a mi tía. Vi un espejo que no me gustó nada. Porque de 
verdad lo pasó muy mal. Lo pasó muy mal cuando Cati se murió. Aparte de pasarlo mal 
porque le tenía un cariño muy grande, como a una segunda madre, ella se vio: qué hago 
ahora? Claro porque uno tiene la vida montada. Y cuando pasa lo que pasa se le 
desmonta todo. No encontraba trabajo y lo pasó mal y tuvo que volver a Nicaragua y 
todo. Y estuvo tres o cuatro meses para poder volver. Rehacerse porque estaba mal. 
Personalmente. Porque estaba mal emocionalmente. Encontró un trabajo y como estaba 
mal todo le parecía negro y todo le parecía mal y se tuvo que ir allí y volver. Es un 
espejo de lo que me podía pasar a mí. -¿Y qué es lo que estás haciendo para que no te 
pase?- Pues la verdad que… es tener un ahorro. Porque lo demás… ahorrar y decir pues 
el día de mañana cuando me falte él y vea que no tengo qué hacer. Que no tengo donde 
ir, pues tener un dinero.” (Natalia, Nicaragua, Guimerà) 

 

La coresidència és una solució d’estalvi de les despeses en allotjament i manutenció per 

part de la treballadora interna però, com a contrapart, el fet de treballar vint-i-quatre 

hores, és un obstacle per a la seva socialització i la progressiva integració al mercat de 

treball i a la societat. La manca de privacitat i intimitat és una altra característica 

d’aquesta modalitat laboral que té com a conseqüència directa una certa 

despersonalització de la treballadora, que té una vida privada i personal molt limitada i 

sota control. Així ho diu la Marta de Menàrguens que viu amb el seu marit a la casa en 

on treballa com a interna: 

“No estás en tu casa. Siempre hay alguien. Además puede venir cuando quiera el hijo. 
No llama antes de entrar. Pero es lo que hay. Es su casa...” (Marta, Romania, 
Menàrguens) 

 

El desenvolupament vital i el treball pertanyen al mateix àmbit. No és possible separar 

la vida pròpia de tot allò que és la feina (Martínez Buján, 2010). No existeix una 

definició del temps de treball, no hi h jornada laboral: 
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“Yo trabajo y vivo en mi trabajo. Es interna total. Cuido a una persona inválida. (…)Y es 
cuidar como si fuera una persona mayor, tienes que hacerlo todo.” (Blanca, Paraguai, 
Organyà) 

 

El règim laboral d’interna garanteix una disponibilitat absoluta de la treballadora i 

reprodueix unes pautes familistes en la provisió de benestar que, sovint, s’enquadren en 

una relació de d’interdependència basada en la protecció i en la complicitat que ofereix 

la família que les contracta. En el marc d’aquesta interdependència trobem situacions en 

les que les dones cuidadores viuen amb la seva pròpia família a casa de la persona de 

qui tenen cura. En aquests casos, la parella de la cuidadora també presta serveis: 

Aquestes són paraules de Fabia, de Prades en relació a la Sanae, la seva cuidadora, i la 

família d’aquesta: 

“(...) i també hem tingut el bebè (...) arregla les aixetes, les llums... si, perquè quan ella 
estava en estat es cansava molt, i ell ens anava a buscar l’aigua, ens anava a comprar ... 
si no hi anem totes dues, eh?.” (Fabia, contractadora, Prades) 

 

La Sanae ens diu: 

“Me ayuda con mi niño y me deja trabajar con mi niño. Hay mucha gente que no puede 
estar con el niño y trabajando, yo si. Dejo al niño aquí callado, sentado.” (Sanae, 
Marroc, Prades) 

 

Un cas similar és el de la Marta, que és romanesa i viu junt amb el seu marit a 

Menàrguens, a casa de l’home a qui cuida. Pràcticament l’única relació que mantenen 

amb la població és a través del seu contractador, el fill de la persona de qui tenen cura: 

“Y con el hijo hay muy buena relación. Creo que él está contento conmigo. Es muy 
buena persona y me cuida un poco. (…) Si, tuve que ir al médico y me acompañaron. 
Nos deja el coche para ir a comprar. Tengo paro. La jubilación. He entendido que 
aunque esté en Rumania este año aquí se suma. -Y quién te explica todo esto?- El señor. 
Él lo busca y nos lo dice.” (Marta, Romania, Menàrguens) 

 

També es fa manifesta la relació protectora de les famílies envers la dona immigrant 

quan la relació continua un cop la persona gran ja ha mort. Elles ens han explicat què 

han fet alguns familiars per elles: els han buscat noves cases per treballar, els hi han 

aguantat els sous, els hi han cedit les cases o els han donat feina a hores entre tots els 

familiars: 

“La hija me mantuvo con el sueldo con el papá pero ella se lo llevó a otra parte y me 
mantuvo yendo y viniendo para limpiarle la casa. y ella me fue pagando y me daba 1000 
euros.” (Mari Paz, República Dominicana, Organyà) 
 
“Se murió en Nargó. Y después para que esta gente me dijeron no te preocupes que 
hasta que no consigas nada tu no te vas de la casa.” (Patri, Perú, Organyà) 

 164



 
“Mi hermana empezó cuidando una mujer pero se le murió y los hijos le han dado 
trabajo para limpiar en las casas de los cinco hermanos.” (Maria, Honduras, Freginals). 

 

Pel que fa al treball domèstic assalariat extern fixe, es treballa diàriament varies hores a 

la llar del contractador però es pernocta en el seu propi domicili, fet que fa possible que 

es doni una certa flexibilitat d’horaris amb la seva pròpia vida familiar. Les condicions 

de treball permeten més autonomia i llibertat de la treballadora i la seva vida personal i 

social no es dilueix amb la vida laboral. L’assistència per hores és un treball a temps 

parcial i, generalment, en vàries llars. Els llaços de dependència amb el contractador són 

mínims i els vincles personals amb aquest són difícils de consolidar. Requereix, per part 

de la treballadora, una gestió eficient del temps per fer compatibles els horaris de cada 

domicili. És la modalitat de cura que ofereix el sistema formal d’atenció a la 

dependència en el domicili (SAD) i que generalment es combina amb altres serveis 

d’atenció diürna (centre de dia), però és pràcticament inexistent en el context rural. 

Aquesta atenció per hores la proveeixen els mateixos veïns de manera totalment 

informal. Per altra banda, és la modalitat laboral més usual per la realització de treballs 

domèstics però no en la cura. 

 

En síntesi i de forma comparativa el servei intern comporta un horari més llarg encara 

que menys intens i un salari inferior, però permet l’estalvi de les despeses en habitatge i 

en manutenció. Per contra, el treball per hores està millor pagat però és més intens i més 

insegur (Arellano, 2006). Per altra banda en el context rural també hem comprovat que 

es produeix una dualització del sector domèstic (Martínez Veiga, 1999) on les 

treballadores immigrants ocupen el segment més servil i les autòctones s’han mobilitzat 

cap un subsector amb més privilegis laborals. La informalitat de la relació laboral en 

què s’enquadra la tasca de cuidar permet estratègies d’adaptació a diferents situacions 

com per exemple, estar com a interna temporal durant els estius, amb famílies que van a 

passar les vacances als pobles o guardar el treball a una companya immigrant mentre 

aquesta viatja al seu país d’origen. La Mari Paz, d’Organyà, ens ho explica així: 

“Y el mismo mes que murió la de Madrid murió aquí la abuelita. Y ella me recomendó 
a unas personas que vinieron de verano en agosto y pasé ese mes allí trabajando con una 
doña como la Josepa. Ella vive en Lérida. Y cada vez que viene pues me busca. (…), Y 
ahora estuve aguantándole un trabajo a una dominicana aquí. Estuve en septiembre y 
ahora en octubre terminé porque ya vino la otra dominicana.” (Mari Paz, República 
Dominicana, Organyà) 

 

 165



7.3.4. La participació social en el medi rural. 

Respecte a la participació social en els contextos rurals, val a dir que es produeix una 

incorporació a mitges de les dones immigrades a la comunitat rural ja que generalment 

se les vincula al poble en la seva dimensió de treballadores i, difícilment són tingudes 

en compte com a veïnes amb qui compartir altres activitats. En l’entorn rural les formes 

de participació social estan molt marcades pels límits socialment establerts, els rols i 

l’estatus atribuït socialment. Les activitats són molt més integrals i menys fragmentades 

que en el context urbà. Aquestes activitats diàries no sempre són escollides, sovint 

reflecteixen aquelles coses que les persones estan obligades a fer i, aquí, els rols de 

gènere estan molt marcats i organitzen les activitats (Monreal, del Valle i Serdà, 2009).  

 

En la societat rural, a diferència de l’urbana, les persones es relacionen i funcionen de 

forma molt marcada pels rols i els estatuts d’adscripció, per damunt dels assoliments 

personals (Triadó i Villar, 2003). Aquestes normes de convivència són el resultat d’una 

construcció social compartida entre els membres de la comunitat rural i té la naturalesa 

d’imposició cultural i/o social. En aquesta atribució de rols, límits i estatus, les 

cuidadores immigrants (especialment les internes) no s’assimilen a les dones locals, 

però també es desmarquen, als ulls dels autòctons, de la resta d’immigrants que viuen a 

la mateixa localitat.  

 

7.3.5. Els suports socials de la dona immigrant en la tasca de cuidar. 

Encara que el contracte s’estableix amb els fills o familiars, les cuidadores immigrades 

es relacionen constantment amb la persona cuidada, en conseqüència, s’acaben 

desenvolupant vincles afectius amb la persona cuidada i amb els familiars. Aquest 

mateixos vincles afectius esdevenen els referents a partir dels quals la població local 

accepta i aprecia la presència de la dona immigrant en el poble. Per altra banda, la bona 

relació que s’estableix entre la dona cuidadora i la persona a qui cuida, en moltes 

ocasions es percebuda com l’únic suport social de què disposa la dona en la seva tasca 

de cuidar. A diferència de les cuidadores familiars elles no disposen d’una xarxa 

familiar que els doni suport i els permeti un descans en la tasca de cuidar, tampoc es 

poden permetre un respir perquè és la seva principal font d’ingressos i la forma de 

sustentar la seva família (d’aquí i/o en origen). Així sintetitza la Sanae de Prades com 

els vincles afectius mitiguen la dificultat de ser interna i li proporcionen suport: 
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“Cuando vine aquí el primer día, yo nunca, ni un día había dormido en el trabajo. Pero 
ya dijo que la chica la quería para dormir con ella. Porque en personas mayores es 
normal. Porque es mayor y claro, para tranquila. Y después yo… primer día dije… es 
difícil. Y después una semana después ella cariñosa conmigo, muchas cosas. Después 
poco a poco ya está. Una semana, primera semana y después ya está. Cuando hago algo 
me dice ya está bien! descansa un poco! O pregunta conmigo así como estás, que 
necesitas, bien. -Os cuidáis mutuamente.- Si. Estoy contenta con ella, yo me siento 
bien.” (Sanae, Marroc, Prades) 

  

La Patri, peruana que viu a Organyà, que segons ella ha estat “cuidando abuelos toda la 

vida” ens expressa com ha trobat recompensa a la tasca de cuidar gent gran donant 

servei als membres més joves i actius de la família, aquest ha estat un dels seus grups de 

suport per encarar la duresa del treball de cuidadora i, inclús mostra agraïment per qui li 

va facilitar l’obtenció dels papers oferint més temps de servei: 

“Cuidaba de la casa, de la abuela, y siempre a la hora de la comida se juntaba toda la 
familia porque vivía la hija al costado y con sus hijos y su marido y todos a la hora de 
comer. Y yo cocinaba para todos. Y me gustaba porque sabes que? Tenía más gente… 
más vida. Porque la abuela sola…el abuelo y la abuela a mí me costaba, me costaba 
estar sola con ellos. Y venían a comer. Y me decían Nelly que puedes hacer la comida 
hoy? Y decía si, si. Era tonta. Bueno, más trabajo pero… si, me compensaba. Estaba 
más alegre, más contenta. Había más ambiente i eran cariñosos todos, no me puedo 
quejar. (…) Cuidé todavía…más bien en agradecimiento que me habían hecho los 
papeles un año y pico más he trabajado con ellos.” (Patri, Perú, Organyà). 

 

Però on també troba suport és amb el treball que li han encomanat des de la llar de 

jubilats: 

“Tengo vecinos, amigos… pero mi centro así es la llar de jubilados. Voy a abrir cada 
día, pero solamente voy hasta las ocho y luego me siento con ellos a jugar a las cartas, 
meriendas… -¿es también un trabajo?- si. -¿Para el ayuntamiento? -No. esto son los 
mismos jubilados. Es poquito lo que me dan, pero… pero bien. Con ellos me llevo muy 
bien. Me quiere mucho la gente allí. (…) Los jubilados a veces me dicen: “¿qué haces 
con los viejos?” y digo mira, con los que me siento mejor…” (Patri, Perú, Organyà) 

 

Altres suports provenen de compartir les tasques d’atenció i cura amb una altra persona 

també contractada. Aquest és el cas de la Blanca, d’Organyà, que està cuidant un home 

amb invalidesa i dues persones grans de forma intensiva però que rep el suport d’altra 

altra dona immigrant que l’han contractat per hores per ajudar-la: 

“La señora tiene ya setenta y pico y el señor también. Setenta y tres creo que tiene el 
jefe. Y su señora por ahí. Son mayores. Les pasan ya los dolores de espalda, dolor de 
esto… (…) Pero ahora cuando ellos han venido a vivir a esta casa conmigo digamos han 
cogido a otra chica para que me pueda ayudar. Y entonces trabajamos dos chicas. (…) 
No es una casa grande, pero como hay dos enfermos, pues yo no puedo mover sola a 
una persona mayor. Porque es un hombre. Entonces hay una chica para que me pueda 
ayudar a mover, a llevar a comer y todo eso.” (Blanca, Paraguai, Organyà) 

 

 167



També de manera molt especial en l’entorn rural aquests vincles afectius estan molt 

lligats a la cultura de pertinença, sobretot a les cuidadores d’origen llatinoamericà que 

són molt apreciades per la seva familiaritat i caràcter. Alguns autors afirmen que les 

qualitats femenines (dolçor, afecte, tracte agradable, etc.), atribuïdes a les dones, no són 

valorades pels ocupadors en termes de mercat ni tampoc es reconeixen com una 

qualificació afegida que dóna més valor a l’acció de cura que realitzen. Aquesta no és la 

nostra percepció perquè a partir de les entrevistes realitzades, hem detectat que els 

estereotips i prejudicis associats a l’origen nacional de les dones immigrades són molt 

tinguts en compte per part dels contractadors, el quals valoren, per exemple la dolçor de 

tracte de les dones llatinoamericanes, per sobre de la resta. 

 

La representació social que es fa a nivell general, però també de construcció local, sobre 

els diferents col·lectius determina molt les opcions de feina. L’Antoni, de Guimerà, ha 

contractat dones per treballar al seu comerç i altres per cuidar el seu pare i la seva mar. 

Ens plateja d’entrada que els estrangers “tenen una altra mentalitat, una altra visió de la 

vida”, i diferencia els atributs de les dones romaneses respecte les llatinoamericanes: 

“Són persones no estalviadores, que et demanen diners abans de pagar, que t’ho tornen 
tot, que aquest no és el problema. Això els romanesos, eh? Tenen fama i crec que el que 
tenen molt és desconfiança, eh? però són persones que potser no tenen casa, situacions 
molt dramàtiques, però és clar, son persones molt desconfiades, has de vigilar el què 
dius, que no volen ser manades, els hi has de saber trobar el punt. (...) Els romanesos 
se’n van al bar, són gent que se’ls veu molt al bar, i diguéssim si tenen quatre duros se’n 
gasten cinc... xulegen de cotxes... elles no (referint-se a les llatinoamericanes). Són més 
estalviadores (...) era més tancada, més reservada.” (Antoni, contractador, Guimerà) 

 

En síntesi, la contractació de dones immigrants en la nova ruralitat per atendre les 

persones grans permet reorganitzar el treball reproductiu, tradicionalment desenvolupat 

per les dones de la família, transferint la domesticitat i la idiosincràsia familista 

vinculada a la tasca de cuidar al mercat, alhora que permet preservar determinades 

qüestions socials molt arrelades en el context rural: envellir (també morir) a casa, la 

posició social de la casa i la privacitat de portes endins (dins de casa) front el control 

social. Els mateixos atributs i/o característiques de la dona immigrant que són requerits 

pels contractadors, són els que expressen la seva vulnerabilitat (a nivell legal, econòmic, 

laboral) i que, alhora, incideixen en les condicions de la relació laboral que s’estableix 

entre el contractador i la dona immigrant, que es caracteritza per la informalitat, per 

l’arbitrarietat i per la precarietat. 
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CONCLUSIONS 

 

Els municipis rurals de Catalunya estan assistint a un procés de repoblació gràcies a 

l’arribada de població immigrada que, procedent dels més diversos països, contribueix a 

desenvolupar i sostenir les noves formes de ruralitat que s’han anat vertebrant arrel del 

procés de desagrarització dels pobles. Alguns municipis segueixen tenint en l’activitat 

agrària el principal sector creador d’ocupació, però la periurbanització de les zones 

rurals més properes a la ciutat, la diversificació de l’activitat econòmica dels petits 

municipis, i el desenvolupament d’un sector serveis vinculat al turisme rural, creen llocs 

de treball que les poblacions locals, força envellides, no poden ni volen ocupar. La nova 

ruralitat atrau homes i dones, i el seu treball esdevé imprescindible per a la reproducció 

de les comunitats.  

 

• Una part considerable del territori rural català ha experimentat un creixement 

important durant l’últim decenni (que de fet ve ja dels anys noranta), trencant 

amb la tendència al despoblament que havia experimentat durant bona part de la 

segona meitat del segle XX. 

 

• Atès que el moviment natural dels pobles sol ser negatiu, el factor responsable 

d’aquest creixement és la immigració, tant la de tipus interior (lligada a 

fenòmens d’expansió urbana, d’arribada de neorurals, de migracions de retorn, 

etc.) com la procedent de l’exterior, que sovint és el factor principal.  

 

• Com a conseqüència d’aquest fet, la població estrangera és present a gairebé tots 

els municipis rurals, si bé en un percentatge mitjà (10%) inferior al del conjunt 

de Catalunya. 

 

• L’arribada d’aquesta població estrangera ha contribuït a un lleuger rejoveniment 

de la població rural, sobretot mitjançant el creixement dels adults joves i una 

petita repercussió en el nombre de naixements.  

 

• Per contra, el predomini masculí dels immigrants estrangers ha accentuat encara 

més el dèficit de dones al medi rural. 
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• Pel que respecta a la nacionalitat dels estrangers residents al medi rural, convé 

senyalar que en comparació amb la mitjana catalana, hi ha proporcionalment, 

molt més ciutadans de Romania i Bulgària (el doble que la mitjana catalana), i 

també hi són sobrerrepresentants els africans (sobretot magrebins); en sentit 

contrari, hi ha una infrarepresentació de les poblacions americanes i asiàtiques.  

 

• Territorialment, s’observen diferències força notables tant en termes de 

creixement com de presència de població estrangera. En el primer cas, els 

creixements positius més intensos es troben a les zones periurbanes del prelitoral 

(en relació amb l’expansió urbana) i a l’Alt Pirineu, mentre que la població 

estrangera predomina a tres zones: la part nord-oriental de la província de 

Girona, l’Alt Pirineu i, amb menys intensitat a la zona meridional i 

sudoccidental del Principat, és a dir bona part de la província de Tarragona i del 

sud de la de Lleida.  

 

• La categorització de municipis que hem realitzat és adequada per a distingir 

correctament els diferents tipus de zones rurals, la qual cosa ha estat possible 

gràcies a les dades aportades pel cens de població a escala local que permet tenir 

dades fiables per afinar millor les propostes i polítiques d’intervenció en 

aquestes zones.  

 

• Les dades obtingudes sobre les categories de zones rurals confirmen les 

tendències sobre els tipus d'immigrants i la presència de dones segons 

l'estructura econòmica de cada àrea. Resulta sorprenent que en municipis rurals 

de funció essencialment industrial -amb un pes moderat dels originaris de l'est 

d'Europa-, hi hagi una majoria de marroquins i, també, l'especialització dels 

romanesos i búlgars en les àrees més agràries -quan semblava que la seva 

presència era molt més homogènia sobre el territori. 

 

• L’estructura econòmica dels pobles té molt a veure amb la seva capacitat per 

rebre població immigrada internacional i en determina el perfil. Aquells pobles 

on l’activitat agrària és el principal sector de creació d’ocupació, tenen més 

immigració romanesa, marroquina o subsahariana i el col·lectiu immigrant està 

molt més masculinitzat. Els pobles que han desenvolupat un sector serveis 
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especialitzat en activitats de turisme rural tenen immigració romanesa i 

llatinoamericana i els col·lectius immigrants estan més feminitzats.  

 

• Les dones immigrades als pobles poden estar ocupades en el sector de 

transformació de les produccions agràries, però on més les trobem és treballant 

en els serveis (comerç, turisme, hostaleria, restauració)i, molt especialment, en 

els serveis d’atenció a les persones. L’envelliment dels pobles ha creat un sector 

d’ocupació especialitzat en l’atenció i cura de les persones grans en el qual s’han 

anat empleant les dones estrangeres. L’especialització en la cura de les persones 

grans és una constant en tots els municipis, independentment de l’estructura 

econòmica que els singularitzi. 

 

• Cada poble té una gran diversitat de població per nacionalitat, no obstant, la 

dinàmica de les cadenes migratòries i les xarxes d’ajut entre persones 

immigrades d’una mateixa procedència, determinen la predominança d’algun 

col·lectiu migrant. Sorprèn la diversitat dels col·lectius predominants en pobles 

que són geogràficament molt propers. 

 

• Hi ha població romanesa en tots els municipis en què hem treballat. És el 

col·lectiu més distribuït pel territori i un dels més arrelats als pobles on han 

procedit al reagrupament familiar. 

 

• Els pobles amb activitat agrària, necessiten contractar temporers en 

determinades èpoques de l’any, especialment durant la collita. Els temporers que 

treballen al camp són homes que actualment procedeixen de països subsaharians 

(Senegal, Gàmbia, Camerún...) i que acuden al poble de manera informal, en 

cerca de feina. La temporalitat dels magatzems de selecció i manipulació dels 

fruits la cobreixen les dones immigrades, molt sovint contractades en origen a 

països de l’Europa de l’Est (Letònia, Eslovàquia, Ucraïna...). 

 

• El primer col·lectiu migrant que arriba a Catalunya per treballar al camp és el 

marroquí, a inicis de la dècada de 1990. Poc a poc aquest col·lectiu va essent 

substituït per d’altres que arriben amb posterioritat: romanesos, primer i 

subsaharians, després. Molt pocs pobles han fidelitzat la immigració 
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marroquina, que és el col·lectiu més estigmatitzat de tots els que hem treballat i 

el que desperta més recels per part dels empleadors i dels veïns del poble.  

 

• Les feines que ofereixen les zones rurals solen ser més precàries (sense 

contracte, estacionals...) especialment les de les àrees rurals més deprimides, 

però també les dels serveis. Obliguen a la població estrangera a tenir una alta 

mobilitat per aprofitar els recursos laborals del mercat de treball comarcal. 

 

• En aquells pobles que, pel despoblament, s’han quedat sense joves-adults, s’ha 

debilitat la seva capacitat de generar projectes emprenedors que articulin i 

orientin el desenvolupament local. La població estrangera cobreix els buits 

generacionals deixats pel despoblament rural, cobreix els llocs de treball 

assalariats, però no té capacitat (econòmica) ni la suficient estabilitat per aportar 

l’empreneduria que falta als pobles. 

 

• S’ha fet evident l’existència de singularitats en la migració femenina a les zones 

rurals, que tenen a veure amb les cadenes migratòries, el capital social, la 

mobilitat territorial i la incorporació a la societat local.  

 

• Tant les dades de la població com el treball de camp palesen la presència de 

petits col·lectius nacionals molt diferenciats entre localitats que fan molt visibles 

les cadenes migratòries. L’anàlisi de les trajectòries ens ha mostrat que, sovint la 

casualitat porta a una persona a un poble concret i un cop aquí, les possibilitats 

laborals, l’entorn, les relacions socials creades o qualsevol altra circumstància, 

activen cadenes i xarxes personals, laborals i/o familiars conformant col·lectius 

nacionals determinats ben ubicats i delimitats a les localitats.  

 

• La població estrangera ocupada mostra una elevada mobilitat. El lloc de 

residència sovint no coincideix amb un lloc de treball i la mobilitat laboral té 

veure amb dues situacions: el fet de tenir més d’una feina simultàniament o bé el 

fet de canviar sovint de lloc de treball (circuits estacionals, per exemple). 

 

• Les trajectòries migratòries porten a les dones cap a pobles que no sempre són 

pensats ni viscuts com els assentaments definitius, sinó com la seu en un ample 
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territori on les persones immigrades tenen el mercat de treball. Tenir feina és el 

factor que determina l’arribada, la permanència i el seu encaix en la societat 

local, però també són importants el mercat immobiliari, l’oferta comercial, el 

clima o la mobilitat, que influeixen en l’assentament de les nostres protagonistes 

que han de valorar el cost que els suposa viure al poble. 

 

• Hem trobat trajectòries migratòries fidels als municipis o als territoris on s’arriba 

per primera vegada perquè aquest ha satisfet de bon principi les seves 

expectatives personals i laborals: hi treballen i, sovint, hi ha reagrupat la seva 

família. Hi ha molt poques dones que ens parlin d’itineraris llargs, previs al destí 

actual, la qual cosa mostra que no han vingut de manera involuntària i que la 

major part dirigeixen conscientment la seva trajectòria cap aquests entorns.  

 

• L’existència de mercat de l’habitatge escàs i car o amb una oferta de cases molt 

deteriorades conjuntament amb el fet d’haver d’estalviar per aconseguir els 

objectius del seu projecte, les empeny a viure en circumstàncies precàries (cases 

molt velles, amb moltes escales, mal construïdes, sense pràcticament llum 

natural i amb humitat); d’altres ho tenen solucionat residint al mateix lloc on 

treballen: la casa de la persona que cuiden, l’hotel o l’hostal que netegen i on fan 

de cambreres, els apartaments del propietari del supermercat, etc. Per tant sense 

possibilitats d’establir lligams que facilitin la incorporació a la societat local.  

 

• Les dificultats per a la mobilitat no són un motiu per a abandonar el territori o 

renunciar a viure en un àmbit rural com el que han escollit o al que han arribat 

per viure i treballar.  

 

• La xarxa de suport que les persones migrades disposen en destí als pobles 

(família, amics, coneguts i connacionals), es complementa amb el contacte 

directe amb les persones autòctones que passen a formar part del seu capital 

social, faciliten els contactes laborals i, fins i tot, poden promocionar-les 

socialment.  

 

• El capital social a l’àmbit rural s’alimenta a través de: la confiança de la 

població local; i la de la disposició a treballar on i quan sigui en unes condicions 
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molt dures, salaris baixos, moltes vegades sense contracte, llargues jornades, 

horaris intempestius i una inestabilitat que la població local no accepta. La 

disponibilitat genera necessitat: la manca de mà d’obra local disposada a 

treballar en els sectors d’ocupació dels pobles (agricultura i serveis), fa que la 

presència d’immigrants i la seva capacitat laboral sigui considerada 

imprescindible.  

 

• La incorporació a les xarxes socials proveïdores de recursos laborals no és 

garantia para una fàcil i positiva incorporació de la població immigrada a les 

petites comunitats independentment del temps, de les circumstàncies de la seva 

arribada i acomodació, de la disponibilitat, de la confiança i de les relacions 

establertes. 

 

• Les dones no parlen en termes negatius dels pobles, només d’alguns elements o 

circumstàncies molt puntuals que les molesten. Les respostes positives, en canvi, 

son molt més nombroses i tenen a veure amb l’entorn (natura, clima), la qualitat 

de vida (tranquil·litat i pocs perills pels nens), el fet de tenir feina i la possibilitat 

d’estalviar i, finalment, la gent (que tothom es coneix, tothom saluda, tothom és 

visible, és a dir, que a un poble hom és algú).  

 

• La situació migratòria (tenir la família al municipi, haver d’enviar remeses, etc.) 

determina la seva incorporació. Hi ha itineraris de dones que ja han abandonat la 

idea de retornar, però que situen absolutament el seu àmbit de relació en el de la 

seva pròpia família. Tampoc es garanteix una bona incorporació quan persisteix 

la idea de retorn i la vida de la persona immigrada s’aboca cap al país d’origen 

(enviament de remeses, la família deslocalitzada...). Contràriament, d’altres 

aparquen sine die el retorn, a través de la compra d’un pis o fent el càlcul dels 

avantatges de la permanència definitiva o qui ja ho va fer de bon principi quan 

va pensar la seva migració com una fugida cap al davant i sense retorn.  

 

• Tímidament hi ha qui comença a participar a les festes dels pobles i formen part 

d’associacions locals. Sovint el municipi els demana que participin per projectar 

la seva pròpia diferència cultural a la resta de la població local. 
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• Des de l’imaginari de la població local autòctona la idea arrelada de què la 

permanència dels estrangers en els seus municipis serà transitòria més la 

desconfiança que, malgrat tot, desperta allò diferent ha segmentat les 

comunitats: local i immigrant.  

 

• El medi rural també ha adoptat estratègies de mercantilització de l’activitat 

d’atenció i cura de les persones grans com a resposta adaptativa a la crisi global 

en aquest àmbit d’atenció a raó de l’envelliment de la població, la incorporació 

de la dona al món del treball i la insuficiència dels sistemes d’atenció 

institucionalitzats.  

 

• La contractació de dones immigrades per part dels familiars (dones) de les 

persones grans evidencia la importància del rol dels agents privats enfront als 

públics (pràcticament inexistents en el medi rural) i reforça la lògica del mercat 

en la tensió entre l’Estat, el mercat i la família per abordar la crisi en l’atenció a 

les persones amb dependència.  

 

• Que aquesta activitat es desenvolupi en el medi rural, visibilitza encara més la 

dimensió informal (més que la dimensió laboral pròpia d’una relació mercantil) 

ja que al fet que l’activitat es desenvolupi en la privacitat de l’àmbit familiar i 

relacional s’hi suma la vinculació amb la informalitat del suport de la xarxa 

social, que en les comunitats rurals sempre ha complementat la tasca de cura. 

 

• La contractació de dones immigrants per atendre les persones grans permet 

reorganitzar el treball reproductiu, tradicionalment desenvolupat per les dones de 

la família, a través d’accions individualitzades i amb resultats immediats dins les 

coordenades socials, econòmiques i de gènere existents en el context rural. 

Permet preservar determinades qüestions socials molt arrelades en el context 

rural: envellir (també morir) a casa, la posició social de la casa i la privacitat de 

portes endins (dins de casa) front el control social.  

 

• Destaca l’existència d’una pressió social envers els familiars responsables de les 

persones grans sigui quina sigui la posició social (i econòmica) de la “casa” o 

dels familiars i hem constatat que a més posició social més exigència en el nivell 
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d’atenció que, generalment s’expressa en la tipologia dels suports que s’adopten. 

La contractació d’una dona immigrant en la modalitat d’interna és percebuda 

socialment com una opció prestigiosa i conseqüent amb la posició social de la 

casa. . 

 

• Disponibilitat i flexibilitat són les consignes dels contractadors que troben en la 

dona immigrant una solució de continuïtat en l’atenció a la llar dels seus 

familiars grans i/o dependents, atributs que no troben en les dones que queden al 

poble. La tasca de cuidar la persona porta implícits el treball domèstics de neteja 

de la llar i l’atenció emocional a la persona (comprensió, afectivitat, companyia).  

 

• Hem constatat que l’acceptació o no d’una dona immigrant com a cuidadora, no 

té només a veure amb la condició d’immigrant sinó també amb el valor del 

suport i l’ajut característic de les comunitats rurals que es configura a través 

d’una xarxa de relacions socials basades en la confiança, en el coneixement de 

les rutines quotidianes i en valors, coneixements i normes que pertanyen a la 

comunitat.  

 

• Salvar les resistències d’acceptar dins de casa algú que no pertany ni a la família 

ni a la comunitat requereix temps i rutina, per la qual cosa, el contractador/a 

valora molt positivament les garanties d’estabilitat de la dona immigrant que 

provenen de la seva situació de vulnerabilitat tant legal, com social i econòmica.  

 

• És important, també, la participació social en els contextos rurals, que incideix 

en la incorporació a mitges de les dones immigrants en la comunitat rural ja que 

generalment se les vincula al poble en la seva dimensió de “treballadores” i, 

difícilment són tingudes en compte com a veïnes amb les que compartir altres 

activitats.  

 

• Pel que fa a l’atribució de rols, límits i estatus, les cuidadores immigrants 

(especialment les internes) no s’assimilen a les dones locals, però també es 

desmarquen, als ulls dels autòctons, de la resta del col·lectiu d’immigrants que 

viuen en la mateixa localitat. Els vincles afectius que estableixen amb la persona 

que cuiden i els seus familiars esdevenen els referents a partir dels quals la 
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població local accepta i aprecia (o no) la presència de la dona immigrant en el 

poble.  

 

• Aquests mateixos vincles són, en moltes ocasions, percebuts com els únics 

suports socials de la dona immigrant per a la seva tasca de cura. També de 

manera molt especial en l’entorn rural aquests vincles afectius estan molt lligats 

a la cultura de pertinença, sobretot a les cuidadores d’origen llatinoamericà que 

són molt apreciades per la seva familiaritat i caràcter. 

 

• Observem que hi ha tres factors bàsics que incideixen en la modalitat de 

contractació de la dona immigrant : el grau de dependència o nivell d’autonomia 

per a les activitats de la vida diària de la persona gran; la proximitat residencial 

dels familiars i la posició social i/o econòmica de la família (“de la casa”). Si bé 

no podem afirmar que es produeixi una correlació clara entre aquestes variables, 

si que constatem que a més nivell de dependència més hores de presència de la 

dona cuidadora al domicili i, per tant, més incidència de la modalitat d’interna, 

independentment de la proximitat residencial dels familiars més directament 

responsables.  

 

• Els atributs que troben els contractadors en les dones immigrats per aquesta 

activitat (la flexibilitat, disponibilitat, capacitat d’adaptació, submissió,...), són 

els mateixos que expressen la vulnerabilitat (a nivell legal, econòmic, laboral) 

del col·lectiu de dones immigrants i que determinen la relació laboral que 

s’estableix entre elles i els contractadors i que es caracteritza per la informalitat, 

l’arbitrarietat i la precarietat de les condicions laborals (salaris baixos i jornades 

de treball molt llargues). 
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PROPOSTES D’INTERVENCIÓ I IMPACTE PREVIST 

Una de les dades que aporta l’estudi és que la població estrangera que arriba a les zones 

rurals, hi arriba de manera conscient, buscant feina en algun dels sectors d’ocupació 

característics dels pobles: treballs agrícoles, del sector agrotransformador o del sector 

serveis. En aquest sentit, cal que les polítiques de desenvolupament rural tinguin en 

compte el potencial laboral de la població estrangera i que treballin per reduir les 

condicions de precarietat laboral. Les persones immigrades es senten còmodes als 

pobles, però el seu arrelament, i la fixació més o menys definitiva de la seva residència 

a les comunitats locals depenen de la disponibilitat d’un lloc de treball menys precari.  

 

La immigració estrangera que viu als pobles és percebuda com a mà d’obra per part de 

la població local. El context de poble facilita la seva integració laboral perquè als 

immigrants els resulta fàcil ser coneguts i conèixer les xarxes socials a través de les 

quals controlar les ofertes d’ocupació, però els resulta difícil anar més enllà de la seva 

condició de treballadors i ser percebuts com a membres de la societat local. 

 

Creiem que és molt important millorar les condicions estructurals de la vida de les 

persones immigrades als pobles (feina i habitatge, fonamentalment) per tal que aquesta 

població hi fixi la seva residència i pugui contribuir de manera efectiva a la renovació 

generacional, al rejoveniment i a la reproducció econòmica i social de les comunitats. 

En aquest sentit van les propostes d’intervenció que segueixen:  

 

• Establir mesures per a promoure el reagrupament familiar en les zones més 

masculinitzades per facilitar l’arrelament i fixar, així, les persones en les àrees 

rurals. Aquestes mesures han d’incidir en diferents àmbits: l’habitatge, 

l’escolarització i la inserció laboral de les dones.  

 

• Les persones immigrades tenen dificultat per trobar habitatge als pobles. El parc 

d’habitatges dels municipis de les zones rurals està envellit, especialment els 

pocs habitatges que estan, o que podrien estar disponibles en règim de lloguer. 

Caldria treballar amb línies de promoció i foment de la rehabilitació de les cases 

per ser destinades a habitatges de lloguer protegit.  
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• Els col·lectius migrants arriben per treballar com a assalariats en els negocis i 

empreses de la població local. Per les condicions d’envelliment i despoblament, 

als pobles els falta, sovint, empreneduria. Caldria buscar mesures de foment de 

la capacitat emprenedora de les persones immigrades als pobles per tal 

d’aprofitar al màxim tot el capital humà de què disposen el petits municipis. Els 

programes de desenvolupament rural podrien fixar algunes línies de crèdit tou 

especialment adreçades a fomentar l’empreneduria, entre persones amb 

iniciativa però amb molt pocs recursos (que és el cas dels immigrats).  

 

• Moltes de les persones que han arribat als pobles des de països estrangers, tenen 

formacions universitàries que podrien resultar molt útils al desenvolupament 

d’uns entorns rurals d’arribada que han anat perdent la població més formada. 

Els universitaris estrangers del món rural treballen en ocupacions no 

qualificades. S’haurien de facilitar els processos d’homologació de les 

titulacions per no perdre el potencial de qualificació dels immigrants que 

resideixen i treballen als pobles.  

 

• Les poblacions envellides dels pobles creen ocupació en el sector de l’atenció i 

cura de persones grans. Les dones estrangeres han arribat als pobles per cobrir 

els llocs de treball poc qualificats i molt informals, que genera aquest sector. Es 

podria treballar des dels Serveis Socials de l’administració local (municipal o 

comarcal) per organitzar una xarxa de treballadores familiars a través de 

consorcis entre administracions locals per tal de cobrir les necessitats d’atenció a 

la gent gran i a les situacions de dependència i reduir la informalitat vinculada a 

les tasques de cura i la precarietat i arbitrarietat de les condicions laborals.  

 

• La temporalitat associada a l’estacionalitat de les feines agrícoles precaritza el 

treball en aquest sector. Els treballadors immigrants ho resolen movent-se pel 

territori de manera informal. Es poden generar estratègies per reduir l’impacte de 

la temporalitat dels contractes en el sector agrari a través de convenis i/o 

consorcis entre cooperatives agrícoles i empreses agroalimentàries i organitzar, 

així, un calendari laboral que combini diferents campanyes de collites 

 179



encadenades, que cobreixi les necessitats del sector i que pugui garantir la 

contractació dels treballadors/es durant tot l’any.  

 

• Estimular mesures de foment de la participació social de les persones 

immigrades des de dos àmbits: la seva participació individual o familiar en les 

activitats del municipi, però també, la participació com a col·lectiu, aprofitant les 

xarxes relacionals dels diferents grups d’immigrants en diferents municipis de 

l’àrea d’influència dels pobles on resideixen. Cal evitar que els municipis 

fomentin la participació de les persones immigrades des de la seva condició 

d’immigrants que procedeixen de cultures diferents. 

 

• La diversitat de zones rurals du associada una certa diversitat en el perfil de les 

persones immigrades que hi arriben i, sobretot, en el perfil ocupacional i 

d’incorporació dels migrants als pobles. Les polítiques d’acollida als col·lectius 

immigrats haurien de modular-se en funció del model de desenvolupament rural 

de cada zona. En alguns pobles cal incidir en la problemàtica associada a 

l’acolliment de temporers, en d’altres en els processos de reagrupament familiar 

(quan hi hagi masculinització) i, en d’altres, en el foment de la formalització de 

les relacions laborals amb els treballadors/es. 
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IMPACTE DELS RESULTATS 

 

El pla de difusió dels resultats es concreta en els següents objectius: 

 

1. Presentació dels resultats en congressos i reunions científiques d’antropologia, 

migracions, demografia, intervenció social, sociologia i estudis rurals que convocats 

durant el procés d’investigació i en els dos anys següents a la seva finalització: 

• X Congreso Español de Sociología. FESS. Grup de treball: Movilidad y 

transformaciones socio-territoriales y estructura social en el medio rural. 

Comunicació titulada: “¿Porqué vienen? La inmigración de mujeres 

estrangeras a la Cataluña rural en el contexto de la transformación de las 

comunidades rurales”. 1,2 i 3 de juliol de 2010 a Pamplona. 

• Curs impartit per Montserrat Soronellas sobre “Migraciones y parentesco 

desde la perspectiva transnacional” a la Universidad de Quintana Roo 

(Mèxic) del 18 al 22 d’octubre. 

• XII Congreso de Antropología de la FAAEE, Lugares, tiempos, 

memorias. La Antropología Ibérica en el siglo XXI. Taula de Treball: 

Nuevas ruralidades. Comunicació titulada: “¿Porqué vienen? La 

inmigración de mujeres estrangeras a la Cataluña rural en el contexto de 

la transformación de las comunidades rurales”. 6,7,8 i 9 de setembre de 

2011 a León. 

• Seminari a impartir per Yolanda Bodoque a la Universidade de 

Campinas i Universidade Federal de Sao Carlos en el context d’una 

estada de recerca. Brasil, agost de 2011. 

• XIII Congreso de Antropología de la FAAEE del 2014  

• Congreso Español de Sociología. FESS. 2012 

• Congreso Nacional de Trabajo Social 

• Congreso Nacional de Escuelas de Trabajo Social (2012) 

• Seminari a impartir per Santiago Roquer a la 9ª edició del Cicle Anual 

del Seminari sobre Migracions del GMR de la Universitat Autònoma de 

Barcelona. (http://geografia.uab.es/migracions/cat/seminaris,htm) 2 de 

juny de 2011 a Barcelona. 
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• Coloquio de Geografia Rural de la Asociación de Geógrafos Españoles a 

Sevilla, dins l’àmbit “Nuevos espacios, nuevos pobladores. Estabilidad y 

dinamismo en el mundo rural”. Maig de 2012. 

2. La publicació en revistes de l’àmbit de les ciències socials, concretament: 

• Revista AGER. 

• Treballs de la Societat de Geografia. 

• Revista de Treball Social (RTS), Col·legi Oficial de Diplomats en 

Treball Social i Assistents Socials de Catalunya. 

• Revista de Pedagogia i Treball Social 

• Revista de Dialectologia y Tradiciones populares. 

3. La publicació d’un llibre amb els resultats de la investigació (finals de 2012). 

4. L’elaboració de material docent per a assignatures del Màster de Migracions i 

Mediació Social i del Grau de Treball Social (atenció a la dependència en contextos 

rurals). 
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BENISSANET 

 

 
Municipi Benissanet 
Comarca Ribera d’Ebre 
Territori Terres de d’Ebre 
Altitud 26 m. 

Població total 1.263 hab. 
Extensió del terme 23 km² 

Densitat de població 54’9 hab/ km² 
                                     Font: Idescat. Dades municipals 2010. Elaboració pròpia 
    

Figura A.1. Mapa de localització. Benissanet 

 
             

Benissanet ocupa un lloc privilegiat dins la comarca. Aquesta peculiaritat li ve donada per 

una certa condició d’especialització agrícola respecte a altres poblacions properes que han 

esdevingut mes industrials o que han desenvolupat més el sector terciari (Ascó i Mora 

d’Ebre entre d’altres). El desenvolupament de la producció agrícola principalment de fruita 

dolça ha suposat pel municipi un reconeixement a nivell territorial, provincial i comarcal. 

Aquesta estructura econòmica basada en l’àmbit agrícola ha afavorit la crida de persones 

per treballar els conreus, població que en els últims deu anys ha estat d’origen immigrant. 

El recolzament del programa europeu PRODER entre els anys 2003 i 2005 ha estat 

fonamental per la consolidació d’aquest desenvolupament amb projectes relacionats amb la 

ampliació d’instal·lacions dedicades a la comercialització de la fruita dolça, rehabilitació 

d’edificis para a la creació d’allotjaments rurals i millora dels equipaments d’un celler, entre 

d’altres. El municipi de Benissanet està situat a la dreta del riu Ebre en la plana fluvial, zona 
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de terres molt fèrtils, entre el riu i la Serra de Cavalls (declarada Espai d’Interès Natural) 

Les poblacions mes properes serveixen de referència especialment, Móra d’Ebre, també 

Tivissa, Ginestar, Miravet, Gandesa i Corbera d’Ebre aquesta a la comarca veïna de la Terra 

Alta. El municipi comprèn dues parts diferenciades. A la part més propera a l’Ebre hi ha el 

cap del municipi i les terres de regadiu, l’altra zona correspon a terrenys de secà accidentats 

i improductius. La població es comunica per carretera amb Móra d’Ebre i Miravet, on es pot 

enllaçar, travessant el riu per un pas de barca, amb la carretera procedent d’Amposta i que 

continua fins a Lleida.  

 

Segons les dades demogràfiques la població ha minvat des de l’any 1950 com mostren els 

diferents registres. A l’última dècada la població comença una certa recuperació 

demogràfica.  

Taula A.1. Evolució de la població. Benissanet, 1950-2010 
ANY 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

Núm.  HABITANTS 1.689 1.521 1.217 1.148 1.029 1.017 1.263 

                                                Font: Idescat. Sèries històriques. Elaboració pròpia 
 

A partir dels anys 80 s’observa un estancament de la població local i un clar increment de 

la població immigrant que arriba atreta pel model econòmic del municipi basat en 

l’agricultura intensiva especialitzada en el conreu de la fruita dolça i l’activitat 

agroindustrial. 
                                     

Figura A.2. Evolució de la població. Benissanet, 1999-2010 
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                                          Font: Idescat. Padró municipal 2010. Elaboració pròpia 
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La població autòctona actual de Benissanet és relativament envellida, amb poca natalitat i 

on s’observa clarament que la població d’entre 25 i 45 anys, és àmplia gràcies a l’arribada 

de població estrangera.  
                                          Figura A.3. Piràmide de població. Benissanet. 
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                                   Font: Idescat. Padró municipal 2010. Elaboració pròpia 
 
 

La població immigrant suposa actualment el 24’31 % del total de la població del municipi 

(307 persones). A Benissanet s’hi ha donat una substitució ètnica progressiva dels 

treballadors de l’agricultura dels diferents contingents que van anar arribant al poble, la 

població marroquina (actualment amb 44 persones), la població romanesa i la població 

senegalesa. Destaca la població romanesa (amb 107 persones) que treballa a domicili en 

l’atenció a persones grans i a la restauració, principalment les dones. La població 

d’eslovacs (amb 64 persones) i lituans també es important al territori, en general les dones 

treballen de temporeres i són contractades des de la Cooperativa Agrícola al país d’origen. 

L’altre col·lectiu important és el de la població del Regne Unit (32 persones), persones 

jubilades que han adquirit petits terrenys al voltant del poble per construir les seves cases. 

La població senegalesa  (14 persones) treballa a Benissanet com a temporers agrícoles. El 

seu pas per Benissanet s’inclou en un circuit per diferents pobles per tot el país; es una 

migració majoritàriament masculina i relativament invisible a les estadístiques perquè no 

tenen papers ni estan empadronats 
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Figura A.4. Població estrangera per nacionalitats. Benissanet. 
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                                                 Font: Idescat. Padró municipal 2010. Elaboració pròpia 
 
Respecte a la realitat socio-econòmica i el desenvolupament local destaquem  l’estructura 

productiva per sectors. L’activitat agrària a Benissanet ha estat la dedicació tradicional del 

terme i és encara fonamental en la seva economia, essent el sector més important. Malgrat 

tot, els conreus han variat molt i l’agricultura de regadiu, localitzada vora el riu, ha anat 

guanyant terreny cada vegada més al secà, de manera que ha esdevingut predominant. Així, 

la vinya, que havia estat molt important, ha quedat arraconada davant la puixança dels 

fruiters, sobretot del presseguer, que s’ha erigit com a principal conreu del terme, així com 

la nectarina i la cirera. La producció diària de fruita dolça de Benissanet es una de las 

majors de Catalunya en relació al nombre d’habitants. Altres conreus destacables són 

l’olivera i l’ametller.  

Figura A.5. Població ocupada per sectors. Benissanet 
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                                  Font: Idescat. Cens població 2001. Elaboració pròpia 
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Al terme hi ha dues cooperatives agràries, la Cooperativa Agrícola Sant Jaume de 

Benissanet que elabora i comercialitza el vi, l’oli i l’ametlla, i el Grup Fruiter de 

Benissanet, que treballa principalment amb la producció de fruita. Les activitats industrials 

són reduïdes i majoritàriament relacionades amb l’envasat i la comercialització de la fruita. 

Actualment es treballa per donar a conèixer la qualitat dels préssecs benissanetans i 

aconseguir la denominació de qualitat Préssec de la Ribera d’Ebre.  

 

Respecte a les infraestructures i equipaments, Benissanet compta actualment amb un 

consultori mèdic com a equipament bàsic de salut. L’Escola Antoni Nat pertany a la Zona 

Escolar Rural (ZER) Benissanet-Miravet juntament amb l’escola de Miravet. Actualment 

hi ha 89 nens i nenes de 3 a 12 anys matriculats. El municipi compta amb una llar 

d’infants amb 29 nens i nenes matriculats. Tanmateix hi ha equipaments culturals i 

poliesportius, un local teatral i un museu privat (Museu d’Instruments Musicals) que recull 

peces procedents de les comarques catalanes i d’altres països. Benissanet té amb un bon 

nombre d’associacions culturals, algunes de elles de dones, un club esportiu i l’Escola i 

Banda de Musica de Benissanet, agrupacions que contribueixen a cobrir les demandes 

socioculturals de la població. 

  

 



FREGINALS 

 

  
Municipi Freginals 
Comarca Montsià 
Territori       Terres de l’Ebre 
Altitud 126 m 

Població total 410 hab. 
Extensió del terme 17,6 km² 

Densitat de població 23’54 hab/ km² 
                                           Font: Idescat. Dades municipals 2010. Elaboració pròpia 
      

Figura A.6. Mapa de localització. Freginals. 

 
                                                    

Freginals te una situació geogràfica determinant i unes característiques de desenvolupament 

típicament periurbanes. El municipi ha estat afectat per la transformació socioeconòmica de 

l’ultima dècada i per l’abandonament progressiu de l’activitat agrària. Geogràficament es 

troba en un indret relativament destacat pel seu interès turístic i medi ambiental, malgrat això, 

no ha aconseguit una generar un nou model d’economia productiva que prengués el relleu a 

l’agricultura tradicional. Freginals alberga el Centre d’Interpretació de la Serra de Montsià on 

destaquen els itineraris en el marc de tota l’oferta turística del Montsià, especialment per la 

proximitat amb el Delta de l’Ebre i els Ports de Besseit. El municipi és un lloc de pas cap a 

poblacions com Ulldecona, Masd’enverge, La Sénia o Godall, arrel de la construcció de la 

carretera nova cap a Amposta. El recolzament del programa europeu LEADER + l’any 2002 

ha facilitat l’execució de projectes relacionats amb la millora i remodelació d’algunes 

instal·lacions per a la producció d’oli. Així mateix l’any 2005 es va portar a terme un projecte 
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d’ampliació del centre d’interpretació. El terme municipal de Freginals, està situat a la vall 

mitjana del barranc de la Foia d'Ulldecona, a la serra de Montsià (espai inclòs en el Pla 

d’Espais de Interès Natural PEIN). A més del poble de Freginals, el terme comprèn diverses 

partides. Freginals forma part de La Mancomunitat de la Taula del Sénia, formada per 24 

municipis de les comarques catalanoparlants del Baix Maestrat, el Matarranya, el Montsià i 

els Ports. Els municipis estan situats en una franja de 15 quilòmetres a la vora del riu Sénia i 

entre tots superen els cent mil habitants.  Freginals està comunicat per carretera amb 

Ulldecona i Tortosa; el ferrocarril de Barcelona a València té un baixador a Freginals, així 

mateix una de les poblacions mes importants de referència es Amposta. Segons les dades 

demogràfiques de l’evolució de la població des de l’any 1950 el municipi ha tingut una 

davallada regular fins començaments del segle XXI. Durant la primera dècada s’ha donat un 

increment relatiu de la població total afavorit per l’arribada de població immigrant. 

Taula A.2. Evolució de la població. Freginals, 1950-2010 

ANY 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

Núm. HABITANTS 540 535 529 411 373 354 410 

                                                    Font: Idescat. Sèries històriques. Elaboració pròpia 
 

Als anys 90 es va donar un flux migratori des de les rodalies de Barcelona que va arribar a 

Freginals afavorit per les xarxes de comunicació que hi havia a les poblacions properes i 

principalment les d’Amposta. 
 

Figura A.7. Evolució de la població. Freginals, 1999-2010 
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                                             Font: Idescat. Padró municipal 2010. Elaboració pròpia 
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La població local es una població relativament envellida també en relació a la població 

immigrant  que ha arribat en els últims deu anys. Actualment la població d’origen estranger 

suposa el 19% de la població total (78 persones). Podem dir que aquesta població ha cobert el 

dèficit demogràfic i laboral que havia deixat la població local, especialment en els serveis a 

domicili on s’ha creat una xarxa estable de fidelització entre famílies i llocs de treball per la 

població femenina estrangera. La població actual de Freginals es una població relativament 

envellida.  
                                                Figura A.8. Piràmide de població. Freginals. 
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                                      Font: Idescat. Padró municipal 2010. Elaboració pròpia 
 

Els col·lectius de població immigrant actualment majoritaris són el ucraïnès (amb 26 

persones) i el romanès (amb 22 persones). Destaca el col·lectiu de població de Regne Unit 

com a col·lectiu constituït per vàries famílies amb fills en edat escolar que segons la 

informació obtinguda a les entrevistes no es fan visibles a cap lloc de treball (22 persones). La 

població immigrant es va incorporar en un primer moment a treballar en el sector agrícola als 

cítrics i l’oliva, les dones van passar desprès a incorporar-se al treball domèstic (bàsicament 

atenció i cura d’ancians a domicilis particulars), i els homes a la construcció, abans de la crisi. 

A Freginals s’ha donat el fenomen de la substitució ètnica; als anys 90 primer va arribar la 

població marroquina i a partir de l’any 2002 va assentar-se la població ucraïnesa i búlgara.  
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Figura A.9. Població estrangera per nacionalitats. Freginals. 
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                                                 Font: Idescat. Padró municipal 2010. Elaboració pròpia 

 

Altres col·lectius dispersos al municipi son la població francesa, equatoriana i lituana; així 

mateix es detecta en menor nombre població xinesa, pakistanesa i senegalesa que no 

apareixen a les dades del padró. 

 

Respecte a la realitat socio-econòmica i el desenvolupament local destaquem l’estructura 

productiva per sectors on podem observar com els actius agraris i el sector serveis són els 

prioritaris respecte al total de l’activitat econòmica. 
                                                                         

 

 

                                                      

Figura A.10. Població ocupada per sectors. Freginals. 
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Encara a finals del segle XX l’agricultura  era la principal base de l’economia del terme i es 

conreaven el 40% del total de les terres municipals. Al secà es cultivaven oliveres, garrofes, 

ametlles i vinyes encara que aquestes ja eren substituïdes per fruiters, en concret per 

presseguers; el regadiu ocupava petites superfícies del fons de les valls. Llavors funcionava la 

Cambra de Comerç i la Cooperativa Agrícola. Actualment predomina el paisatge d’oliveres i  

cítrics, majoritàriament tarongers amb noves varietats que allarguen la temporada; són cultius 

que generen bona part dels llocs de treball del poble. La ramaderia ha quedat restringida a 

alguna granja. La indústria no ha arrelat, al 1994 hi havia dos molins d’oli i s’explotava una 

marbrera (desprès que foren tancades les antigues pedreres de la Trinitat). Amposta i Tortosa 

han absorbit bona part de la població local activa. 

Respecte a les infraestructures i equipaments bàsics, Freginals compta actualment amb un  

consultori mèdic com a equipament bàsic de salut.  L’Escola mestre Josep Roncero i Pallarès 

pertany a la Zona Escolar Rural (ZER) Montsià, juntament amb les escoles de Masdenverge, 

La Galera, Godall i Mas de Barberans. Actualment hi ha 32 nens i nenes de 3 a 12 anys 

matriculats. Segons dades obtingudes a les entrevistes l’escola va estar en diferents ocasions 

propera al tancament per manca d’alumnat; la canalla continua els estudis al institut de Santa 

Bàrbara. Tanmateix hi ha una Casa de Cultura i el Centre d’Interpretació de la Serra del 

Montsià, un equipament poliesportiu i un centre de jubilats. Existeixen algunes instal·lacions 

d’ecoturisme i allotjaments rurals que donen suport al turisme incipient de muntanya, així 

mateix l’organització de rutes amb bicicleta, passejades a peu o turisme familiar aporten un 

valor afegit al municipi. També son d’interès turístic-cultural el conjunt de pintures rupestres, 

les Pintures Llevantines de Catalunya, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i 

les típiques construccions de pedra en sec que es troben disperses per tot el terme.  



GUIMERÀ 

     

 
Municipi Guimerà 
Comarca Urgell 
Territori Ponent 
Altitud 555 m 

Població total 332 hab. 
Extensió del terme 26 km² 

Densitat de població  12’7 hab/ km² 
                                    Font: Idescat. Dades municipals 2010. Elaboració pròpia 
 

Figura A. 11. Mapa de localització Guimerà. 
 

 
        

 

El municipi de Guimerà Pateix una situació d’estancament respecte a la resta de poblacions 

properes de la comarca. Gran part de la seva economia està basada en el sector primari i en els 

serveis. Malgrat aquesta condició, el recolzament del programa europeu Proder els anys 2002, 

2004 i 2005 ha facilitat l’execució de projectes relacionats amb el sector serveis i l’àmbit turístic 

que han assentat relativament aquest sector ja que han estat projectes relacionats amb la 

rehabilitació, millora i equipament de habitatges per a allotjaments de turisme rural. 
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Guimerà està situat al sudest de la comarca i limita amb els municipis de Verdú, Montornès de 

Segarra,  Montoliu de Segarra, Vallfogona de Riucorb i Passanant (Conca de Barberà). El municipi 

és partit pel Riu Corb. Al marge dret la Serreta que va davallant cap al Pla d'Urgell; el marge 

esquerre del riu és més abrupte i l'erosió dels bancals ha estat interrompuda gràcies a les parets de 

pedra i als ametllers plantats als marges. La població és situada en un graó poc pronunciat de la 

Depressió Central que li dóna unes característiques particulars d'hàbitat.  El nucli de població te 

com a referents mes pròxims les localitats de Vallfogona de Riucorb, Tàrrega o Cervera i Santa 

Coloma de Queralt. Respecte a les dades demogràfiques d’evolució de la població podem observar 

com a partir de 1950 la pèrdua de població s'intensificà i és progressiva fins l’actualitat. 
 

Taula A.3. Evolució de la població. Guimerà, 1950-2010 
ANY 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

Nº HABITANTS 1.226 922 660 502 419 391 332 

                                                           Font: Idescat. Sèries històriques. Elaboració pròpia 
 

Així mateix s’incrementa l’arribada de població estrangera; son anys en que conviuen la 

immigració i l’emigració i el creixement continua sent negatiu. 

 

Figura A.12. Evolució de la població. Guimerà, 1999-2010 
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                                                  Font: Idescat. Padró municipal 2010. Elaboració pròpia 
 

 

La població de Guimerà es una població envellida fet que ha favorit com a molts altres pobles de 

la geografia catalana la consideració del servei d’atenció a les persones com a lloc de treball en 

creixent demanda i consideració.  
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Figura A.13. Piràmide de població. Guimerà. 
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                                        Font: Idescat. Padró municipal 2010. Elaboració pròpia 
 

L’ultima generació han estat immigració de països de l’Est. La població immigrant suposa 

actualment el 11’45 % del total de la població del municipi (38 persones). Els col·lectius 

majoritaris son la població romanesa (amb 25 persones) i marroquina (amb 9 persones). Segons la 

informació obtinguda a les entrevistes, les dones treballen majoritàriament al àmbit domèstic, al 

Balneari i a la Residencia de Vallfogona de Riucorb, i els homes a la construcció i a l’hostaleria.     
    

Figura A.14. Població estrangera per nacionalitats. Guimerà 
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                                                Font: Idescat. Padró municipal 2010. Elaboració pròpia 
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Respecte a la realitat socioeconòmica i el desenvolupament local destaquem l’estructura 

productiva per sectors on podem observar que el sector serveis i primari constitueixen la 

base econòmica de Guimerà. L'agricultura, principalment de secà, es basa en el conreu de 

cereals, oliveres, ametllers i vinya; només té un petit sector de regadiu que, a través dels recs 

aprofita l'aigua del Riu Corb per a conrear hortalisses i algunes vinyes. Actualment hi ha 

algunes granges amb certa producció local. La Cooperativa Agrícola funciona elaborant oli i 

vi de les denominacions d'origen Garrigues i Costers del Segre respectivament. La indústria 

ha esta sempre escassa (s’ha obert un molí d'oli particular i una petita cooperativa de tèxtil, 

ara ja tancada).  

Figura A.15. Població ocupada per sectors. Guimerà 
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% actius primaris % actius serveis % actius indústria % actius construcció

                                               Font: Idescat. Cens població 2001. Elaboració pròpia 
 

Respecte a les infraestructures i equipaments bàsics Guimerà compta actualment amb un 

consultori mèdic com a equipament bàsic de salut. L’escola Guimerà pertany a la Zona 

Escolar Rural (ZER) Guicivervi, juntament amb les escoles de Ciutadilla, Verdú i 

Vilagrassa. Actualment hi ha 10 nens i nenes de 3 a 12 anys matriculats. Des de el punt de 

vista d’interès turístic local, Guimerà té un traçat típicament medieval dins d’un recinte 

emmurallat. És d’interès el Museu Municipal on es conserven restes arqueològiques des de 

ceràmica ibera fins restes arquitectòniques i escultòriques dels segles XV-XIX, i hi ha 

recollides diverses col·leccions museístiques referents a l'etnologia, la història i l'art del 

poble. Guimerà celebra el mercat medieval que atrau certa població de les rodalies i turisme 

local. 



LA MORERA DE MONTSANT 

 

 
Municipi La Morera de Montsant 
Comarca Priorat 
Pedania Escaladei 
Territori Camp de Tarragona 
Altitud 743 m. 

Població total 159 hab. 
Extensió del terme 53 km² 

Densitat de població 3 hab/  km² 
                                                     Font: Idescat. Dades municipals 2010. Elaboració pròpia 
 

Figura A. 16. Mapa de localització La Morera de Montsant. 
 

 
 

La Morera de Montsant i Escaladei constitueixen des dels anys 90 un model de desenvolupament 

significatiu a la comarca per dos motius principalment. D’una banda les inversions realitzades en 

els cellers vitícoles i, per altra, la declaració del Parc Natural Serra de Montsant l’any 2002 amb 

la ubicació al poble de la seu del Parc. Aquests dos fets han orientat les activitats econòmiques 

enfocades al sector serveis i turisme potenciant l'aparició de petites empreses i instal·lacions 

relacionades, així mateix s’ha vist incrementada la construcció de segones residències. Malgrat la 

creació de llocs de treball, actualment gran part de la població activa es trasllada fora del terme 

per treballar, principalment a Falset o Reus. Els programes europeus  Leader II l’any 1999 i 

Leader +  els anys 2002, 2003 i 2004  han finançat projectes relacionats amb la implantació, 

millora i adequació de cellers van ser determinats per fixar aquest desenvolupament. 
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La Serra de Montsant és un territori ubicat al sector occidental de la Cordillera Prelitoral 

Catalana. L’àrea protegida del Parc Natural Serra de Montsant té una superfície de 9.242 ha. i 

inclou el municipi de La Morera de Montsant, entre d’altres. Es tracta d'un dels termes més 

accidentats geogràficament de tota la comarca, atès que inclou bona part del massís del Montsant 

pel nord, i pel sud està ple de serres de força elevació i racons naturals significatius, això fa que 

trobem el punt de partida de moltes de les rutes de senderisme i escalada més emblemàtiques a la 

Serra Major de Montsant. El municipi comprèn el poble de la Morera de Montsant com a nucli 

de població principal i Escaladei com a pedania, constituït a l'entorn d'una explotació vitivinícola 

situada a la conreria de l'antic monestir, l'ermita de Santa Maria de Montsant i l'antic monestir de 

Bon Repós. Es comunica per carretera i te com a referents les poblacions de Falset, Reus i 

Cornudella de Montsant. 

Segons les dades demogràfiques d’evolució, la població minva des de 1950. 
 

Taula A.4. Evolució de la població. La Morera de Montsant, 1950-2010 
ANY 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 
Núm.  HABITANTS 290 249 180 180 147 176 159 

                                                       
Font: Idescat. Sèries històriques. Elaboració pròpia 

 

La dècada de 1990 a 2000 la població repunta, però torna a minvar a bla primera dècada del 

segle XXI  quan, malgrat l’arribada de població immigrada, el nombre d’habitants  decau.  
                                                

Figura A.17. Evolució de la població. La Morera de Montsant, 1999-2010 
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                      Font: Idescat. Padró municipal 2010. Elaboració pròpia 
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http://ca.wikipedia.org/wiki/Escaladei


La població de la Morera de Montsant destaca per ser una població masculinitzada i envellida. 

Amb l’arribada de població immigrant i segons la informació obtinguda a les entrevistes  

realitzades, s’ha donat la circumstancia de matrimonis mixtes d’homes catalans amb dones 

estrangeres, en aquest cas principalment dones d’Europa de l’Est. Destaca així mateix cert 

rejoveniment de la població per l’arribada de població en edat laboral. 
 

Figura A.18. Piràmide de població. La  Morera de Montsant. 
                                      

 

 

                                                         Font: Idescat. Padró municipal 2010. Elaboració pròpia 
 

 

La població immigrada suposa actualment el 18’24 % del total de la població del municipi (29 

persones). El col·lectiu marroquí és un dels mes nombrosos i el que més temps porta al municipi, 

encara que les xifres no ho detecten així ja que la majoria son famílies que han obtingut la 

nacionalitat espanyola. El col·lectiu majoritari segons les dades obtingudes, es la població de 

Bulgària amb 7 persones que  han arribat a la Morera després de viure en altres poblacions de la 

geografia espanyola, com ara Madrid o Barcelona. La població txeca sembla ser una població 

més jove i més inestable respecte a la seva residència al municipi i als llocs de treball. Les dones 

treballen al sector de la restauració i al servei d’atenció a les persones, així com a nivell 

particular fent serveis domèstics a les cases (segones residències) de la població local. Els homes 

treballen com a temporers al camp o als cellers donat que la població autòctona no ocupa 

aquests llocs de treball i que els conreus no es poden mecanitzar per les condicions del terreny 

(terrasses). 

10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10 0 a 4 anys 
5 a 9 anys 

10 a 14 anys 
15 a 19 anys 
20 a 24 anys 
25 a 29 anys 
30 a 34 anys 
35 a 39 anys 
40 a 44 anys 
45 a 49 anys 
50 a 54 anys 
55 a 59 anys 
60 a 64 anys 
65 a 69 anys 
70 a 74 anys 
75 a 79 anys 
80 a 84 anys 
85 a 89 anys 
90 a 94 anys 

95 o més 

estrangers  
espanyols 
estrangeres 
espanyoles 

HOMES DONES

 17



            Figura A.19. Població estrangera per nacionalitats. La Morera de Montsant. 
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                                               Font: Idescat. Padró municipal 2010. Elaboració pròpia 

 

Respecte a la realitat socioeconòmica i el desenvolupament local destaquem l’estructura 

productiva per sectors. La principal activitat econòmica encara és l'agricultura degut al “boom” 

econòmic que es va donar al 1995 arrel de la posada en funcionament de la denominació 

d’origen “Priorat”. Trobem així mateix, altres activitats que complementen l’activitat econòmica 

com ara la indústria creada per donar resposta i per complementar a la producció agrícola dels 

principals conreus i sobretot el desenvolupament del sector serveis en relació  al turisme. 
 

                   Figura A.20. Població ocupada per sectors. La Morera de Montsant 
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                                                     Font: Idescat. Cens població 2001. Elaboració pròpia 
 

Segons dades de 2009 prop del 59% de la terra cultivable es dedica al cultiu de la vinya, el 22% 

als fruiters, prop del 10% és olivar i el 8% fruits secs. Actualment el municipi forma part de la 

zona de producció de tres productes que sobresurten per la seva qualitat i que es comercialitzen 
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amb les etiquetes de denominació d’origen: l’avellana amb denominació de origen "Avellana de 

Reus", el vi amb denominació de origen "Priorat" i l’oli d’oliva verge amb denominació de 

origen "Siurana". Escaladei té una especificitat econòmica que cal esmentar. La pràctica totalitat 

de les terres conreades del terme estan distribuïdes en grans propietats i l’actual activitat 

industrial està centrada en les empreses que giren al voltant del cultiu, elaboració i 

comercialització del vi. L’exportació del vi cap a EEUU, Japó, Alemanya o Àustria torna a ser 

avui dia una de les fonts que sustenta els cellers particulars del poble. Predomina la indústria 

manufacturera i de la construcció, el comerç al detall referit a la distribució de vins i productes 

alimentaris de qualitat. Respecte als serveis els darrers 15 anys han incrementat els restaurants i 

els hotels així com els allotjaments rurals (amb un total de 27 places). 

 

Respecte a les infrastructures i equipaments la Morera de Montsant té un consultori mèdic amb 

els serveis bàsics. No hi ha centre educatiu de primària, sent l’escola de referència a Cornudella 

de Montsant amb un servei de transport i menjador escolar que facilita l’accés. La població 

disposa d’instal·lacions poliesportives que donen resposta a les demandes culturals i d’oci més 

bàsiques. 

http://www.cerespain.com/siurana.html
http://www.cerespain.com/siurana.html


LES 

  
Municipi Les 
Comarca Val d’Aran 
Territori Alt Pirineu 
Altitud 634 m. 

Població total 1011 hab. 
Extensió del terme 23 km² 

Densitat de població 43’9 hab/ km² 
                                           Font: Idescat. Dades municipals 2010. Elaboració pròpia 
 

Figura A. 21. Mapa de localització Les 

 

             

La situació geogràfica ha suposat per al municipi de Les, l’especificitat del seu 

desenvolupament socioeconòmic i cultural. El terme de Les és una zona que ha estat 

històricament un pas de frontera comercial amb França (durant la guerra civil i la postguerra 

especialment significatiu), essent el país veí el referent de mobilitat dels seus habitants, atès 

que les comunicacions amb Catalunya eren difícils fins el moment de la construcció del túnel 

de Vielha l’any 2007. La seva expansió ha estat facilitada i condicionada per la xarxa de 

carreteres. Un altre condicionant és el fet lingüístic; els habitants adults de Les parlen quatre 

llengües, el català, l’aranès, el castellà i el francès. Actualment, el principal factor generador de 

llocs de treball al terme és el comerç destacat principalment per un centre comercial freqüentat 

sobretot pels ciutadans francesos. És significatiu un cert grau de desenvolupament del turisme 

en relació als períodes d'estiueig que incideix, sobretot, en els camps de l’hostaleria i el 

comerç.  
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El terme de Les limita i té com a referents els termes aranesos de Bausén i Canejan, així mateix 

Vielha, Vilamòs, Bossost i amb el terme francès de Luchon. Les es troba en una situació molt 

pròxima als dos passos fronterers amb França Eth Portilhon i Eth Pònt de Rei. L'eix principal 

de comunicació és la carretera nacional que segueix el curs de la Garona, que dista 9 km de 

Fòs, el primer poble francès, de fàcil accés per Eth Pònt de Rei. La part antiga del nucli és a la 

vora dreta de la Garona, mentre que l’eixample s'ha construït principalment a la vora esquerra. 

Té un especial interès el balneari (1834) d'aigües termals conegut pels Banhs de Les, conegut 

des d’època romana. A causa de la construcció de la central elèctrica de Toran, el balneari va 

deixar de funcionar, però al 2003 es va tornar a obrir  amb el nom de Termes Baronia de Les.   

 

Segons les dades demogràfiques, Les ha estat un dels pobles més poblats de la Vall des dels 

primers censos, només superada per Vielha, Salardú, Arties o Vilac. A partir de 1950 i sobretot 

de 1960, quan s’obre l’estació d’esquí de Baqueira, el turisme donà un nou impuls demogràfic 

al municipi. La tendència canvià al despoblament als anys 70 i 80 del segle XX, per arribar 

novament al creixement demogràfic a finals de segle. 

 

 

Taula A.5. Evolució de la població. Les, 1950-2010 

ANY 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 
Núm. HABITANTS 738 933 734 559 674 700 1011 

                                                                      Font: Idescat. Sèries històriques. Elaboració pròpia 
 

 

Les primeres migracions dels habitants de Les es van donar a començaments del segle XX cap 

a França, per motius econòmics fomentada per la facilitat de les comunicacions amb aquest 

país. La immigració nacional dels anys 60 provenia d’Aragó i de Murcia.  
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Figura A.22. Evolució de la població. Les, 1999-2010 
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                                           Font: Idescat. Padró municipal 2010. Elaboració pròpia 
 

El darrer flux migratori a Les ha estat la immigració estrangera arribada al segle XXI i marcada 

de manera predominant per la població romanesa, boliviana i magrebina. Actualment la 

població d’origen estranger suposa el 27’89% de la població total, 282 persones. Segons la 

informació obtinguda també a les entrevistes, es tracta d’una població jove formada per 

famílies amb fills en edat escolar, els quals han contribuït a equilibrar la piràmide de població.         

Figura A.23. Piràmide de població. Les 

 

 22

 
                                                   Font: Idescat. Padró municipal 2010. Elaboració pròpia 
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La comunitat més important actualment es la boliviana amb 93 persones i s’articula a nivell 

comarcal mitjançant una xarxa social consolidada, a diferència de la població romanesa (amb 

72 persones) que no té la mateixa visibilitat ni actuen com a comunitat. La majoria de dones 

estrangeres treballen al sector serveis, en concret al centre comercial de Les i a l’àmbit 

domèstic, una minoria dels homes treballen al camp, en major nombre al sector de la 

construcció (sobre tot abans de la crisi) i a l’hosteleria tant a Les com, sobretot, a Baquèira i 

Vielha. És significatiu que alguns dels llocs de treball especialitzats dels serveis mèdics de la 

Vall d’Aran els ocupa la població estrangera. La majoria de la població immigrant no té 

vehicle propi i utilitzen els serveis d’autobusos públics per desplaçar-se als pobles més propers 

de referència principalment Pont de Rei o Baquèira.  

                                               

                                   Figura A.24. Població estrangera per nacionalitats. Les 
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                                                 Font: Idescat. Padró municipal 2010. Elaboració pròpia 
 

 Respecte a la realitat socioeconòmica i el desenvolupament local, destaquem l’estructura 

productiva per sectors on podem observar que a Les el sector serveis es el prioritari respecte al 

total de l’activitat econòmica. Per altra banda, la ubicació a la Vall i  un clima relativament 

benigne són favorables a l'agricultura i la ramaderia. Encara que actualment no són una 

activitat significativa, existeixen petites propietats familiars ramaderes per la producció de llet. 

En relació a les explotacions forestals, el terme de Les té dues muntanyes d'utilitat pública. 

Hem de destacar així mateix les instal·lacions de la central hidroelèctrica de Cledes, una de les 

primeres construïdes a la Vall (entre els anys 1920-1940). Actualment com altres que van estar 

en actiu fins els anys 70, es troba automatitzada.  La indústria de transformació de la fusta ha 
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estat molt important a Les fins a finals del segle passat amb cinc serraries que donaven treball a 

dos terços de la població del ram a tota la comarca, però ha anat desapareixent. Cal, però, 

destacar la activitat de la indústria minera fins a mitjans del segle XX (mines de plom, galena i 

plata) la explotació d’una pedrera de granit des del 1986 així com la activitat empresarial d’una 

piscifactoria per la cria d’esturions per a la producció de caviars. És significativa l’existència 

del centre comercial dirigit bàsicament, al turisme i a la població francesa, que actualment va a 

Les a fer compres de tabac i alcohol sobretot, així com productes propis de Catalunya. 

Actualment una part important de la població treballa a les instal·lacions d’esquí de la Vall 

d’Aran (manteniment de les pistes i accessos, monitors d’esquí i hostaleria principalment). En 

relació al sector turístic a Les hi ha alguns hotels, un càmping, un alberg i varis allotjaments 

rurals. 

Figura A.25. Població ocupada per sectors. Les. 
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% actius primaris % actius serveis % actius indústria % tiuacs construcció

                                               Font: Idescat. Cens població 2001. Elaboració pròpia 

Respecte a les infraestructures i equipaments bàsics Les té actualment un consultori mèdic com 

a equipament bàsic de salut i un servei d’urgències mòbil. L’Escola Alejandro Casona té 

actualment 94 nens i nenes de 3 a 12 anys matriculats. Durant molts anys les escoles de Les 

eren franceses religioses, actualment hi ha cert flux de població que va a estudiar a les escoles 

franceses principalment l’ensenyament de secundària. Destaca especialment pel seu impacte 

formatiu l’Institut d’Hostaleria, centre d'ensenyament on s'imparteixen cicles formatius de 

Formació Professional especifica de grau mitjà. Fundat l’any 1983, s'ha anat consolidant dins 

el sector turístic i de serveis. A Les se celebren diverses fires totes de caràcter comercial i 

ramader. Tanmateix hi ha una biblioteca pública, equipaments esportius, diverses associacions 

i entitats que dinamitzen la vida cultural. Durant tot l’any es celebren festes locals entre les que 

sobresurten la Cremà d'Eth Haro i la Trobada de Música del Pirineu i Acordionistes d'Aran.  



LLAVORSÍ 

 
Municipi Llavorsí 
Comarca Pallars Sobirà 
Territori Alt Pirineu 
Altitud 811 m. 

Població total 390 hab. 
Extensió del terme 69 km² 

Densitat de població 5’6 hab/ km² 
                                              Font: Idescat. Dades municipals 2010. Elaboració pròpia 
 
                                                           Figura A. 26. Mapa de localització Llavorsí. 

      
             

Llavorsí es un municipi situat al mig de la comarca Pallars Sobirà, fet que li proporciona una 

posició estratègica per ser punt de confluència dels eixos de comunicació importants de la 

comarca, situació que beneficia social i econòmicament al municipi. La comarca està formada 

per pobles molt petits amb molta comunicació entre ells i la població es desplaça amb facilitat 

per motius laborals, residencials i socioculturals. En aquest mateix sentit ha estat tan rellevant la 

construcció de la carretera d’Esterri d’Àneu que ha comunicat Llavorsí amb la resta de 

Catalunya i ha donat més impuls al turisme principalment turisme d’aventura al voltant del riu 

Noguera Pallaresa. El recolzament del programa europeu Leader II entre els anys 1995 a 1999 

ha facilitat l’execució de projectes relacionats amb el sector dels serveis adreçats al turisme 

turístic que han estat fonamentals per la consolidació d’aquest desenvolupament. Així mateix ha 

participat al programa Lader + l’any 2002. 
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El terme municipal de Llavorsí és situat al sector central de la comarca, a banda i banda de la 

Noguera Pallaresa, entre la ribera de Sort i la Vall d'Àneu. El territori és muntanyós amb 



elevacions que van dels 1.300m. als 2.200m. El terme comprèn la vila de Llavorsí i set petits 

pobles com a pedanies (d'Aidí, Baiasca, Arestui, Sant Romà de Tavèrnoles, Montenartró, 

Romadriu de Ribalera i el santuari de Biuse). Des del punt de vista socioeconòmic es referent de 

poblacions com Ribera de Cardós, Tírvia, Farrera, Montferrer o Rialb entre d’altres. Per 

carretera es comunica amb Lleida i Esterri d'Àneu, Cardós i Farrera, així com a Tremp, Sort i 

Esterri; a la resta de poblacions properes del terme s'accedeix per pistes i camins.  

 

Segons les dades demogràfiques d’evolució la població ha estat des de 1950, relativament alta, 

però no s'ha pogut evitar la davallada comuna a tota la comarca. La despoblació dels anys 40 va 

ser conseqüència de la construcció de la central hidroelèctrica i va afectar principalment a les 

poblacions mes allunyades de la carretera principal que fa de eix comarcal i passa per Llavorsí. 

Als anys 60 a Llavorsí, com a altres poblacions de tot el territori espanyol, el turisme (en aquest 

cas bàsicament de França en relació a la pesca) va ser rellevant pel desenvolupament  econòmic 

del terme. 

Taula A.6. Evolució de la població. Llavorsí, 1950-2010 
ANY 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

Núm.  HABITANTS 588 601 358 295 268 289 390 

                                                        Font: Idescat. Sèries històriques. Elaboració pròpia 
 

A partir de 1999 així i tot, la pèrdua de població ha estat menor per la fixació de població al 

voltant del desenvolupament del sector serveis en relació a les activitats turístiques (interès 

paisatgístic, muntanyisme, pesca i esports d’aventura). 

Figura A.27. Evolució de la població. Llavorsí, 1999-2010 
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La població estrangera ha augmentat a partir de l’any 2006, han estat majoritàriament dones 

joves de Brasil. Actualment la població immigrant suposa el 13’85 % del total de la població 

actual (54 persones). 

Figura A.28. Piràmide de població. Llavorsí 
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                                                        Font: Idescat. Padró municipal 2010. Elaboració pròpia 
 

La població autòctona es dedicava majoritàriament al sector primari però actualment hi ha hagut 

una reorientació econòmica cap al sector serveis (creació d’empreses d’esports d’aventura). Així 

mateix es detecta un flux de tornada de la gent jove, que marxa a estudiar fora del poble i tornen 

per treballar a llocs de treball qualificats (als equipaments públics comarcals entre d’altres).  

 

El col·lectiu majoritari de població immigrant es d’origen brasiler, amb 23 persones suposa el 

13’85%. La població immigrant que viu a Llavorsí principalment treballa a l’hostaleria, el sector 

serveis, i els serveis domèstics; és majoritàriament població femenina brasilera, llatinoamericana 

i romanesa. S’han detectat xarxes de comunicació que funcionen  per col·lectius respecte al país 

d’origen i en relació als llocs de treball. Es dóna així mateix una immigració de temporada per 

part dels col·lectius francès i anglès de joves que treballen al sector turístic bàsicament pel 

coneixement d’idiomes. Segons la informació rebuda a les entrevistes hi ha un tant per cent 

bastant elevat de població immigrant fidelitzada als seus llocs de treball. 
                             



             

Figura A.29. Població estrangera per nacionalitats. Llavorsí 
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                                                           Font: Idescat. Padró municipal 2010. Elaboració pròpia 
 

  

Respecte a la realitat socioeconòmica i el desenvolupament local, com a la resta de municipis de 

la comarca, la introducció a principis de la dècada de 1930, de la ramaderia bovina de llet a Sort 

i la seva rodalia, modificà l'orientació agrícola i ramadera. Destaquem l’estructura productiva 

per sectors on podem observar la importància dels sector serveis. 
 

Figura A.30. Població ocupada per sectors. Llavorsí 
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                                                    Font: Idescat. Cens població 2001. Elaboració pròpia 

 
 

La poca superfície de conreu es dedica principalment als cereals (ordi) i al farratge. Per altra 

banda, l'extensió de la massa forestal es molt considerable. En relació a les activitats industrials, 
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cal esmentar l'extracció de llicorella per a la construcció, i la pedrera d'Aidí que es va tancar al 

final de la dècada del 1980. Destaca la instal·lació hidroelèctrica de la companya Forces 

Elèctriques de Catalunya, en part excavada a la roca, la qual es troba a la confluència de la 

Noguera Pallaresa i la Noguera de Cardós. El sector serveis ha tingut un clar creixement en les 

dues darreres dècades del segle XX vinculat especialment a l'impuls del turisme en relació als 

esports d’aventura. Hi ha almenys tres empreses relacionades amb aquesta activitat que 

contracten des de fa anys persones franceses i angleses per fer les temporades altes.  

 

Respecte a les infrastructures i equipaments bàsics Llavorsí compta amb un consultori mèdic i 

una escola que  pertany a la Zona Escolar Rural (ZER) Alt Pallars Sobirà juntament amb les 

escoles de Tírvia, d’Alins, Vall de Cardós i Rialp. Actualment hi ha 30 nens i nenes de 3 a 12 

anys matriculats. El municipi compta amb una Llar d’Infants amb 20 nens i nenes matriculats. 

La majoria del alumnes viuen a poblacions properes i gaudeixen dels ajuts de transport i 

menjador, fet que facilita a les famílies immigrants l’organització de la seva vida laboral ja que 

la majoria no compta amb vehicle propi per traslladar-se dins la comarca. Quant a instal·lacions 

d’hostaleria, Llavorsí te dos càmpings, una fonda, dos hotels i apartaments de lloguer. Al 

municipi es celebra la festa major típica de la vall així com un Concurs de Gossos d'Atura que 

atrau gran nombre de població de tota la comarca. 

 

 

 

 



MENÀRGUENS 

 

 
Municipi Menàrguens 
Comarca Noguera 
Territori Ponent 
Altitud 205 m. 

Població total 858 hab. 
Extensió del terme 20 km² 

Densitat de població 42’9 hab/ km² 
                                                     Font: Idescat. Dades municipals 2010. Elaboració pròpia 
 

Figura A. 31. Mapa de localització Menàrguens 

 
 

La situació d’equidistància geogràfica del municipi de Menàrguens ha comportat un degoteig 

continu de la seva població cap als municipis propers com ara Lleida,  Balaguer i Mollerussa. 

La base econòmica del municipi és l’activitat agrícola (principalment el cultiu de fruita 

dolça) i un sector manufacturer relativament desenvolupant i centrat en la comercialització 

dels productes locals. L’afluència de població immigrant d’origen estranger ha donat suport 

al sector primari i ha contribuït a mantenir actius certs equipaments del municipi com ara 

l’escola municipal. El recolzament del programa europeu  Leader i Proder des de l’any 2002 

han estat fonamentals per la consolidació d’aquest desenvolupament amb projectes 

relacionats amb el sector agroindustrial. 
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El municipi de Menàrguens és situat a la part meridional de la comarca, al límit amb el 

Segrià. Limita amb Castelló de Farfanya, Balaguer, Térmens, Vilanova de la Barca (del 

Segrià), Torrelameu i Albesa. S'estén a la dreta del Segre i com a lloc destacat trobem el 

tossal de Garrameu. El municipi te vàries partides principals són el Cap del Terme, el Clot de 

l'Espinac, les Gombaldes, el Pla de Violes, l'Horta, Covet, les Plantes i els Comuns. La vila 

queda comunicada per la carretera entre Lleida i Balaguer i altres carreteres locals, com la 

que es dirigeix a Albesa o la que va cap a Térmens.                        

Segons les dades demogràfiques i la informació obtinguda a les entrevistes, l’any 1900 hi va 

haver a Menàrguens una indústria sucrera molt important i la població es va doblar. 

L’evolució de la població ha minvat de manera progressiva des de 1950, i ha començat a 

recuperar-se en la darrera dècada. 
 

Taula A.7. Evolució de la població. Menàrguens, 1950-2010 
ANY 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

Núm. HABITANTS 1.255 1.182 1.085 988 867 821 858 

                                                         Font: Idescat. Sèries històriques. Elaboració pròpia 
 
 

La primera migració interior no van ser gaire significativa atès que la població tendia a anar 

capa a Lleida i Balaguer. La pèrdua de recursos laborals i residencials especialment per a la 

gent jove, ha fet que la davallada continues fins a l’any 2010 en què les xifres del padró 

mostren una lleu recuperació demogràfica, fruit de l’arribada de població immigrant 

estrangera. 

Figura A.32. Evolució de la població. Menàrguens, 1999-2010 
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  Font: Idescat. Padró municipal 2010. Elaboració pròpia 
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La primera immigració estrangera va arribar al municipi als anys 90 i darrerament s’han fet 

les reagrupacions familiars, també es una població que han tingut ja els fills al municipi. Així 

mateix part d’aquesta població son temporers a diferents municipis de la comarca. 
                                  

              

Figura A.33. Piràmide de població. Menàrguens. 
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                                       Font: Idescat. Padró municipal 2010. Elaboració pròpia 
 

 

 

La població immigrant suposa actualment el 13’6 % del total de la població del municipi  

(117 persones). El col·lectiu majoritari es la població romanesa i gambiana (amb 22 persones 

respectivament), i de Guinea Bissau (amb 17 persones). Aquests col·lectius subsaharians 

treballen majoritàriament com a temporers i circulen seguint les èpoques de les collites. 

Altres col·lectius significatius al municipi son la població de països de l’est d’Europa, les 

dones treballen fonamentalment als serveis domèstics i en l’atenció a la dependència, els 

homes treballen en la construcció com a mà d’obra més qualificada perquè tenen més 

experiència. 
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Figura A.34. Població estrangera per nacionalitats. Menàrguens 
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                                               Font: Idescat. Padró municipal 2010. Elaboració pròpia 
 

Respecte a la realitat socioeconòmica i el desenvolupament local destaquem l’estructura 

productiva per sectors on podem observar que a Menàrguens els actius serveis i el sector 

primari junt amb el de la industria d’agrotransformació son els prioritaris respecte al total de 

l’activitat econòmica. 
                                                                        

Figura A.35. Població ocupada per sectors. Menàrguens 
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                                                Font: Idescat. Cens població 2001. Elaboració pròpia 
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L'extensió de terres més important és ocupada pel secà, tot i que el regadiu, sobretot vora el 

Segre, és ben representat i es veu afavorit amb la construcció del canal d'Algerri-Balaguer. El 

conreu més estes és la fruita dolça (pomeres, pereres), tot i que hi ha també ordi, panís i 

vinya, entre altres. La ramaderia és actualment un complement de l'agricultura recolzada per 

diverses cooperatives agràries. Respecte a la indústria destacava el sector de la confecció, de 

l'alimentació i del metall. Fins avançada la postguerra tingué molta importància la fàbrica de 

sucre anomenada la Sucrera del Segre, que ocupava una gran extensió vora el riu. Aquesta 

fàbrica, que durant més de mig segle fou la més important de la regió de Lleida, fou 

substituïda per la Sucrera de Montsó, avui també tancada.  

 

Respecte a les infraestructures i equipaments bàsics Menàrguens compta actualment amb un 

consultori mèdic com a equipament bàsic de salut. L’escola Joan Ros i Porta pertany a la 

Zona Escolar Rural (ZER) El Jonc, juntament amb les escoles de Vallfogona de Balaguer, 

Camarasa i La Ràpita. Actualment hi ha 35 nens i nenes de 3 a 12 anys matriculats.  

 



ORGANYÀ 

 

 
Municipi Organyà 
Comarca Alt Urgell 
Territori Alt Pirineu 
Altitud 558 m 

Població total 946 hab. 
Extensió del terme 12’5 km² 

Densitat de població   75’6 hab/ km² 
                                          Font: Idescat. Dades municipals 2010. Elaboració pròpia             
                  

Figura A. 36. Mapa de localització Organyà. 

 
 

Organyà és el tercer municipi amb més població de la comarca. En la dècada de 1990, el 

sector turístic en relació a l’entorn geogràfic, ha experimentat un notable desenvolupament 

en gran part promogut per empreses del sector públic municipal i basat en els recursos 

naturals i culturals (itineraris de natura, turisme cultural i esports d'aventura principalment). 

Això ha donat al municipi una posició socioeconòmica considerable dins la comarca i ha 

suposat un atractiu per la població tant des de el punt de vista residencial de temporada 

(turisme estacional i segones residencies) com d’immigració estrangera. Des del sector 

serveis algunes empreses d’Organyà han participat en el programa europeu Leader + els 

anys 2002 i 2004 amb diferents accions de ampliació i millora d’instal·lacions. 
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El municipi d’Organyà és situat a la dreta del Segre, al sector on el riu forma l'eixamplament de 

la ribera d'Organyà. De forma allargada paral·lela al riu, el municipi comprèn la vall més baixa 

del riu de Cabó,  la vall baixa del barranc de la Muntanya. entre la muntanya de Nargó (1.213 m) 

i la de Santa Fe (1.207 m). Destaca pel seu iterés,  Montdellit (1.147 m), contrafort oriental de la 

muntanya de Nargó. El terme comprèn les partides de Montdellit, la Presera i els Torrents de la 

Grallera. El municipi, amb la vila i el santuari de Santa Fe, comprèn, doncs, la ribera d'Organyà, 

delimitada gairebé enterament per esperons i contraforts muntanyosos. El terme es comunica per 

carretera amb Fígols, Cabó, Anell i Senyús.  

 

Respecte a la demografia, a Organyà és característic un flux migratori constant. La primera 

immigració va ser francesa i posteriorment la immigració interna que provenia d’Andalusia a 

començaments dels anys 60. Segons les dades demogràfiques l’evolució de la població, mostra 

l’estabilització de la població i un lleu increment que es manté fins l’any 1980, quan la població 

local  minva malgrat l’arribada de la població estrangera.  
 

                                               Taula A.8. Evolució de la població. Organyà, 1950-2010 
ANY 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

Núm. HABITANTS 1.087 1.171 1.142 1.143 1.049 991 946 

                                                     Font: Idescat. Sèries històriques. Elaboració pròpia 
 

A partir de l’any 1999 el descens de la població local es major, així mateix augmenta la població 

estrangera fet que contribueix  a mantenir les dades de població total del municipi. 

Figura A.37. Evolució de la població. Organyà, 1999-2010 
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Coincideix que és a partir de l’any 2000 que augmenten els reagrupaments familiars de les 

primeres dones i homes immigrants que van arribar al municipi així com l’arribada de noves 

famílies. A la població actual d’Organyà es detecta una certa tendència a la feminització. 

Actualment la població d’Organyà es una població envellida, atès el baix nombre de naixements. 
 

 

Figura A.38 Piràmide de població. Organyà 
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                                             Font: Idescat. Padró municipal 2010. Elaboració pròpia 

 

 

La població immigrant suposa actualment el 11’95 % del total de la població del municipi (113 

persones). Els col·lectius majoritaris són la població procedent de Brasil (amb 25 persones) i la 

població portuguesa (amb 22 persones). En menor nombre la població búlgara amb 16 i la 

boliviana amb 15 persones. La població portuguesa prové majoritàriament d’Andorra de la 

migració dels anys 80; tanmateix segons les entrevistes es detecta abundant població sèrbia i 

eslovaca encara que no apareixen a les dades. 
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Figura A.39. Població estrangera per nacionalitats. Organyà 
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                                             Font: Idescat. Padró municipal 2010. Elaboració pròpia 
 

Respecte a la realitat socioeconòmica i el desenvolupament local, destaquem l’estructura 

productiva per sectors on podem observar que el sector serveis ocupa mes del 50% de la activitat 

econòmica. És de remarcar l’impuls donat a l’àmbit turístic i els llocs de treball que s’han 

generat al voltant de bars i restaurants principalment. Els productes tradicionals de l'agricultura 

han experimentat un retrocés en benefici del conreu del farratge. Econòmicament, encara té certa 

importància la producció de llet i la petita ramaderia a nivell de producció familiar. L’explotació 

forestal es considera important per la producció de biomasa en increment progressiu els últims 

anys. 

Figura A.40. Població ocupada per sectors. Organyà. 
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                                        Font: Idescat. Cens població 2001. Elaboració pròpia 
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Pel que fa a l'activitat industrial hi ha una factoria de productes electrodomèstics, filial de 

l'empresa Taurus d'Oliana, a més d'empreses del sector de l'alimentació i de la construcció 

(sector que va tenir un clar impuls durant el creixement econòmic dels anys setanta). La població 

immigrant masculina treballa al sector de la construcció (abans de la crisi especialment) o al 

polígon industrial i a diferents empreses de transports, d’alimentació i d’instal·lacions.  

 

Respecte a les infraestructures i equipaments bàsics Organyà compta actualment amb un 

consultori mèdic com a equipament bàsic de salut. L’Escola Miret i Sants pertany a la Zona 

Escolar Rural (ZER) Narieda, juntament amb les escoles de Coll de Nargó i Peramola. 

Actualment hi ha 74 nens i nenes de 3 a 12 anys matriculats. La vila disposa de serveis bàsics, té 

diferents tipus d'allotjaments i de restauració. A Organyà se celebra una fira agrícola i ramadera, 

amb exposició de bestiar, maquinària agrícola i vehicles, però s'hi han afegit expositors de 

caràcter artesanal i comercial. Pel que fa als grups culturals, cal anomenar, entre d'altres, la Coral 

Bordonera i el Grup de Teatre Erga. A més de la sala d'exposicions, cal destacar una biblioteca i 

un centre cívic.  

 



 

PRADES 

 
Municipi Prades 
Comarca Baix Camp 
Territori Camp de Tarragona 
Altitud 950 m 

Població total 655 hab. 
Extensió del terme 32’6 km² 

Densitat de població 20’1 hab/ km² 
                                          Font: Idescat. Dades municipals 2010. Elaboració pròpia 
        

Figura A. 41. Mapa de localització Prades. 

 
 

Conflueixen a Prades factors que han proporcionat a la població un desenvolupament 

socioeconòmic significatiu respecte a la resta de poblacions de la comarca. La reconversió 

econòmica ha estat des de la agricultura cap a la construcció i el sector serveis. Una aposta 

rellevant en aquest sector ha estat l’orientació de les principals inversions cap al denominat 

turisme de muntanya. Alguns dels elements que han afavorit aquesta orientació han estat l’entorn 

territorial, l’estructura urbanística del poble típicament medieval i la producció de qualitat de 

determinats productes. Al segle XX i la primera dècada del segle XXI, Prades s’ha constituït 

com un poble abocat al turisme amb una oferta d’oci, cultura i esport que permet el 

desenvolupament econòmic des de una perspectiva nova. El recolzament del programa Proder 

entre els anys 2002 i 2005 ha estat fonamental per la consolidació d’aquest desenvolupament 

amb projectes relacionats amb la construcció, rehabilitació i adequació d’allotjaments rurals, 

millores al càmping i algunes instal·lacions d’hostaleria. 
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Com ja hem dit un dels factors rellevants es la seva situació geogràfica. Prades dóna nom a tot un 

conjunt de muntanyes que marquen el límit comarcal entre el Camp de Tarragona, la Conca de 

Barberà i el Priorat. El poble de Prades es capital d’aquest conjunt orogràfic anomenat Muntanyes 

de Prades, actualment en el marc del PEIN (Plan de Espacios de Interés Natural) El semicercle 

que formen les Muntanyes de Prades al voltant de la població fa que tingui una relativa condició 

d’aïllament i que sigui d’importància la comunicació per diverses carreteres locals amb les 

poblacions properes (l'Espluga de Francolí, Vilanova de Prades, Albarca, Cornudella de 

Montsant, Capafonts i la Febró). La rellevància arquitectònica del seu nucli urbà es pot considerar 

també un valor afegit i dóna interès turístic al poble. Coneguda com la Villa Vermella pel color de 

la pedra dels seus edificis, conserva les restes d'un castell i d'una muralla medievals així com la 

Plaça Major com a conjunt arquitectònic on fins l’actualitat transcorre bona part de tota la vida 

social del poble. Al febrer de 1993, el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar l’Acord 

de declaració de ben d’interès cultural en la categoria de “Conjunt Històric de la Vila de Prades”. 

 

Segons les dades demogràfiques la primera immigració temporal cap a Prades principalment 

venia de Barcelona i es va donar a principis de segle en relació a la construcció d'un sanatori 

antituberculós. Al llarg del segle XX i en concret a partir de 1950 la despoblació ha estat 

continua, iniciada per la crisi de la fil·loxera, no s'aturà fins el final dels anys noranta que va 

començar a incrementar.  
 

Taula A.9. Evolució de la població. Prades, 1950-2010 
ANY 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

Núm. HABITANTS 734 583 585 547 475 528 655 

                                                                    Font: Idescat. Sèries històriques. Elaboració pròpia 
 

 

A finals dels anys 90 el creixent èxit com a lloc de segona residència fa que el nombre 

d’habitants s’incrementi força durant l'estiu i la resta de temporada de vacances així com els caps 

de setmana; aquest fet va incrementar considerablement la construcció de habitatges de nova 

planta al voltant del poble. Segons les dades consultades l’augment de població ha estat 

relacionat per una banda per la fixació de la població local i per altra per l’arribada de la població 

estrangera mes notable a partir de 2008.  

 

 



                                             

Figura A.42. Evolució de la població. Prades, 1999-2010 
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                                          Font: Idescat. Padró municipal 2010. Elaboració pròpia 
 

Aquesta situació demogràfica ha estat també condicionada per l’envelliment de la població local. 

Segons la informació obtinguda a les entrevistes, la població autòctona són els propietaris dels 

negocis d’hostaleria, restauració i comerç, metre que els immigrants són, majoritàriament, els 

assalariats d’aquests negocis, que tal com s’explica a les entrevistes, no funcionarien sense ells.  
 

Figura A.43. Piràmide de població. Prades. 
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                                         Font: Idescat. Padró municipal 2010. Elaboració pròpia  
 

Actualment la població d’origen estranger suposa el 13% de la població total (87 persones) i 

predomina el col·lectiu romanès amb un total de 47 persones. El següent col·lectiu de persones 

immigrants mes nombrós al municipi es el colombià amb 12 persones censades i l’argentí amb 

11 persones. Hem de destacar que la població augmenta temporalment a l’estiu i els períodes de 

vacances atesa la presència dels estadants de segona residència. 
 
 

Figura A.44. Població estrangera per nacionalitats. Prades. 
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                                                     Font: Idescat. Padró municipal 2010. Elaboració pròpia 
 

 

Respecte a la realitat socioeconòmica i el desenvolupament local destaquem l’estructura 

productiva per sectors. La agricultura, que fins fa poc constituïa la producció bàsica de la 

comarca avui es troba en tercer lloc en quant al tipus d’activitat econòmica a què es dedica la 

població pradenca. Hi trobem agricultura de secà (blat, la civada, l’avellana i la castanya en 

petites extensions) i l’agricultura de regadiu (patates i els horts familiars). És important destacar 

la denominació d’origen de certs productes com la Patata de Prades que posseeix la etiqueta de 

“Indicació Geogràfica Protegida” per les seva excepcional qualitat.  
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Figura A.45. Població ocupada per sectors. Prades. 

 

11%
9%

18%
62% 

 45

                                                     
% actius primaris % actius serveis % actius indústria % actius construcció

                                                 Font: Idescat. Cens població 2001. Elaboració pròpia 
 

 

Respecte a les infrastructures i equipaments bàsics Prades compta actualment amb un consultori 

mèdic. L’Escola Serra de Prades pertany a la Zona Escolar Rural (ZER) "Montsant - Serra de 

Prades", juntament amb les escoles de Cornudella de Montsant, Poboleda i Ulldemolins. 

Actualment hi ha 53 nens i nenes de 3 a 12 anys matriculats. L’ajuntament junt amb el Consell 

Comarcal col·laboren per donar resposta a la demanda d’atenció a la població de 0 a 3 anys amb 

el funcionament d’una ludoteca pública. Tanmateix hi ha equipaments culturals i esportius, una 

biblioteca municipal i la seu de la Cooperativa Agrícola. Actualment la població disposa de 

diversos equipaments que recolzen i faciliten les activitats turístiques amb albergs, allotjaments 

rurals, un càmping, hotels, un centre d’hípica i un petit parc temàtic “Prades Aventura”. El 

Centre d'Interpretació de les Muntanyes de Prades, recentment inaugurat, prepara el poble per ser 

el centre del futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades. A Prades es celebren una bona 

quantitat de festes i actes tradicionals que s'han mantingut vigents al llarg dels anys i que son 

també un reclam turístic de consideració. 
 

 



PRAT DE COMTE 

 

 
Municipi Prat de Comte 
Comarca Terra Alta 
Territori Terres de l’Ebre 
Altitud 364m. 

Població total 201 hab 
Extensió del terme 26 km² 

Densitat de població 7’7 hab/ km² 
                                               Font: Idescat. Dades municipals 2010. Elaboració pròpia 
                    

Figura A. 46. Mapa de localització Prat de Comte. 

 
 

Prat de Comte és el nucli de població més petit de la Terra Alta. Tanmateix ha estat històricament, 

un dels pobles més pobres de la comarca, un factor condicionat  per la seva situació geogràfica: el 

terme es força accidentat i es troba relativament aïllat. Un altre element significatiu i vinculat al 

primer ha estat la progressiva despoblació des del segle XX amb xifres significativament molt 

baixes.  Prat de Comte participa de dos espais catalogats en el Pla d'Espais d’Interès Natural 

(PEIN), els Ports i les Serres de Pàndols-Cavalls. Malgrat la seva vinculació amb el 

desenvolupament turístic dels Pots de Tortosa-Besseit, la seva geografia ha perjudicat el seu 

desenvolupament socioeconòmic i ha provocat una situació de dependència respecte a les 

poblacions del seu voltant. El recolzament del programa europeu Leader + l’any 2002 ha facilitat 

l’execució de projectes relacionats amb el sector serveis i l’àmbit turístic, la creació d’allotjaments 

rurals. 
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El terme de Prat de Comte és molt muntanyós, el drenen el riu Canaletes i el barranc de la 

Xalamera. Situat a l’esquerra del barranc dels Corralassos, al vessant septentrional del Tossal d’en 

Grilló. El municipi és situat al nord-est dels Ports de Tortosa-Besseit, a prop de les terres del Baix 

Ebre. Té com a referència les poblacions de Horta de Sant Joan, Bot i el Pinell de Brai, així com 

Benifallet i Paüls ja de la comarca del Baix Ebre. Els referents de mobilitat de la població són 

principalment Corbera d’Ebre i Gandesa, Horta de San Joan i Pinell de Brai. 

 

Les dades històriques de població ens remeten a una dificultat constant de mantenir xifres 

significatives de població estable, tal i com es reflexa en les dades d’evolució de població des de 

1950.  Els dos factors que han influït d’una manera més notable en el seu despoblament han estat 

les conseqüències de la guerra civil i l’èxode rural que s’ha mantingut constant des de l’any 1950. 

Aquests dos factors van incidir tan negativament que la població encara no s’ha recuperat. 
 

Taula A.10. Evolució de la població. Prat de comte, 1950-2010 
ANY 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

Núm. HABITANTS 511 411 302 257 222 177 201 

Font: Idescat. Series històriques. Elaboració pròpia 
 

A partir de l’any 2003-2004, la població creix lleument, en part, gràcies a l’arribada de població 

estrangera. És significatiu assenyalar que la població local no aconsegueix aturar-se.  
                                       

Figura A.47. Evolució de la població. Prat de Compte, 1999-2010 
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La població autòctona de Prat de Comte es una població envellida. Aquesta circumstància, i el fet 

que les xarxes familiars autòctones es troben fora del poble per motius de treball, ha  afavorit que 

la població immigrant, principalment les dones llatinoamericanes i romaneses treballin a les  

 

tasques domèstiques i d’atenció a les persones. Segons la informació obtinguda a les entrevistes la 

població autòctona utilitza relativament els serveis de les residències de la tercera edat de Gandesa 

i els centres de dia situats a Gandesa i Batea.  
                                          

Figura A.48. Piràmide de població. Prat de Comte. 
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                                    Font: Idescat. Padró municipal 2010. Elaboració pròpia 
 

 

La població immigrant suposa actualment el 12’94% del total de la població del municipi (26 

persones). El col·lectiu mes nombrós es el llatinoamericà i en concret la població de El Salvador 

(amb 9 persones) bàsicament famílies constituïdes. La població de Regne Unit (amb 5 persones) 

es menys visible que la població d’origen pakistanès (5 persones) i marroquí (amb 4 persones). 

Aquests últims col·lectius treballen de temporers, i arriben al poble després de fer un recorregut 

per diferents localitats de la comarca treballant els conreus propis de cada lloc. La majoria de la 

població immigrat masculina treballa al camp o al sector de l’hostaleria i canvien de municipi 

segons les ofertes de treball, només mantenen l’empadronament al poble.  
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Figura A.49. Població estrangera per nacionalitats. Prat de Comte 
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                                                     Font: Idescat. Padró municipal 2010. Elaboració pròpia 
 

Respecte a la realitat socioeconòmica i el desenvolupament local destaquem l’estructura 

productiva per sectors on es detecta que predomina el sector serveis en combinació amb l’agrícola. 

 

Figura A.50. Població ocupada per sectors. Prat de Comte. 
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                                        Font: Idescat. Cens població 2001. Elaboració pròpia 
 
 

A finals de segle XX encara es conreava una petita producció de cereals, però actualment les terres 

són ocupades per extensions d’ametllers, oliveres, vinyes i alguns fruiters. La ramaderia ha tingut 

una certa incidència, però cada cop menys. Prat de Comte pertany a la Denominació d'Origen 

Terra Alta, tot i que és l’únic municipi de la comarca que no té cooperativa agrícola.  
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Respecte a les infraestructures i equipaments bàsics Prat de Comte té actualment un consultori 

mèdic i l’Escola Mare de Deu de la Fontcalda, que pertany a la Zona Escolar Rural (ZER) Ports 

Algars juntament amb les escoles d’Horta de Sant Joan, Arnes i Caseres. Actualment hi ha 11 nens 

i nenes de 3 a 12 anys matriculats. El municipi ha desenvolupat petites iniciatives de valorització 

del patrimoni local com són l'Exposició Permanent de la Destil·leria, modernament restaurada 

(2001) on es celebra al octubre la Festa de l’Aiguardent. El poble obre les portes per acollir 

alambins i les diferents mostres d’entitats, cellers i cooperatives de la Terra Alta. Les cases es 

converteixen en estands singulars d’una festa també molt singular. Altres llocs d’interès turístic a 

destacar son: el Forn Moruno (construït l’any 1860 era un dels forns comunitaris de la població); i  

una destil·leria. El municipi compta a més amb un alberg municipal. 

 

 

 



VILANOVA DE BELLPUIG 

 

 
Municipi Vilanova de Bellpuig 
Comarca Pla d’Urgell 
Territori Ponent 
Altitud 290 m. 

Població total 1.197 hab. 
Extensió del terme 14 km² 

Densitat de població 85’5 hab/ km² 
                                                 Font: Idescat. Dades municipals 2010. Elaboració pròpia 
             
                                         

Figura A. 51. Mapa de localització Vilanova de Bellpuig. 

 
            

El  municipi de Vilanova de Bellpuig destaca pel seu desenvolupament socioeconòmic en el 

sector primari amb una agricultura de regadiu especialitzada en la fruita dolça. El conreu 

ecològic de fruites i verdures va ser, als anys 80, l’aposta d’una empresa local que afegeix 

valor a les produccions locals mitjançant processos d’agrotransformació. Aquesta iniciativa 

empresarial ha dotat a la població d’un prestigi considerable dins la comarca sent així mateix 

un dels referents principals de la província en aquest sector. El flux migratori recent de 

població estrangera ha contribuït de forma significativa a l’increment de la població del 

municipi en els últims cinc anys, així com a la transformació socioeconòmica en ocupar llocs 

de treball que la població local havia deixat vacants.  
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El recolzament del programa Proder els anys 2003 i 2004 ha estat fonamental per la 

consolidació d’aquest desenvolupament amb projectes relacionats amb la construcció 

d’allotjaments rurals i millores a empreses relacionades amb la indústria de transformació de 

la fruita dolça.  

 

El terme municipal de Vilanova de Bellpuig es troba a l'extrem de llevant de la comarca, en 

contacte amb l’Urgell, comarca a la qual pertanyia fins l'any 1988, i les Garrigues. Limita 

amb els municipis de Bellpuig, Belianes, Arbeca i amb els de Castellnou de Seana, Golmés i 

Miralcamp. El relleu és molt pla, la qual cosa afavoreix l'organització dels regadius; segueix 

una suau inclinació vers ponent, que solament es palesa per la direcció habitual dels corrents 

d'aigua dels recs. El canal d'Urgell travessa el sector SE del territori i forma per la dreta 

anomenat Canalet, important derivació que a més de servir per a regar produeix energia 

elèctrica al salt de l'Edmond. El canal separa, com en altres indrets, el secà del regadiu. 

Vilanova de Bellpuig és l'únic nucli agrupat del terme. El municipi té com a referència les 

poblacions de Travessa de Flix i  Bellpuig,  Castellnou de Seana i Golmés principalment. 

Aquestes poblacions es comuniquen per carreteres comarcals, amés per la carretera nacional 

es comunica amb Barcelona i Lleida.  

 

Les dades històriques de població ens remeten a considerar la despoblació una constant en el 

municipi des de els anys 50 fins l’actualitat. La primera immigració va ser interior i tan poc 

significativa que no va aturar el procés de pèrdua demogràfica, que es va perllongar fins l’any 

2006. 
                                     

 

Taula A.11. Evolució de la població. Vilanova de Bellpuig, 1950-2010 
ANY 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

Nº HABITANTS 1.538 1.485 1.366 1.245 1146 1159 1.197 

                                                      Font: Idescat. Sèries històriques. Elaboració pròpia 
 

 

A partir de l’any 2006 es manifesta l’estabilització de la població local i l’increment del flux 

migratori estranger que ha contribuït a una lleu recuperació  demogràfica del municipi. 
                                     

                                     

 

 

 



 

Figura A.52. Evolució de la població. Vilanova de Bellpuig, 1999-2010 
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                                              Font: Idescat. Padró municipal 2010. Elaboració pròpia 
                                                                                                                                           
La població de Vilanova de Bellpuig es una població envellida. El primer flux d’immigració 

estrangera va ser als anys 90 amb la població marroquina, avui en dia molt escassa al 

municipi. A començaments del segle XXI va ser la població polonesa que va immigrar en 

família. Recentment la població de països de l’Est principalment homes joves, han suposat la 

substitució dels joves autòctons que treballen a Mollerussa o Bellpuig. 

                                         

Figura A.53. Piràmide de població. Vilanova de Bellpuig 

 
                                      Font: Idescat. Padró municipal 2010. Elaboració pròpia 
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La població immigrant suposa actualment el 10’44 % del total de la població del municipi 

(125 persones). El col·lectiu immigrant majoritari és actualment el polonès (amb 49 

persones), malgrat que segons la informació rebuda a les entrevistes s’especifica que és la 

població romanesa (amb 22 persones) i ucraïnesa (amb 17 persones) la més visible. El 

col·lectiu de població senegalesa està format per homes joves, però és una població fluctuant 

ja que son temporers. Una dada a destacar és l’escassa disponibilitat d’habitatge de lloguer o 

de protecció oficial, fet que ha abocat als empresaris a donar allotjament als seus treballadors. 

Els homes treballen principalment al camp i a la construcció (abans de la crisi) i les dones als 

serveis domèstics i d’atenció a les persones, així mateix son empleades a les empreses de 

transformació agroalimentària per tasques de manipulació. 
                                         

                                   

Figura A.54. Població estrangera per nacionalitats. Vilanova de Bellpuig 
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                                                    Font: Idescat. Padró municipal 2010. Elaboració pròpia 
 

 

Respecte a la realitat socioeconòmica i el desenvolupament local, destaquem l’estructura 

productiva per sectors on podem observar que a Vilanova de Bellpuig el sector serveis i el 

sector primari són els prioritaris respecte al total de l’activitat econòmica. 
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Figura A.55. Població ocupada per sectors. Vilanova de Bellpuig. 
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                                                  Font: Idescat. Cens població 2001. Elaboració pròpia 
 

 

L'economia d'aquest terme municipal està basada en la agrotransformació essencialment 

agrària. La producció principal és la de fruiters i cereals i productes d’horta. Destaca una 

empresa familiar dedicada al cultiu, transformació i comercialització de produccions 

ecològiques. Funciona la Cooperativa Agrícola Sant Isidre per a la venda i comercialització 

de productes, amb una secció de maquinària agrícola. Destaca una assecadora de panís i un 

molí de pinsos, que funciona mitjançant l'energia elèctrica produïda al salt de l'Edmond.  
 

Respecte a les infraestructures i equipaments bàsics Vilanova de Bellpuig compta 

actualment amb un consultori mèdic i l’’escola Marinada que pertany a la Zona Escolar 

Rural (ZER) Vent Serè, juntament amb les escoles de Castellnou de Seana i Vila-sana. 

Actualment hi ha 83 nens i nenes de 3 a 12 anys matriculats. El municipi compta amb una 

Llar d’Infants amb 33 nens i nenes matriculats i un CRAE (Centre Residencial de la 

Generalitat per a infants tutelats) que ha fet incrementar la població infantil escolar. Segons 

la informació obtinguda a les entrevistes s’ha iniciat el procés per a dotar al municipi d’una 

residencia pública per a Gent Gran. 
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                                                            VILA-RODONA 

 

 
Municipi Vila-rodona 
Comarca AltCamp 
Territori Camp de Tarragona 
Altitud 259 m. 

Població total 1.298hab. 
Extensió del terme 33 km² 

Densitat de població 39’3 hab/ km² 
                                           Font: Idescat. Dades municipals 2010. Elaboració pròpia 
        

Figura A. 56. Mapa de localització Vila-rodona. 

 
 

Vila-rodona es un municipi que ha destacat per la seva producció agrària respecte als municipis 

del voltant, així com pel desenvolupament econòmic i laboral que ha donat el polígon industrial. 

La majoria de les empreses agràries es dediquen a cultius de temporada bastant diversificats i a  

la vinya; proporcionen un nombre considerable de llocs de treball per la població 

majoritàriament d’origen estranger. Destaca el fet que Vila-rodona acull població treballadora 

activa del voltant dels pobles propers. El recolzament del programa europeu Leader + els anys 

2002, 2003 i 2005 ha facilitat l’execució de projectes relacionats amb el sector serveis i turístic 

(construcció d’una agrobotiga, rehabilitació del Casal Cultural i la creació i modernització de dos 

allotjaments rurals i restaurants). 
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Vila-rodona està situat entre els municipis d'Aiguamúrcia, el Pla de Santa Maria, Alió, Bràfim, 

Montferri i Rodonyà (tots dins l'Alt Camp)  i el Montmell que pertany al Baix Penedès. És 

travessat pel Gaià, i accidentat pels contraforts del Montmell. El terme comprèn la vila de Vila-

rodona, cap de municipi, els agregats i un bon nombre de masos, la major part deshabitats. Les 

seves vies de comunicació son les carreteres de Tarragona al Pont d'Armentera, i la de Valls al 

Vendrell; actualment te especial importància l'autopista de Barcelona a Lleida i a Madrid.  

Segons les dades demogràfiques la població va minvant des de l’any 1950 degut a la incipient 

industrialització dels nuclis mes propers i la conseqüent emigració de la població. 
 

Taula A.12. Evolució de la població. Vila-rodona, 1950-2010 
ANY 1940 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

Núm. HABITANTS 1.591 1.466 1.116 1.042 1.033 1.001 1.298 

                                                                          Font: Idescat. Sèries històriques. Elaboració pròpia 
 

 

A partir de 1999 s’atura la emigració de la població autòctona i augmenta la població estrangera, 

són anys en que conviuen la immigració i l’emigració. Actualment la població immigrant 

estrangera suposa el 20,11% del total de la població del municipi (261 persones). 
 

Figura A.57. Evolució de la població. Vila-rodona, 1999-2010 
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                                                       Font: Idescat. Padró municipal 2010. Elaboració pròpia 
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La població de Vila-rodona no està gaire envellida. Els joves en actiu treballen majoritàriament 

al polígon o marxen a treballar a Tarragona o Valls. La població immigrant treballa 

principalment al camp i a les empreses relacionades, fet que segons la informació obtinguda, ha 

estat un avantatge per tirar endavant aquestes empreses donat que la població local no orientava 

la seva activitat laboral en aquest sector. 

 

 

Figura A.58. Piràmide de població. Vila-rodona. 
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                                      Font: Idescat. Padró municipal 2010. Elaboració pròpia 
 

 

Entre la població estrangera el col·lectiu mes nombrós per nacionalitat d’origen és el marroquí 

(amb 161 persones) fruit de la primera immigració dels anys 90 que s’ha fidelitzat als seus llocs 

de treball i al poble. El segon col·lectiu amb mes població és el portuguès (amb 42 persones) 

però és un col·lectiu poc visible com a tal, per les seves característiques de proximitat cultural. 

Segons la informació obtinguda a les entrevistes a Vila-rodona les xarxes socials proporcionen 

contactes per l’elecció del lloc d’assentament de la població immigrant. tenen gran rellevància. 
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Figura A.59. Població estrangera per nacionalitats. Vila-rodona 
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                                           Font: Idescat. Padró municipal 2010. Elaboració pròpia 

 

A Vila-rodona no hi ha hagut gaire substitució ètnica. La gran majoria dels immigrants no 

presenten generalment mobilitat entre els pobles o ciutats properes. Hi ha hagut una emigració 

continuada des de Vila-rodona cap a la resta de poblacions en direcció a Tarragona, perquè es 

busca millorar la situació laboral. També hi ha immigració des de ciutats del voltant (Tarragona 

o Barcelona) de persones que busquen un habitatge més barat. Respecte a la realitat 

socioeconòmica i el desenvolupament local destaquem l’estructura productiva per sectors.  
                                                                               

Figura A.60. Població ocupada per sectors. Vila-rodona. 
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                                                Font: Idescat. Cens població 2001. Elaboració pròpia 
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Històricament la principal activitat econòmica del municipi ha estat l’agricultura, tot i que 

actualment també trobem la indústria com a sector emergent al poble. Podem observar que la 

població treballa majoritàriament en els sectors serveis i de l’agricultura. Aquestes dades poden 

sorprendre ja que el paisatge de Vila-rodona té indústria visible i un polígon que ha aportat al 

municipi un desenvolupament econòmic considerable. L’activitat agrícola està formada per 

petites explotacions familiars. A l’agricultura el cultiu de la vinya supera el 50% de les terres 

conreades, els ametllers han experimentat un gran augment i l'olivera podem trobar-la com a 

complement d’altres conreus. El regadiu aprofita les aigües del Gaià i només ocupa unes poques 

hectàrees, on es conreen avellaners i horts familiars. Darrerament es cultiven cireres, pomers i 

palo santo, fet que, segons les dades obtingudes a les entrevistes, fa que la temporada agrícola 

s’allargui des de abril fins a desembre. Hi ha diverses granges amb un volum poc significatiu. A 

nivell industrial hi ha algunes fàbriques i empreses que afavoreixen com ja hem comentat, una 

economia mixta pel municipi. Destaquen el Museu Municipal pel seu interès en la difusió del 

patrimoni cultural i restes arqueològiques d’època romana.  Malgrat això aquests elements 

patrimonials no han estat significatius des de el punt de vista del desenvolupament municipal en 

relació al sector turístic. Hi ha diverses associacions dedicades a la promoció d'activitats culturals 

i esportives així com a la publicació de la revista trimestral "Caliu”. Cada any es celebra la fira 

de maquinària agrícola, molt representativa del sector, que projecta el poble envers les 

poblacions properes. 

 

Respecte a les infrastructures i equipaments bàsics Vila-rodona compta actualment amb un 

consultori mèdic com a equipament bàsic de salut. L’Escola Bernat de Toirà pertany a la Zona 

Escolar Rural (ZER) El Montmell, juntament amb les escoles d’el Montmell i Rodonyà. 

Actualment hi ha 110 nens i nenes de 3 a 12 anys matriculats. El municipi compta amb una Llar 

d’Infants amb 33 nens i nenes matriculats. Tanmateix hi ha equipaments culturals i esportius, una 

biblioteca municipal i i una sala de teatre. Existeix una associació de voluntaris que ensenyen el 

català als estrangers. Des del Consell Comarcal també hi ha oferta de cursos i activitats per 

aquesta població 
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