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La investigació sobre l’ús de les tecnologies de la societat de la informació i la comunicació en el 
medi rural era una tasca necessària per a completar el conjunt de línies d’actuació que ha impulsat 
la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital en aquesta legislatura.

La ruralitat és un sistema dinàmic i complex amb un alt grau d’interdependència de tots dos macro-
sistemes: l’urbà i el rural. La despoblació, analitzada a través de la dinàmica migratòria de les zones 
rurals, depén en major mesura dels canvis en els fluxos naturals, naixements i defuncions, que dels 
fluxos migratoris. Això és una realitat que mostra la dificultat implícita de les poblacions rurals quan 
aspiren a atraure nous pobladors per a reduir la despoblació com bé assenyala la investigació.

La correcció d’aquestes inèrcies requereix actuacions integrals des de diferents àmbits com l’habi-
tatge, l’ocupació, els serveis socials, la igualtat i la generació de noves oportunitats per a la dona i la 
joventut, l’economia, la cultura, etc. Això ha portat a la Generalitat Valenciana a la tramitació de la 
Llei Antidespoblament que es troba en l’actualitat en fase de debat en les Corts Valencianes.

Des de la nostra perspectiva, la innovació només pot ser sostenible en termes mediambientals i en 
el nostre temps està lligada a la digitalització, en aquest gran procés que ha arribat amb el desple-
gament d’Internet i de l’evolució de les tecnologies de la societat de la informació, la comunicació 
i el coneixement. Per tot això, la Conselleria d’Innovació a través de les seues Direccions Generals 
tracta de compensar i impulsar en els territoris rurals les infraestructures i les condicions de serveis 
TIC que permeten l’homologació de capacitats de les zones rurals i les zones urbanes.

L’informe que presentem a continuació respon a aquest gran objectiu general en el qual observem 
com el coneixement de la realitat rural és essencial per a qualsevol intervenció dirigida a una trans-
formació sostenible del medi rural a través de la digitalització i la innovació.

A més, es tracta d’una investigació transversal i interdisciplinària en la qual s’han coordinat diferents 
àrees de coneixement de les universitats valencianes per a abordar la complexa realitat d’un territori 
poc estudiat, a saber, els municipis més xicotets del medi rural, interpel·lant directament als seus 
habitants per a conéixer les seues opinions, necessitats i expectatives de futur.

En conseqüència, l’informe ens mostra una realitat menys coneguda en la seua dimensió més dura 
en la qual es troben 143 municipis d’un total de 542, amb menys de 500 habitants representant el 
0,66% de la població a la Comunitat Valenciana. En les seues conclusions s’expressen solucions i 
propostes que sorgeixen de les expectatives dels seus habitants i de l’anàlisi empírica de les dades 
que aporta el treball de recerca.

És una gran satisfacció presentar un treball com aquest sobre la realitat del medi rural valencià des 
d’una perspectiva transformadora tan positiva, que incorpora a més una eina de consulta d’indi-
cadors sobre una base de dades sociodemogràfics facilitats per l’Institut Valencià d’Estadística les 
característiques de la qual permet la seua consulta i actualització amb noves dades i indicadors en 
temps real.
 
Agraïsc a totes les entitats que han participat i col·laborat en aquest magnífic treball la seua atenció 
i dedicació que sens dubte contribueix a millorar la capacitat de coneixement i transformació del 
medi rural el resultat del qual és públic i està disponible per a coneixement de totes les persones 
interessades.
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La primera cita de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en internet se situa al voltant de 
1950 amb el sorgiment de les primeres computadores i la creació de les xarxes de comunicacions. 
A partir de la dècada de 1970 va començar a utilitzar-se el terme, incloent, a més, els sistemes 
d’informació, la telefonia, la televisió, internet, etc. A Espanya aquesta referència a les TIC se situa 
a partir de 1990 i principis del 2000.

Plantejada la mateixa qüestió respecte de la seua aplicació al medi rural, si bé no hi ha una data 
concreta de referència, s’assenyala com un procés gradual encara inacabat a causa de l’escassetat 
d’infraestructures i a la menor densitat de població que s’espera vaja millorant a partir del desple-
gament de fibra òptica i d’equipaments específics com el 4G i el 5G.

Aquesta és la resposta que ens dona la IA a través d’una consulta en ChatGPT, que resulta realista 
i que es correspon, en gran manera, amb la situació que caracteritza l’accés a les TIC en el medi 
rural en general a Espanya i en particular en la Comunitat Valenciana.

La investigació que presentem a continuació ens permet avançar en el coneixement de l’estat 
de situació que trobem en el medi rural de la Comunitat Valenciana i ens permet identificar les 
necessitats i les expectatives de les poblacions amb menys de 5.000 habitants, que són les que 
en major grau pateixen la desigualtat en infraestructures i serveis vinculats amb els processos de 
despoblació.

Aquest treball de recerca sorgeix de la col·laboració des de la Direcció General d’Innovació de la Ge-
neralitat Valenciana amb la Fundació el Olmo, en la qual han participat també equips d’investigació 
de diferents universitats públiques valencianes. 

En la primera fase del treball es descriuen les causes vinculades amb el desequilibri territorial i de-
mogràfic a partir de dades estadístiques de tota la Comunitat Valenciana, identificant un subsistema 
de relacions i característiques diferents en el grau d’afectació dels nivells de desigualtat general que 
es poden observar des de la franja costanera a la franja interior.

Des de la perspectiva qualitativa es presenten les opinions i les expectatives de diferents persones 
que viuen i habiten en les poblacions rurals que ens porten a comprendre millor l’especificitat i 
complexitat que caracteritza la cultura rural i que ens permet assenyalar la vida rural com un ben 
heretat del nostre patrimoni històric i cultural a protegir.

En l’última part de l’informe es presenta una eina de consulta de dades del medi rural valencià, amb 
múltiples sistemes d’indicadors sociodemogràfics, poblacionals, socioeconòmics i de distribució 
territorial en les poblacions de menys de 5.000 habitants que s’alimenta de les bases de dades que 
ha facilitat l’institut Valencià d’Estadística per a aquesta eina.

El present informe obri una línia de treball imprescindible per a dissenyar la transició a la digitalitza-
ció del medi rural des de paràmetres de sostenibilitat, eficiència i equitat. La investigació ens mostra 
característiques específiques de les necessitats del medi rural respecte del procés de digitalització 
i posa en relleu les seues diferències amb les pròpies de les ciutats i els entorns urbans. En aquest 
sentit, i per a obtindre el màxim partit de les inversions públiques, és important conéixer aquesta 
realitat que la investigació ha registrat i que ens connecta amb les expectatives de les persones que 
viuen en les poblacions rurals.

Les TIC poden millorar l’eficiència en l’agricultura i la ramaderia ajudant a obtindre informació 
actualitzada sobre preus dels productes, pronòstics del temps o consells de maneig de cultius i 
animals; poden ajudar amb les comunicacions amb familiars i amistats de les ciutats, facilitar l’ac-
cés a determinats serveis públics, afavorir el teletreball i millorar l’educació i la formació contínua 
mitjançant sistemes “en línia”, contribuint així a reduir la despoblació i la bretxa digital i, per tant, 
la vulnerabilitat social i territorial.

La incorporació del medi rural a l’ús de les TIC és un dels objectius estratègics que ha de guiar les 
actuacions de la Generalitat Valenciana. Per això, conéixer la realitat rural ha sigut un element inicial 
imprescindible que ens ha servit per a adoptar decisions que es corresponguen amb les necessitats 
i les expectatives de les poblacions rurals.

És necessari acceptar el repte per a convertir-nos en una societat inclusiva, en la qual els avanços 
tecnològics generen i distribuïsquen riquesa i benestar sense provocar diferències socials i territo-
rials, fent possible l’avanç de tota la societat, també la rural.
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La innovació acompanya a la humanitat des de l’origen dels temps. Ha sigut la innovació 
una estratègia de la nostra espècie per a evolucionar. En cada etapa històrica els avanços 
aconseguits gràcies a la innovació posen en un primer pla aquesta manera de superar 
dificultats en la societat. En les societats modernes, la innovació és un reclam constant, un 
element essencial per als projectes. La innovació es proposa a vegades com un objectiu, 
ser innovadors és un valor diferencial.

L’adamisme, d’altra banda, té un significat interessant, perquè entre les seues accepcions, 
inclou una que es refereix a “començar qualsevol activitat com si ningú l’haguera executat 
anteriorment”. En certa manera, l’adamisme i la innovació col·laboren; una persona inno-
vadora té un cert comportament adamista. En la seua defensa, cal dir que des del seu punt 
de vista, el que proposa succeeix per primera vegada, encara que no siga així.

La innovació actualment ve acompanyada de molts altres elements per a la seua presen-
tació social, entre ells la tecnologia sol ser un dels principals arguments per a tractar de 
validar la utilitat de la innovació. Tot i així, la innovació sol tindre davant la crítica conserva-
dora. Hi ha una dita interessant que reflecteix molt bé aquesta disjuntiva: “als pioners se’ls 
mengen els indis”, una idea que per a les generacions que vam créixer veient pel·lícules 
de vaquers ens ve fàcilment a la memòria.

La investigació que presentem és innovadora en molts aspectes. Ho és en origen per ser 
una col·laboració entre la Fundació el Olmo i la Conselleria d’Innovació, Universitats Cièn-
cia i Societat Digital. També per ser un treball que han desenvolupat equips d’investigació 
de les Universitats Públiques valencianes, un exemple de la funció de transmissió del 
coneixement a la societat mitjançant la col·laboració de la iniciativa social i la iniciativa 
pública. És també innovadora per ser una investigació que presenta resultats dinàmics a 
través d’una eina web que serà d’utilitat per a continuar el coneixement de les poblacions 
rurals de menor població a la Comunitat Valenciana.

La investigació mostra el camí a seguir. L’anomenada Espanya buidada està plena d’his-
tòria i de cultura rural per descobrir. Cal mirar al passat per a construir el futur. Una vegada 
s’inicia aquest camí cal seguir-lo, alimentar-lo i mantindre’l com a sistema d’informació de 
les generacions futures.

A més, cal reconéixer l’esforç i agrair a totes les persones que han col·laborat perquè 
aquest treball haja sigut possible, la seua dedicació i col·laboració en tot el procés no ha 
sigut fàcil i ha suposat importants reptes en aspectes metodològics, logístics i organitzatius.

D’altra banda, espere que l’extens document d’informació que presentem a continuació, 
juntament amb l’ús de les diferents utilitats web que es posen a disposició de la societat, 
siguen d’utilitat i interés per a les poblacions rurals i per a contribuir a un futur sostenible 
dels territoris rurals.
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Presentació
El llogaret
global

La societat actual s’identifica, sens dubte,  amb els titulars. La síntesi d’allò com-
plex en una idea simple a través d’un titular es fa més comprensible per a la seua 
propagació en els canals de comunicació que actualment ens ofereix internet. El 
llogaret global és un gran titular que sorgeix en 1962. Se li atribueix al sociòleg 
Marshall McLuhan, qui va expressar que gràcies al progrés de les comunicacions 
el món s’havia tornat més xicotet i manejable. Aquest precedent, acompanyat pel 
desenvolupament d’internet i de la globalització econòmica a la fi del segle pas-
sat, roman actualment a través d’acrònims -com els següents- per a assenyalar 
maneres simbòliques de referir-se a la realitat: les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC), el “Big Data”, la Intel·ligència Artificial (IA), o de formulacions 
més reflexives i filosòfiques com “pensar en global, per a actuar en allò local”.

En conseqüència, es tracta d’una primera referència important que vincula la 
manera urbana i el medi rural en el context del desplegament de les Tecnologies 
de la Societat de la Informació i la Comunicació (TIC) a través d’internet.

En 2009, amb l’arribada d’Obama a la Presidència dels Estats Units, es va publi-
car una notícia sobre un informe que s’havia trobat en la taula del despatx oval 
quan va accedir a la Presidència dels EUA. Es tracta d’un document que, pel que 
sembla, elabora un equip de científics per al president entrant en el qual tracten 
de situar-lo enfront del futur que es trobarà durant el seu mandat. La notícia re-
latava una part que consideraven apta per a la seua divulgació en la qual, entre 
altres assumptes, figuraven les següents referències al mateix temps que se’ns 
venia damunt.

Toni Collado
Director Fundació el Olmo



Deia la notícia que en l’informe se citaven canvis que acompanyarien al desenvolupament d’internet, com l’apa-
rició dels blogs vinculats a persones que anaven a ser molt influents en la generació de l’opinió pública, que 
tindrien milions de seguidors més enllà de les televisions i dels partits polítics. Avançava l’informe el creixement 
exponencial de nous perfils professionals, com els “influencers”, els “YouTubers” (Google cita la primera aparició 
d’aquest concepte en 2005, vinculat a Jawed Karim, fundador del canal), i la desaparició d’altres professions, 
com els conductors de vehicles de transport. I una multitud de detalls sobre la gran transformació que internet i 
la digitalització anava a significar en el planeta.

En aquest context es relataven molts altres assumptes dedicats a la geopolítica i s’esmentaven altres problemes 
que situaven en el futur (des d’una perspectiva que no semblava afectar el present del temps de redacció de 
l’informe) com el canvi climàtic i la previsible escalada dels preus dels productes primaris, l’evolució de la de-
manda d’energia a partir del creixement de les ciutats i les dificultats de gestió dels grans fluxos migratoris que 
comportava la globalització consistent en tres trets que destacaven especialment: la lliure circulació de persones, 
la lliure circulació de mercaderies i l’alliberament d’aranzels per al flux de capitals. 

En certa manera, algunes de les facultats predictives que s’avancen en aquest informe s’han anat confirmant 
en pocs anys, si bé, l’advertiment sobre l’evolució del canvi climàtic i dels límits al creixement van ser clarament 
insuficients, com el pas d’aquests anys ha demostrat. Vist ara, l’enunciat de llibertat de circulació generalitzada 
que planteja aqueixa cita, ens mostra una visió de la llibertat sense límits que en l’actualitat, amb les dades i 
evidències científiques que manegem, podem afirmar que no és sostenible.

La successió de diferents crisis des de l’any 2008 ens ha mostrat la fragilitat d’alguns principis intocables del 
model dominant de l’economia especulativa que sustentava les decisions per a obtindre el major creixement en 
el menor temps possible. El reduccionisme de la planificació al curt terminisme ha sigut una variable constant 
en l’avaluació de viabilitat dels projectes. S’ha considerat viable un projecte si és rendible, sense molt més que 
analitzar.

Aquest enfocament ha accelerat l’arribada de la consciència col·lectiva a la percepció dels límits al creixement. 
Autors com A. Turiel, J. Bordera1, Yayo Herrero, Jorge Riechmann en el nostre àmbit més pròxim i altres com 
Carolyn Steel, Nathaniel Rich, així com la creixent associació sota la denominació “Cientific Rebellion” -en la qual 
participa un ampli elenc de científics en tot el planeta- venen mostrant a la societat la superació de límits que el 
model dominant de funcionament global de l’activitat humana està exercint sobre l’hàbitat del planeta, l’exponent 
actual del qual més evident és el canvi climàtic, però no és l’únic dels principals sistemes afectats que durant 
milers d’anys han mantingut l’equilibri mediambiental del planeta que fins a l’actualitat hem gaudit.

Els dubtes sorgeixen si ens preguntem si les generacions futures podran viure com nosaltres en aquest mateix 
planeta. Més que dubtes són certeses que mostren la multiplicitat de dades científiques sobre els límits ja superats 
a conseqüència de l’activitat humana que posen en risc la nostra pròpia supervivència en el futur.

1 La tardor de la civilització. 2022 - Bordera J. i Turial A. Edit. CTXT
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La relació causal dels efectes sobre el canvi climàtic amb la manera d’aprofitament i extracció dels recursos prima-
ris del planeta és evident i ens situa davant la responsabilitat d’analitzar i conéixer la manera en què el creixement 
exponencial de l’ocupació humana del territori està afectant l’equilibri mediambiental.

La gestió del territori és clau per a la sostenibilitat.  

Probablement des de la perspectiva urbana, des d’una visió urbanocèntrica que no contempla particularment els 
efectes sobre el territori rural si aquest finalment serveix a les seues pròpies necessitats, no es perceben situa-
cions de desigualtat, pobresa, absència de mitjans i infraestructures, diferències bàsiques que a les ciutats estan 
cobertes de manera habitual i que no existeixen generalment amb condicions similars en el medi rural.

D’altra banda, en xicotetes poblacions rurals caracteritzades per una agricultura minifundista emergeix una certa 
distància amb la urgència mediambiental quan es posen en qüestió aspectes de costum en la pràctica rural o 
que poden afectar d’alguna manera la precària forma de treball en l’ús d’elements essencials com l’aigua, els 
fertilitzants, com els models més estesos de caràcter intensiu de l’agricultura i ramaderia que precisen elevats 
volums de recursos per a la producció.

En l’actualitat després de la crisi del COVID 19, s’ha evidenciat amb major claredat la vinculació entre el medi 
rural i l’urbà.

Les poblacions rurals generalment tenen al seu voltant recursos naturals que subministren béns de consum a les 
ciutats, bé transformats o bé per a la seua transformació. En molts aspectes, els models de sostenibilitat comen-
cen en el medi rural. L’agricultura pot ser un actor fonamental en la regeneració sostenible del sistema alimentari 
del qual sens dubte depenen les ciutats. La sostenibilitat de l’ús de l’aigua en l’agricultura i la ramaderia són 
imprescindibles també per a l’equilibri mediambiental.

Els projectes agraris innovadors han de ser sostenibles. La innovació i la tecnologia al servei de la sostenibilitat 
en primer lloc i com a condició indispensable per a certificar la seua viabilitat. Un projecte innovador que siga 
rendible però insostenible no hauria de ser considerat viable en termes absoluts. Estem entrant en una fase per al 
planeta i per tant, per a la humanitat en la qual serà cada dia més important contribuir al futur reduint la petjada 
humana en el territori que cadascú ve ocupant. Reduir la petjada hídrica, la petjada de carboni, reduir el consum, 
ser més eficients per a articular models de transició a l’economia circular, regenerant valor és una perspectiva 
innovadora i sostenible que tots els organismes internacionals subscriuen i anuncien com els reptes del present 
per a construir un futur sostenible.

La FIDA és el Fons Internacional de Desenvolupament Agrícola, una agència dependent de l’ONU que s’ocupa 
d’avaluar la situació de l’agricultura en el planeta i en l’actualitat està cridant l’atenció pels seus advertiments 
sobre les conseqüències de la guerra d’Ucraïna que tindrà efectes de desproveïment alimentari molt importants 
en el món.
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En el seu informe anual, la FIDA assenyala com l’emergència climàtica està afectant el creixent empobriment 
dels xicotets agricultors. La perspectiva d’aquesta agència és global i assenyala fenòmens molt greus de falta 
de proveïment alimentari en altres continents, en països de la banya d’Àfrica, com Níger, també al Pakistan, a 
Amèrica Llatina, etc. Les inundacions i els canvis estacionals, amb llargs períodes de sequera succeïts per greus 
inundacions, tenen l’efecte d’arrasar amb els cultius i destruir la capacitat de producció agrària i ramadera de 
països que cada vegada es veuen més sorpresos per aquesta mena de fenòmens emergents del canvi climàtic.

Les conseqüències que pot tindre l’abandó del món rural segons aquesta agència de l’ONU seran catastròfiques 
per a l’alimentació. Generaran més conflictes territorials, més emigració i probablement més pobresa. Els països 
desenvolupats poden pensar que estan fora de perill d’aquestes conseqüències, però han d’entendre que, si el 
procés segueix, els afectarà igualment, el clima no és un sistema que opera segons les nacionalitats.

La dinàmica demogràfica de la Comunitat Valenciana ha seguit un procés de creixement creixent en les àrees 
urbanes en la franja costanera alhora que s’ha anat despoblant la franja interior, com analitza fil per randa Rafa 
Castelló més endavant en aquest informe.

El desequilibri demogràfic requereix diferents perspectives d’abordatge. A les ciutats que creixen massa de 
pressa, genera conseqüències en l’economia, els subministraments, l’habitatge, la salut l’educació, l’urbanisme, 
problemes de convivència cultural entre moltes altres qüestions que es venen situant en el centre de l’interés i 
de l’anàlisi i els estudis sociològics més freqüents realitzats en les últimes dècades.

En el revers del creixement de les ciutats es troba la despoblació de les zones rurals en una proporció creixent 
en funció d’una major distància de la franja litoral i dels entorns urbans més poblats. I aquesta tendència no s’ha 
contingut des de 1950 en el territori rural de la Comunitat Valenciana. Un procés comú amb altres regions del 
país que han seguit processos de despoblació similars.

La Generalitat Valenciana va posar en marxa un pla denominat “Lluita contra el Despoblament dels Municipis de 
la Comunitat Valenciana” mitjançant l’aprovació del Decret 182/2018, pel qual es crea un Fons de Cooperació 
Municipal en aquesta matèria que segueix en vigor des d’aqueixa data d’aprovació.

En aquest text regulador s’estableixen sis criteris per a considerar un municipi en risc de despoblació, la qual 
cosa li donarà accés als recursos que proveïsca el citat fons:

a) Densitat de població: Nombre d’habitants inferior o igual als 20 habitants per Km2.

b) Creixement demogràfic: Taxa de creixement de la població en el període comprés en els últims vint anys 
menor o igual al zero per cent.

c) Taxa de creixement vegetatiu: Percentatge que representa el saldo vegetatiu (diferència entre naixements i de-
funcions) sobre la població en el període comprés entre els últims 20 anys que siga menor o igual a -10%.

d) Índex d’envelliment. Percentatge que representa la població major de 64 anys sobre la població menor de 16 
anys: major o igual a 250%.

e) Índex de dependència: Quocient entre la suma de la població de menors de 16 anys i majors de 64 i la po-
blació de 16 a 64 anys, multiplicat per 100: major o igual al seixanta per cent.

f) Taxa migratòria: Percentatge que representa el saldo migratori en el període comprés entre els últims deu anys 
(diferència entre les entrades i eixides de població per motius migratoris) sobre la població total de l’últim any: 
menor o igual a zero.

S’afigen dos criteris complementaris que donen accés directe a la condició de risc de despoblació i per tant als 
recursos del fons:

16



• Podran incorporar-se els municipis que encara sense complir els requisits assenyalats pertanguen a àrees 
funcionals amb una densitat demogràfica igual o inferior a 12,5 habitants per Km2. (Decret 15/2011, de 18 de 
febrer, del Consell).
• També seran beneficiaris tots els municipis amb una població inferior a 120 habitants.

Sobre aquesta formulació inicialment es van identificar 143 municipis que compleixen els requisits, la majoria 
d’ells situats en la franja interior del territori rural de la Comunitat Valenciana. Amb una població inferior a 5.000 
habitants hi ha 385 municipis d’un total de 542 municipis a la Comunitat Valenciana.

5 - 20 hab./km2

21 - 100 hab./km2

101 - 250 hab./km2

251 - 500 hab./km2

501 - 5.900 hab./km2

El Baix
Maestrat

La Plana Alta

La Plana Baixa

El Camp de Morvedre

El Camp de Túria

L’Horta Nord

València

L’Horta Oest

L’Horta Sud

La Ribera Alta

La Ribera Baixa

La Safor

La Marina Alta

La Marina Baixa

El Baix Vinalopó

El Baix Segura

El Vinalopó Mitjà

L’Alt Vinalopó

L’Alcoià

L’Alcalatén

L’Alt Maestrat

Els Ports

La Vall d’Albaida

La Costera

Els Serrans

La Canal
de Navarrés

La Vall de
Cofrents-Aiora

La Plana 
d’Utiel-Requena

El Racó
d’Ademús

l’Alt
Palància

La Foia
de Bunyol

L’Alacantí

El Comtat

l’Alt
Millars

Densitat de població per
comarques 2021 (hab./km²)

Llegenda

17



La concentració poblacional queda millor reflectida en la següent imatge 
amb la població dels municipis de més de 25.000 habitants de la
Comunitat Valenciana.

Població Comunitat Valenciana
Ciutats / Pobles

Habitants

1.778.161
35%

Ciutats de més de
25.000 habitants

3.279.977
65%

Pobles de menys de 
25.000 habitants

Km2

19.461,62
84%

Ciutats de més de
25.000 habitants

Pobles de menys de 
25.000 habitants

3.800,41
16%

Territorio ocupado por las
ciudades y pueblos

En la fig. A se mostra en el mapa la distribució geogràfica que concentra la població en el litoral en un procés de creixent despo-
blació cap a l’interior. En el gràfic de la fig. B es mostra la concentració poblacional a les ciutats de més de 25.000 habitants, que 
representen segons el cens de 2021 el 65% de la població en la C.V. D’altra banda, la imatge gràfica de la fig. C mostra com les 
poblacions rurals es distribueixen en el 84% del territori, mentre les ciutats ocupen el 16%.

A

B

C
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Població Comunitat Valenciana
Ciutats / Pobles

Territorio ocupado por las
ciudades y pueblos

Al costat de la despoblació, la tendència a l’abandó de les terres de cultiu, sobre una situació històrica heretada 
de l’agricultura valenciana, majoritàriament minifundista, (menys de 5hª per titular, amb una edat mitjana dels 
agricultors superior als 60 anys, i una maquinària agrícola en gran manera envellida, amb més de 40 anys més 
de la meitat dels tractors registrats), ens mostra un panorama de futur molt preocupant per a la renovació gene-
racional de l’agricultura valenciana.

En la ramaderia intensiva, la irrupció de models procedents de centre Europa que desenvolupen una ramaderia 
intensiva anomenada “granges integradores”, es caracteritza perquè tots els elements que formen part del pro-
cés de creixement ramader són subministrats i controlats per l’empresa subministradora. Un model molt contro-
vertit de la ramaderia intensiva que ha mostrat nombrosos exemples d’insostenibilitat i superació de molts límits 
que afecten negativament el territori i a la salut en la cadena alimentosa.

A més de l’agricultura i ramaderia, com a activitats tradicionals comunes de les zones rurals, la cura dels espais 
naturals i dels boscos, la mineria, el cicle de l’aigua, les infraestructures de comunicacions terrestres, entre altres, 
són mostres de la vinculació respectiva entre els territoris rurals amb les ciutats i les àrees metropolitanes.

La societat de la Informació i les Comunicacions basa el seu desplegament en la digitalització a través d’infraes-
tructures de comunicacions que permeten desenvolupaments a través d’Internet i en aquesta última etapa cen-
tren el seu màxim exponent d’innovació en les anàlisis predictives i en la Intel·ligència Artificial (IA).

Des del negacionisme referent al canvi climàtic s’ha divulgat la idea que cita la tecnologia com a solució per a 
qualsevol problema vinculat amb els efectes del canvi climàtic, obviant la superació dels límits d’extracció de 
recursos naturals primaris i tractant de mantindre models productius encaminats a l’esgotament dels recursos 
perquè consideren que la ciència i la tecnologia ens salvaran del problema.

La ciència s’ha convertit precisament en la principal portadora de la informació d’alarma per a la societat respec-
te de la superació dels límits de consum de recursos naturals i sobre la urgència inajornable de transformació 
general dels models basats en una economia de capitalisme especulatiu a una economia ecològica i sostenible. 
Resulta una provocació apel·lar a la innovació, la tecnologia i la ciència des del negacionisme precisament per 
a confondre sobre les evidències científiques mostrades des del primer informe ara summament citat del panell 
d’experts sobre el canvi climàtic en 1990 (IPCC)2.

2 https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Intergubernamental_de_Expertos_sobre_el_Cambio_Climático#El_Primer_informe (CMCC).
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Aquesta línia d’anàlisi recomana parar atenció als processos de transformació del medi rural respecte de la ban-
dera de la “Innovació i la Digitalització” per diverses raons fàcils d’exposar. En primer lloc, pel fet que els territoris 
rurals es troben encara en una fase incipient de desplegament de les infraestructures de comunicacions que 
presten serveis a través d’internet3. En segon lloc perquè després de la cobertura del territori rural amb mitjans 
d’accés a internet homologables a les ciutats, el desenvolupament dels models de IA, de Big Data, d’anàlisis 
predictives, d’automatització de processos com la maquinària agrària, el monitoratge dels processos productius 
en l’agricultura, la ramaderia, en el control per a millorar la gestió dels recursos hídrics, en la implementació 
d’un repertori de teleserveis orientats a millorar la qualitat de vida en els municipis xicotets es realitze des de 
paràmetres de sostenibilitat que contemple la cultura rural com el referent principal per al desenvolupament de 
l’enginyeria de processos i d’usabilitat.

En aquest marc sorgeix la proposta d’investigació que plantegem en 2021 a la Direcció General d’Innovació de la 
Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana.

Conéixer l’ús de les TIC en els territoris rurals és essencial en aquest temps perquè la transició a la digitalització 
de les poblacions i en conseqüència dels seus efectes sobre els territoris rurals siga sostenible i ens permeta 
avançar en els principals reptes que els múltiples problemes esmentats representen, perquè orienten la seua 
transformació digital cap a paràmetres que garantisquen el futur de les pròximes generacions.

La qüestió de la responsabilitat intergeneracional que exposa Roman Krznaric en “el bon avantpassat” en relació 
amb les decisions que s’adopten hui perquè estan condicionant i hipotecant les generacions futures, és una 
nova perspectiva que il·lustra la interdependència de models que es presenten com a independents i aliens a les 
conseqüències sobre el mitjà i sobre el conjunt d’ecosistemes que habiten juntament amb l’espècie humana el 
planeta amb idèntics drets de permanència i subsistència que les poblacions humanes.

“Siguem bons avantpassats…” diu aquest autor en una obra imprescindible per a entendre el que està ocorrent 
en aquest temps, Krznaric esmenta exemples de països que estan creant institucions públiques i independents la 
missió de les quals és avaluar les polítiques d’Estat en relació amb els seus efectes futurs, amb capacitat d’eme-
tre informes que qüestionen la sostenibilitat d’aqueixos projectes, com la “Comissió del Futur” del Parlament Fin-
landés (1993), el Comissari de Generacions Futures del Parlament Israelià (2001), el Defensor de Generacions 
Futures a Hongria (2008-2011), el Consell sobre el Futur a Suècia (2015), el Comissariat de Generacions Futures 
de Gal·les, (2015) la representant de les quals, Sophie Howe, ha deixat com a referència a la seua importància 
que “la justícia intergeneracional consisteix a donar prioritat a les necessitats a llarg termini per damunt dels 
guanys a curt termini”. Krznaric proposa la transició a un model d’economia ecològica, del capitalisme especu-
latiu a l’economia de regeneració.

Acceptant el camí cap a la societat digital que opera a les ciutats d’aquest país, respecte de les raons que expli-
quen la necessitat d’investigar i conéixer la realitat del medi rural en l’ús de les TIC és fonamental per al disseny 
del model, com es va fer constar en el projecte tècnic presentat inicialment per l’equip d’investigadors com a 
contingut de la investigació que ens ocupa.

3 Convé analitzar amb detall la qualitat del servei que presten els principals operadors de comunicacions en el desplegament de fibra òptica, 
amb freqüents micro talls i amb altres problemes de desplegament en l’anomenada última milla. Un altre capítol pendent és el de les infraes-
tructures de comunicacions de llarg abast que encara estan per desplegar en la major part del territori rural obert.
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Les ciutats solen tindre desplegada des de fa alguna década, per a les comunicacions basades en internet, una 
xarxa de banda ampla mitjançant fibra òptica que ha donat lloc a considerar com a nodes bàsics d’informació els 
edificis intel·ligents, és a dir, unitats que reuneixen un volum de dades amb suficiència crítica per a una gestió 
intel·ligent, predictiva, basada en el big data, etc. L’arribada del 5G millora les condicions sense fils de mobilitat, 
si bé el volum i capacitat de transmissió de dades d’una xarxa òptica és fins ara molt superior, considerant a més 
la dependència del 5G per la seua vinculació a xarxes òptiques per a funcionar.

Diferències bàsiques d’un sistema Smart City i un sistema Smart Villages

En el territori rural les infraestructures de comunicacions es caracteritzen per la precarietat tecnològica. En les 
poblacions rurals en les quals arriba la fibra òptica i compten amb centrals digitals, el desplegament per façana 
de la xarxa és insuficient i a més solen tindre un problema crònic de micro talls, la qual cosa suposa una dificultat 
tècnica important per a processos d’automatització, robòtica, intel·ligència artificial, manteniment de sistemes, 
etc. La proposta substitutòria del 5G per a no desplegar fibra òptica en les poblacions rurals no resoldrà la cober-
tura de les zones d’ombra per raons diverses: limitacions d’abast, sobredimensionament de cabal innecessari, 
costos elevats, etc.

També convé assenyalar que la banda ampla que arriba als nodes rurals, és a dir a les poblacions rurals dis-
seminades en el territori, donen cobertura amb dificultats al nucli urbà rural, però deixant sense cobertura els 
espais netament rurals, és a dir la cobertura de l’espai rural des del concepte que hem plantejat a l’inici d’aquesta 
presentació que requereix sistemes de llarg abast (IPWan) que permeten tot tipus d’instal·lacions com la senso-
rització i monitoratge per al desenvolupament de serveis de gestió en milers de km quadrats de l’espai rural en 
el qual la fibra òptica no serà la instal·lació de desplegament de xarxa.

Quin és el grau d’implantació de les
infraestructures TIC en el territori?

Superades les necessitats d’infraestructura en comunicacions en el territori rural s’han de desenvolupar les pla-
taformes intel·ligents de gestió del territori amb característiques d’interoperabilitat amb altres plataformes per a 
l’allotjament i progressiu desenvolupament d’aplicacions de servei als ciutadans. 

Un estudi encarregat en 2015 per la UE a un consorci de diversos socis, a través del projecte pilot ECORYS, va 
concloure que “…els desafiaments i necessitats de les àrees rurals són molt diversos, per tant, tots els pobles i 
àrees rurals poden ser intel·ligents a la seua manera sempre que els ciutadans rurals prenguen la iniciativa per 
a trobar solucions pràctiques basades en l’ús i adaptació a la seua realitat de les tecnologies més apropiades…”.

L’homologació de capacitats potencials TIC entre els ciutadans que habiten poblacions rurals i els ciutadans 
urbans de les grans ciutats serà una realitat a través d’aquest procés.

Superats els nivells bàsics d’inversió en
infraestructures, què falta per a aconseguir
un sistema de Smart Rural?
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Existeix un ampli desfasament de les infraestructures TIC respecte de l’estàndard bàsic necessari que és diferent 
del de les ciutats. Convé situar en el pla de la responsabilitat pública l’homologació de les condicions d’accés a 
les TIC de les zones rurals respecte de les ciutats. Completar el desplegament d’infraestructures, garantir la quali-
tat de les xarxes, que actualment pateixen apagades i micro talls freqüents, situar centres de dades de proximitat 
amb sistemes de redundància, combinar el desplegament de tecnologies sense fils d’ampli rang com el 5G amb 
una altra mena de tecnologies sense fils de llarg abast per a les grans extensions com el IPWAN per a serveis 
orientats a necessitats específiques de digitalització en el territori rural no urbà.

No solament existeixen febleses importants en infraestructures i desenvolupaments ad hoc com hem exposat, 
també es ve produint un recent interés des de les empreses tecnològiques per identificar espais de negoci en 
el territori rural, si bé a causa del desconeixement d’aquesta realitat, cal assenyalar amb preocupació, que la 
majoria d’empreses es dirigeixen al territori rural des d’una posició de colonització tecnològica i donant per bona 
una subordinació del territori rural als seus propis interessos, desconeixent les necessitats reals del món rural.

La investigació ens ha permés observar com les poblacions xicotetes no formen part del focus que sol delimitar 
l’univers de les enquestes i estudis de caràcter general, nacional o autonòmic. Els municipis de menys de 5.000 
habitants en nombroses ocasions no figuren entre els habitants enquestats, els treballs de camp no desplacen 
enquestadors als pobles que solen ser els més distants de les zones urbanes i solen formar part de les esta-
dístiques bé en el marge d’error de la mostra o bé mitjançant la projecció de les tendències de les zones més 
poblades.

Convé observar com en l’informe sobre la Societat Digital 2020-2021 publicat per la Fundació Telefònica, sens 
dubte un dels documents més complets i actuals per a conéixer l’estat i evolució de les TIC en el territori, en 
l’apartat dedicat a la Comunitat Valenciana podem comprovar com el concepte “rural” no figura en tot l’informe, 
mentre que el concret “bretxa digital” apareix en dues ocasions referit a tota la CV.

Contrasta aquest resultat, precisament amb la declaració de prioritats que enuncia l’informe en la qual es diu 
que l’estratègia Espanya Digital 2025 està dissenyada entorn de 10 eixos, dels quals el primera serà: Garantir 
una connectivitat digital adequada per al 100% de la població, promovent la desaparició de la bretxa digital 
entre zones rurals i urbanes. Afegint a continuació com a prioritària l’“Agenda urbana i rural i la lluita contra la 
despoblació”.

El pla de Recuperació Transformació i Resiliència conté nombroses referències a la despoblació de les zones ru-
rals, estableix línies d’actuació per a reduir la desigualtat, la bretxa digital, la transició ecològica, la cohesió social 
i territorial, com els pilars sobre els quals accelerar el salt a una economia verda, sostenible i justa, que arribe a 
tots els punts del país perquè ningú es quede arrere.



La transició de l’activitat econòmica a la digitalització s’ha proposat des de la UE i des de les diferents instàncies 
de govern com l’instrument més determinant en l’actualitat, instrument clau per a la transició tecnològica, de 
manera que el conjunt de sectors i sistemes de producció siguen capaces d’adaptar els seus models de treball a 
l’ús de les tecnologies de la societat de la informació i la comunicació (TIC) per a obtindre capacitats de compe-
titivitat homologables al nostre entorn europeu i internacional.

Sobre aquest tema s’aspira a aconseguir models desenvolupats de ciutats i pobles intel·ligents (SmartCity & 
SmartVillages) mentre que per al territori rural s’ha proposat la denominació Smart Rural, és a dir, intel·ligència 
rural. Des d’aquesta perspectiva, qui són els agents de la intel·ligència rural?

Existeix una intel·ligència rural que ha sigut devaluada des de la distància i la densitat de la vida urbana, in-
centivada pel desenvolupisme industrial des de mitjan segle passat i que actualment és necessari resignificar i 
incorporar per al desenvolupament i la innovació rural. Pel·lícules com “La ciutat no és per a mi”, de l’actor Paco 
Martínez Soria, exemplifiquen aquest resultat. En l’actualitat les ciutats i els estats, sobretot en l’entorn europeu, 
han enunciat nombroses propostes de resignificació i redefinició de les relacions urbanes i rurals des d’una 
àmplia perspectiva de col·laboració i interdependència. El concepte Smart Rural inclou les persones del territori 
rural des d’una perspectiva oberta.

Aquesta integració de diferents recursos naturals en la delimitació de l’espai rural té particular sentit des de la 
perspectiva que concep la gestió intel·ligent del territori rural com el mitjà més interessant en l’actualitat per a la 
transformació de les relacions de dependència entre el medi rural i urbà des d’una perspectiva mediambiental, 
que utilitza les tecnologies de la societat de la informació i el coneixement per a aconseguir resultats més eficients 
i sostenibles.

Propostes de la UE com el programa “De la Granja a la Mesa” contenen en l’actualitat un significat de major 
importància i profunditat del que pot aparentar, per la qual cosa es ve formulant la conveniència de desenvolupar 
xarxes de proximitat per a evitar problemes de col·lapse i falta de subministrament, com s’ha experimentat durant 
la pandèmia Covid19.

Concloent sobre tot allò exposat, des d’aquesta perspectiva s’ha desenvolupat la investigació que presentem 
dirigida a obtindre el coneixement imprescindible sobre la realitat rural quant a l’ús i condicions d’adaptació de 
les TIC als processos que caracteritzen els sistemes de producció i de dinamització socioeconòmica de les po-
blacions que desenvolupen la seua activitat en el territori rural.

S’ha tractat d’establir en aquesta investigació la realitat i capacitats de les infraestructures existents i avaluar des 
d’una perspectiva externa la seua utilitat i funcionament, incloent-hi la valoració i ús que practica realment la 
població rural, un aspecte que és imprescindible per a aconseguir resultats futurs eficients mitjançant programes 
de transició a la digitalització, a partir de les pròpies necessitats del medi rural.

A continuació, s’exposen les dades tècniques i metodològiques del treball realitzat que ha comptat, com es veu-
rà, amb una col·laboració de les Universitats Públiques valencianes que ha resultat fonamental per a completar 
aquesta primera fase del treball que ara presentem. La col·laboració multidisciplinària d’equips especialitzats en 
diferents matèries per a l’abordatge de les qüestions de fons que diferencien l’espai rural en les seues diferents 
tonalitats i la seua importància en relació amb la planificació d’un futur sostenible ha sigut el canal que ha per-
més establir vincles entre la cultura rural, la tradició, el costum i en definitiva la mirada i el rescat essencial de la 
cultura rural per a mirar al futur i pensar com podem contribuir des del territori a una adaptació intel·ligent de la 
tecnologia que ens ajude a una transició a la digitalització per a un futur sostenible.
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Disseny
de la
investigació

El disseny de la ‘Investigació sobre les necessitats TIC en el territori rural de la Co-
munitat Valenciana’ ha articulat una doble perspectiva. Per un costat, ha integrat 
les dimensions qualitativa i quantitativa en la seua aproximació a fi d’estudi. Per 
un altre, l’equip d’investigació, procedent de tres universitats públiques valencia-
nes ha integrat investigadors i investigadores procedents de l’àrea de les ciències 
socials: sociologia, demografia i economia i investigadors procedents de l’àrea de 
física aplicada i de l’enginyeria agrònoma. El procés d’investigació s’ha coordinat 
conjuntament amb la Fundació el Olmo.
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des ha dirigit i col·laborat en nombroses investigacions en els camps de la sociologia ecològica, sociologia de l’edu-
cació i la joventut, processos socials emergents i democratització del coneixement científic. Sobre aquests temes ha 
publicat nombrosos articles en revistes nacionals i internacionals i capítols en llibres col·lectius. Des de 2018 dirigeix 
l’Estructura d’Investigació interdisciplinària de la Universitat de València en Sostenibilitat, Medi Ambient, Economia, 
Educació i Societat (ERISOST) de l’Institut Interuniversitari López Piñero de la Universitat de València.

Unitat d’anàlisi demogràfica i estructura social
Sr. Rafael Castelló Cogollos 

Rafael Castelló Cabdells (1964). Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de València i 
Doctor en Sociologia. Com a investigador, ha treballat específicament qüestions relacionades amb la demografia i la 
sociologia política aplicades al País Valencià. Ha col·laborat en investigacions sobre la sostenibilitat i el desenvolu-
pament humà, el voluntariat i el consum cultural a Espanya, i sobre les immigracions estrangeres al País Valencià. 
Ha participat en diverses obres col·lectives d’anàlisis de l’estructura social valenciana. Ha format part de grups 
d’investigació amb projectes R+D+I, dedicats a l’anàlisi de la crisi socioeconòmica i l’augment de la precarietat vital 
a Espanya, i altres països europeus. Últimament, aquest grup ha centrat la seua atenció en les pràctiques socials 
col·laboratives, amb un projecte denominat Sharing Society.

Unitat d’anàlisi estadística
Sr. Luís Vila 

Luis E. Vila. Doctor en CC. Econòmiques i Empresarials. Catedràtic de Mètodes Quantitatius per a l’Economia i l’Em-
presa, Departament d’Economia Aplicada, Universitat de València. Investigació orientada a l’estudi i desenvolupa-
ment de mètodes quantitatius per a l’anàlisi i resolució de problemes econòmics en tres línies principals: economia 
regional, economia de l’educació i economia de la cultura, cerca respondre al desafiament de nous problemes emer-
gents de les transformacions socials i econòmiques. Membre de la unitat d’investigació “Mètodes Quantitatius per al 
Mesurament de la Cultura i l’Educació (MC2)” del Departament d’Economia Aplicada de la Universitat de València.
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Unitat d’economia rural i gènere
Sra. Mª Jesús Navarro Rios

Doctora Enginyera Agrònoma. Màster en Igualtat de Gènere en l’àmbit públic i privat. Professora contractada Doctora 
en l’àrea de Producció Animal de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, Escola Politècnica Superior d’Oriola (EPSO). 
Ha investigat en: Agricultura Social. Diagnòstic de sistemes de producció agropecuaris, desenvolupament rural, 
cooperació al desenvolupament i gènere. Violència de gènere en l’àmbit rural. El tràfic de persones amb finalitats 
d’explotació sexual.

Sra. Juana Aznar Márquez 

Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials i Doctora en Economia (Doctorat Europeu) per la Universitat de 
València. Postgrau en Economia dels Recursos Naturals i el Medi Ambient per la Universitat d’Alcalá i un Màster en 
Igualtat de Gènere en l’Àmbit Públic i Privat per la Universitat Miguel Hernández d’Elx i la Universitat Jaume I de Cas-
telló. Professora titular de l’àrea de Fonaments de l’Anàlisi econòmica en la Universitat Miguel Hernández. Secretària 
de la Càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible en l’eix Prosperitat dels 
Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.

La seua activitat investigadora es va iniciar amb aspectes relacionats amb problemes i mesures mediambientals. 
L’evolució d’aquesta línia de treballs va implicar la incorporació de qüestions relacionades amb els recursos naturals 
i del medi ambient i la sostenibilitat del creixement. En l’última dècada s’ha centrat en temes relacionats amb el món 
rural i les activitats realitzades per les dones rurals tant a nivell espanyol com internacional.

Unitat de ciència de dades i desenvolupament informàtic
Sr. Juan Miguel García-Gómez 

Doctor en Informàtica, 2009. És catedràtic i subdirector del Departament de Física Aplicada en la Universitat Politèc-
nica de València. Com a investigador principal del Laboratori de Ciència de Dades Biomèdiques, centra la seua inves-
tigació en enfocaments basats en dades per a millorar l’assistència sanitària i les ciències de la vida. Ha coordinat el 
desenvolupament del programari d’avaluació de la integritat de les dades per a la fabricació farmacèutica en el SPU-
MONI CHIST-ERA (PCI2019-103783, 2019-2022). És avaluador de projectes europeus per a la unitat DG-Connect 
i part del panell científic d’hospital experimental IHU Estrasburg, així com avaluador per als consells d’investigació 
d’Espanya, Suïssa, Alemanya i Bèlgica. Ha registrat 12 desenvolupaments de programari com a propietat intel·lectual 
i una patent internacional per a la delineació automàtica de tumors glials (P201431289).

Coordinació tècnica i gestió del projecte des de La Fundación El Olmo  
Sr. Antonio Collado Izquierdo 

Director de la Fundación El Olmo. Llicenciat en Antropologia Social i Cultural. Màster en Gestió Cultural. Màster en 
Màrqueting “On line”.
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1 Per la seua rellevància amb l’objecte de la nostra investigació convé destacar els següents informes:
 
-Informe Sobre el medi rural (2020) del Comité Econòmic i Social (CESCV) (enllaç PDF: Un medi rural viu i sostenible)

-Informe 2020: l’accés desigual des dels espais rurals a la transformació digital. (2021). Vicent Querol (coord.) VV.AA. Càtedra de Bretxa 
Digital i Territori. Universitat Jaume I

-La transformació digital vulnerable. Un apropament conceptual a les Smart Villages: teoría i desenvolupament a diferents àmbits territorials.  
Vicent Querol i Joan San Felix (coords.) VV.AA. Càtedra de Bretxa Digital i Territori. Universitat Jaume I

Estructura
de l’informe
El procés d’investigació ha integrat tres fases. La primera fase, després de la revisió de la literatura sobre el medi 
rural, la bretxa digital i els processos d’innovació en el territori valenciá1, es va orientar a realitzar una primera 
exploració qualitativa, a través d’entrevistes obertes semi-estructurades i reunions de grup. En elles es va explorar 
amb experts i representants dels diferents sectors de l’espai rural les diverses problemàtiques que el travessen, 
així com la seua relació amb els processos de digitalització i innovació sostenible. Aquesta fase va concloure 
amb una succinta caracterització de les característiques sociodemogràfiques de la població rural valenciana i 
les seues dimensions més rellevants en termes de creixement demogràfic, moviments naturals de la població, 
moviments migratoris, estructura de la població i concentració territorial i ruralitat. El capítol conclou amb unes 
conclusions preliminars i una primera proposta d’indicadors per a realitzar una anàlisi de la vida rural en el terri-
tori valencià i les seues variacions.

El capítol segon del present informe recull aquest treball. Els resultats de l’exploració qualitativa es presenten 
en el capítol següent. En ell s’informa de les problemàtiques del territori rural a partir de la vivència quotidiana 
dels seus actors i les seues relacions amb els processos de digitalització, innovació i sostenibilitat. L’exploració 
qualitativa va donar pas al disseny d’un qüestionari sobre l’ús de les tecnologies de la informació en els muni-
cipis valencians. El capítol quart presenta les dades d’aquesta enquesta realitzada a una mostra de municipis 
valencians de menys de cinc mil habitants. També presenta una primera aproximació a l’estat d’opinió sobre la 
relació entre la innovació, a través de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, i la vida rural i la 
seua possible sostenibilitat.

Les investigacions anteriors van ser acompanyades per una línia de treball específica amb la unitat de Ciència de 
Dades Biomèdiques i desenvolupament informàtic L’objectiu d’aqueix apartat va estar centrat en dissenyar una 
eina que, sintetitzant les informacions produïdes i integrant les dades disponibles dels municipis de la Comunitat 
Valenciana ens permetera estratificar els diferents municipis per a contrastar hipòtesis i establir patrons sobre 
l’estat i evolució del medi rural i la seua relació amb els processos de digitalització i innovació sostenible. El capítol 
cinqué del present informe presenta el primer prototip d’aquesta eina.

Cal assenyalar, finalment, que en paral·lel als processos d’investigació anteriors, els coordinadors tècnic i cien-
tífic del projecte van treballar en el disseny i realització del ‘Primer congrés de Smart Villages sostenibles del 
Mediterrani 2022’, realitzat a Alacant a l’octubre de 2021. Les principals conclusions d’aquest congrés estan 
incorporades a l’últim capítol del present informe.
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Les delimitacions administratives del territori rural atesa la població dels seus municipis són un primer pas per a 
caracteritzar l’espai rural que s’han de completar amb altres anàlisis que permeten unes definicions més àmplies 
i adequades. Sense entrar en profunditat en aquesta qüestió, descriurem els models d’anàlisi teòrica que ens han 
sigut útils per a caracteritzar el medi rural.

En termes econòmics en les societats occidentals, com assenyala Luis del Romer (2018)1 en la seua concep-
tualització del paper del medi rural del segle XXI en el capitalisme global, fa ja moltes dècades que el sector 
agrícola, juntament amb el ramader o forestal va deixar de ser una activitat definitòria del medi rural. Segons les 
estadístiques d’agricultura de la UE, 2020, el sector de l’agricultura va representar el 1,3% del PIB del seu PIB. 
Quant a nombre de treballadors en 2019, el país que va registrar un major número va ser Romania, mentre que 
Espanya va ocupar 741.000 treballadors en el sector de l’agricultura en 2019 i a 623.000 en el de la producció 
alimentària l’any anterior.

Si atenem les seues funcions, continuant amb Romero i la seua presentació dels models de l’economista rural 
francés Philippe Perrier-Cornet podríem distingir tres funcions en l’actual medi rural europeu del segle XXI:
 
• Espai rural-recurs, caracteritzat per la seua condició productivista de recursos agrícoles, industrials, ramaders 
i proveïdor de recursos naturals: aigua, fusta, materials de construcció, energia.

• Espai rural-mitjà de vida, caracteritzats per les seues funcions de residència i esplai. Pròxims a les àrees me-
tropolitanes o pròxims a vies de comunicació que permeten un fàcil accés a les ciutats. Es tractaria d’un espai 
residencial per a les classes mitjanes i mitjanes altes urbanes que afig l’atractiu del seu paisatge i qualitat me-
diambiental i no implica un minvament en les seues necessitats de connexions digitals.

• Espai rural-naturalesa, caracteritzats per complir funcions naturals de conservació de la diversitat biològica, de 
preservació de recursos essencials com l’aigua, l’aire i de prevenció de riscos com les inundacions a escala local 
i el canvi climàtic a escala global.

Aquestes funcions són el resultat d’unes polítiques territorials que al llarg de dècades i en el context de la globa-
lització neoliberal han subordinat el medi rural a l’urbà. Polítiques que han privilegiat el productivisme i la rendi-
bilitat capitalista en la seua concepció de l’espai rural. Les funcions anteriors han donat lloc a tres diferenciacions 
tipològiques del medi rural que com primera aproximació ens resulten útils:

• Un medi rural agroindustrial on la productivitat, en termes de rendibilitat econòmica, esdevé la seua principal 
finalitat. En aquest mitjà la connectivitat física, a través de vies ràpides de comunicació i la connectivitat digital, 
són condicions necessàries.

• Un medi rural tradicional i en crisi amb baixa densitat de població, amb poc accés als serveis i a les comunica-
cions amb agricultura i ramaderia marginal i presència del turisme rural. Aquest mitjà que arrossega una llarga 
crisi se situa preferentment en àrees de muntanya i interior.

• Un medi rural periurbà, assentat entorn de les àrees metropolitanes i la litoral i amb un fort component residencial.

Les delimitacions del medi rural 
en les societats europees  

1 Luis del Romero Renau, (2018). Despoblación y abandono de la España rural. El imposible vencido. València. Tirant humanidades. 
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Aquesta primera referència teòrica, l’hem complementada amb un altre medi rural. Es tracta d’un quart medi  
minoritari però amb entitat pròpia on s’estan expressant respostes alternatives i innovadores a la convergència 
de les dues crisis que travessen l’espai rural. D’una banda, la creixent deterioració del medi rural tradicional i la 
seua progressiva despoblació a causa de les lògiques de rendibilitat imposades pel sistema capitalista. Per una 
altra, les concrecions i els efectes en aquest territori de la crisi ecologicasocial.

Les respostes que parteix d’aquest quart medi rural se sustenten en els principis que animen els Objectius del 
Desenvolupament Sostenible (ODS) i l’ecologia política. Aquest model ho hem denominat medi rural ecològica i 
socialment sostenible. En la figura 1 es combinen els espais i els medis rurals i es presenten les quatre tipologies 
a les quals donen lloc des del nostre primer model de referència.

 

 

 

Figura 1. Elaboració pròpia.
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El nostre segon marc de referència teòrica apareix en considerar la manera com aquests models es relacionen 
amb el temps i de la consideració d’establir models d’innovació social sostenibles a llarg termini. L’investigador 
de la Long Now Foundation i membre del Club de Roma, Roman Krznaric, ha proposat en El buen antepasado  
(2022)2 un marc teòric per a determinar aquesta relació.

La seua construcció marc teòrica es basa en sis oposicions entre dos termes; la predominança d’un o l’altre ele-
ment en cadascuna d’aquestes oposicions li permeten diferenciar el tipus de relació que les societats humanes 
estableixen amb el seu futur. Les oposicions són les següents:

1. Humilitat en el temps profund. Un terme definit com ‘comprendre que som un parpelleig en el temps còs-
mic’ i contraposat al terme “La tirania del rellotge”, definit com l’acceleració del temps que ha caracteritzat les 
societats humanes occidentals des de l’Edat Mitjana.

2. Mentalitat de llegat. Terme definit com ser ben recordat per la posteritat i contraposat al terme “Distracció 
digital”, definit com el segrest de l’atenció per part de la tecnologia.

3. Justícia intergeneracional. Acaba definit com atendre en la planificació i les politiques socials les conseqüèn-
cies, positives o negetatives, que puguen tindre en un cicle de set generacions aquests processos i actuar triant 
aquelles les conseqüències de les quals siguen positives per a aqueixa setena generació. Aquest terme ho con-
traposa al “Presentisme polític”, definit com un enfocament en la planificació social i política que se centra en 
tractar de guanyar les pròximes eleccions.

4. Pensament catedral. Un terme definit com planificar projectes més enllà de la duració de la pròpia vida i el 
contraposat al de “Capitalisme especulatiu”, definit com la subordinació a la volatilitat del mercat financer amb 
els seus auges i caigudes.

5. Previsió holística. Definit com idear múltiples rutes per a la civilització. Contraposat a “Incertesa interconnec-
tada”, definit com a auge del risc global i contagi.

6. Objectiu transcendental. Que ho defineix com l’aspiració a la prosperitat local i global planetària i contra-lloc 
al “Progrés perpetu”, definit com la cerca del creixement econòmic incessant.

La presència d’uns objectius o altres determinaren tres rutes per a les societats actuals:

• Destrucció. En la qual només predominen els segons.

• Reforma. En la qual es combinen els segons i els primers i aquesta combinació pot evolucionar cap a la 
destrucció o cap a la transformació.

• Transformació. En la que només són presents els primers.

2 Roman Krznaric, (2022). El buen antepasado. Cómo pensar a largo plazo en un mundo cortoplacista. Madrid. Capitán Swing.
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Com veiem, en el model de les dimensions de governança i de justícia intergeracional es combinen amb les 
econòmiques i donen lloc a un model més complex.

En la línia anterior, però amb una aplicació concreta al medi rural, se situa la tercera referència central que hem 
utilitzat en l’anàlisi de la nostra investigació. Es tracta de l’informe elaborat pel Joint Research Council (JCR) per 
a la Comissió Europea en 2021 [JRC,2021] sobre la predicció d’estil d’àrees rurals d’Europa per al 2040. Pre-
veu quatre possibles escenaris dependents de dos factors: demografia rural (creixent o minvant) i governança 
multinivell (fragmentada o en xarxa). Com a resultat, JCR estableix els escenaris ruralbanites, renovació rural, 
especialització rural i connexions rurals (veure Figura 2) al territori rural sense tindre en compte els límits naturals 
i socials.

En el capítol cinqué del present informe s’explica detalladament el model anterior. Baste ací assenyalar que, 
connectant els marcs teòrics que hem vist més amunt, podem establir correspondències entre ells. Així l’esce-
nari ‘ruralbanites’ tendeix a coincidir amb el ‘Medi rural agroindustrial’; l’escenari d’ ‘especialització rural amb 
el ‘Medi rural tradicional en crisi’; l’escenari de ‘renovació rural’ tendeix a coincidir amb el ‘Medi rural ecològica 
i socialment sostenible’i, finalment, ‘connexions rurals’ tendeix a coincidir amb el ‘Medi rural periurbà’. Al seu 
torn, cadascun d’aquests escenaris impliquen rutes diferents, en relació amb el mitjà llarg termini; la destrucció, 
la reforma i la sostenibilitat ecològica i el seu vincle amb les futures generacions. Mentre el primer ‘ruralbanites’ 
tendiria a situar-se si no es produeix cap transformació significativa en les rutes de destrucció, en la mesura que 
trasllada l’actual model de producció capitalista i de rendibilitat econòmica. Els altres tres tendirien a situar-se 
en rutes diferents. En les rutes de la reforma o la destrucció en els casos de ‘especialització rural’ i ‘connexions 
rurals’, segons les seues evolucions futures; i, finalment, ‘renovació rural’ tendiria a situar-se en l’escenari de la 
transformació.

Figura 2. Model d’Àrees Rurals en 2040 de JRC amb quatre possibles escenaris dependents dels factors demografia rural (creixent minvant) 
i governança multinivell (fragmentada o en xarxa): ruralbanites, renovació rural, especialització rural i connexions rurals.
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La mostra qualitativa que dissenyem per a l’exploració qualitativa va ser la següent:

L’exploració qualitativa  

Informants qualificats
i representants de Fundacions,
i associacions de l’entorn rural.

E.1.1.1

Representant Fòrum Nova ruralitat.

ENTREVISTES EXPLORATÒRIES
1. Àrea Administracions públiques, experts i fundacions i associacions del rural

1.1 
E.1.1.2

E.1.1.3

E.1.1.4

E.1.1.5

E.1.1.6

Representant Organització Sindical Agrària.

Representant Centre d’Estudis de la Serra.

Representant Organització ramadera.

Expert en l’evolució de la societat rural.

Expert en Agroecologia.

Informants qualificats dels
sectors de l’Administració
autonòmica en l’entorn rural

E.1.2.1

Representant Conselleria Agricultura.1.2 
E.1.2.2

E.1.2.3

E.1.2.4

E.1.2.5

Representant municipi menys de 100 habitants.

Representant Conselleria Innovació.

Representant municipi menys de 500 habitants.

Representant municipi menys de 1.000 habitants.

Informants qualificats dels
sectors de l’Administració local
i agents de desenvolupament local

E.1.3.1

Agent desenvolupament local província d’Alacant.1.3 
E.1.3.2

E.1.3.3

Agent desenvolupament local província de Castelló.

Agent desenvolupament local província de Valencia.

Informants qualificats en
les àrees de Salut i Educació 

E.1.4.1

Especialista en àrea de salut entorn rural.1.4
E.1.4.2

E.1.4.3

Especialista en àrea d’educació entorn rural.

Docent entorn rural.

E.1.4.4

Mèdic entorn rural.
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GRUPS DE DISCUSSIÓ

Dones joves, entre 20 i 35 anys 
residents en municipis de menys 
de 100 habitants (Castelló).

Homes joves, entre 20 i 35 anys 
residents en municipis de menys 
de 500 habitants (Alacant).

Representants d’explotacions 
agrícoles i ramaderes i petites 
i mitjanes empreses del sector 
serveis vinculades a la
sostenibilitat.

Grup 1 Grup 2 Grup 3 

ENTREVISTES EXPLORATÒRIES
2. Àrea societat i economia de l’entorn rural dones adultes, dones joves

2.1 2.2 2.3
Dona desocupada amb càrregues 
familiars entre 45 i 55 anys.

Dona entre 45 i 55 anys amb 
càrregues familiars ocupada 
en l’agricultura i/o la ramaderia 
tradicional.

Dona amb càrregues familiars 
entre 35 i 45 anys ocupada en 
l’agricultura i/o la ramaderia 
sostenible.

2.4 2.5 2.6
Dona jove amb estudis superiors 
entre 25 i 35 anys desocupada.

Dona jove amb estudis primaris 
o mitjans entre 20 i 35 anys 
desocupada. 

Home entre 45 i 55 anys amb 
càrregues familiars ocupat en 
l’agricultura i/o la ramaderia 
tradicional.

2.7 2.8 2.9
Home amb càrregues familiars 
entre 35 i 45 anys ocupat en 
l’agricultura i/o la ramaderia 
sostenible.

Home jove amb estudis superiors 
entre 25 i 35 anys desocupat.

Home jove sense estudis
superiors entre 20 i 35 anys 
desocupat.

2.10
Representant PIME sector
agricultura tradicional.

(Home entre 40 i 55 anys).

Representant PIME sector
ramaderia tradicional.

(Home entre 40 i 55 anys).

Representant PIME sector
agricultura sostenible.

(Dona entre 40 i 55 anys).

Representant PIME sector
ramaderia sostenible.

(Dona entre 40 i 55 anys).

Representant PIME sector
serveis tradicional.

(Home entre 40 i 55 anys).

Representant PIME sector
serveis sostenible.

(Home entre 40 i 55 anys).

2.11 2.12

2.13 2.14 2.15

Les entrevistes en profunditat i les reunions de grup ens han permés un primer diagnòstic de la vivència dels diversos actors 
socials del medi rural en les seues vides quotidianes, la seua caracterització del territori rural, la problemàtica que els afecta, 
la seua relació amb les noves tecnologies de la informació i comunicació i amb els processos de sostenibilitat ambiental.
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GRUPS DE DISCUSSIÓ

El guió temàtic que es va utilitzar per a les entrevistes en profunditat amb els experts es va centrar en dos grans 
nuclis temàtics:

a) Caracterització de la despoblació rural en la societat valenciana.
• Dinàmiques econòmiques, socials i polítiques més rellevants i principals problemes.
• Similituds i diferències entre els territoris rurals.
• Les possibilitats d’una agricultura i ramaderia ecològica i indústria i serveis ecològicament i social sostenibles.

b) La perspectiva de les TIC i el seu lloc en l’àmbit rural.
• Decreixement i TIC en l’àmbit rural.
• Les TIC i les necessitats econòmiques, socials en l’àmbit rural.
• Representació general de les NTIC en el context de la crisi ecosocial.

Per part seua, el guió de les entrevistes i de les reunions de grup amb la resta dels actors socials aborda les 
següents qüestions:
 
1. Les condicions de la vida quotidiana en l’àmbit rural.

• Com es perceben les condicions de vida dels diferents sectors de població: major, adulta, joventut, infància 
i les diferències entre ells.
• Com perceben les seues condicions de vida. En aquest apartat es va aprofundir en la percepció de la des-
població i el paper que ocupen en aqueix procés els homes i les dones joves.

2. Descripció dels principals canvis que han registrat en els últims temps. 
• Canvis que han facilitat la vida.
• Canvis que han dificultat la vida.
• Ús que realitzen de les TIC i imatge que es té d’elles.

3. Les principals necessitats en el territori rural des de la posició de l’entrevistat/da. 
• Serveis sanitaris.
• Serveis socials.
• Serveis educatius.
• Serveis culturals.
• Serveis de transports.
• TIC i accés a les comunicacions.
• Gestió administrativa local.
• Ocupació.
• Ús dels joves.
• Ocupació de les dones.

4. Respostes a la problemàtica rural i paper que haurien de jugar els diferents agents públics i privats.
• Administracions: municipal, diputacions, autonòmica, estatal, europea.
• Lleis i ajudes que afavorisquen la producció i la vida local.
• Cooperatives.
• Empreses.
• Sindicats.
• Fundacions.
• Altres agents socials.

5. Economia i agroecologia.
• Els problemes de subsistència de l’agricultura i la ramaderia tradicional.
• Les possibilitats de l’agricultura agroecològica i la ramaderia extensiva.
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En el present apartat presentarem una visió general de la investigació qualitativa a partir de l’anàlisi de les entre-
vistes i les reunions de grup realitzades a Alacant, Castelló i València. En els apartats següents presentarem els 
informes específics de València i Castelló, en primer lloc i d’Alacant en segon lloc. L’anàlisi de les entrevistes i 
reunions de grup realitzades s’ha estructurat seguint les següents categories (Figura 3).

En termes generals i abans d’exposar els informes qualitatius preliminars de les entrevistes realitzades a les 
províncies d’Alacant, Castelló i València cal destacar que les principals problemàtiques del territori rural tal com 
són descrites pels seus diferents actors són les següents: les dinàmiques de despoblament amb una població 
envellida i masculinitzada; la crisi de l’activitat agrària tradicional en el medi rural; les dificultats de les iniciatives 
innovadores; l’escassetat d’ocupacions en particular per als joves i més en particular per a les dones joves; la 
situació de desigualtat de gènere i la dificultat perquè el territori rural puga retindre a les dones; el dèficit d’in-
fraestructures de comunicacions i transports i el dèficit de serveis públics bàsics i de qualitat en àrees tan fona-
mentals com la sanitat o l’educació.

PROBLEMÀTIQUES I POSICIONS ENFRONT DE LA DIGITALITZACIÓ I LA INNOVACIÓ.

Identitats i
trajectòries rurals

Territori rural.
Problemàtiques

Digitalització i
innovació reformistes

Digitalització i
innovació sostenible

Digitalització
rural-industrial

Figura 3. Categories de l’anàlisi qualitativa.

Anàlisi general
de la investigació qualitativa:
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I, finalment, les deficiències i mancances relacionades amb les infraestructures de comunicacions vinculades a 
les noves tecnologies de la comunicació que podrien permetre dur a terme activitats econòmiques, de formació, 
d’oci o de gestió administrativa (veure figura 4).

Les dificultats anteriors segons assenyalen els nostres informants s’acusen amb major intensitat en aquells mu-
nicipis en risc de despoblació alt o molt alt. Municipis que es corresponen majoritàriament amb les zones de 
l’interior del territori rural valencià.

El conjunt de tota aquesta problemàtica ens permet deduir, tal com assenyala un dels nostres informants, que la 
població d’aquests territoris pateix una intensa desigualtat en relació a la població urbana. Una desigualtat que 
dificulta greument l’exercici dels seus drets de ciutadania.

En qualsevol cas, convé destacar que hi ha una notable percepció de tres problemes especialment greus: les 
dificultats d’accedir a una ocupació estable per part del sector dels joves i les dificultats d’accedir a un habitatge.

També del dèficit d’accés a les infraestructures de telecomunicacions. Com han assenyalat les dades de l’any 
2019 de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals sobre cobertura de banda ampla, 
el 90,9% dels municipis i entitats singulars de les 171 localitats en risc de despoblació tenen cobertura mòbil 
4G i el 94,4% cobertura mòbil 3G. Quant a la cobertura de xarxes fixes de banda ampla superior o igual a 30 
megues els municipis en risc de despoblació estan molt per davall tant de la mitjana nacional com de la mitja-
na de la Comunitat Valenciana. La ‘bretxa digital’ entre aquests territoris i les àrees urbanes és percebuda pels 
nostres informants, així com les dificultats per a portar avant altres opcions laborals basades en l’extensió de les 
modalitats de teletreball.

Figura 4. Les problemàtiques del territori rural.
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La percepció dels diferents espais de ruralitat i la seua connexió amb els processos de digitalització també apa-
reixen presents al llarg de les entrevistes.

Així trobem un model de digitalització que es veu associada als processos de l’agroindústria en el territori rural 
valencià (Veure figura 5).

En les entrevistes que al·ludeixen a aquesta realitat, que formaria part de l’espai rural com a recurs, s’assenyalen 
com els processos productius associats al desenvolupament de les noves tecnologies, és a dir, la digitalització 
l’han fet possible i estan en la base de la ramaderia intensiva i els processos d’agricultura industrial.

També, d’una manera més extensa, en les entrevistes i reunions de grup dels nostres informants, apareixen les 
noves tecnologies de la informació i la comunicació vinculades als mitjans rurals que hem caracteritzat com a 
tradicional en crisi i medi rural ecològica i socialment sostenible.

En el primer cas, estaríem parlant d’una digitalització innovadora de caràcter reformista, en la mesura que per-
metria, mitjançant altres polítiques territorials i socials i un ús adequat d’aquestes noves tecnologies, millorar la 
vida quotidiana en els territoris rurals i suplir part de les seues actuals mancances (Veure figura 6) Aquestes 
polítiques anirien des de la reforma dels transports i les comunicacions físiques, passant per polítiques que dis-
criminen positivament aquests territoris, fins al desenvolupament de noves tecnologies per a facilitar la creació 
d’ocupacions i l’accés als serveis de salut i educació per a les seues poblacions.

Les entrevistes han incidit a destacar que sense condicions dignes d’ocupació i d’habitatge o polítiques públiques 
que ho facen serà molt difícil que la població jove puga estabilitzar-se en els territoris rurals. També adverteix 
que l’arribada de nous habitants a aquests territoris per a començar trajectòries estables de vida en ells, només 
es consoliden si van associats a projectes d’innovació i ocupació sòlids. En els casos en què no ha sigut així, 
assenyalen com han constatat el seu fracàs.

Figura 5. Digitalització agroindustrial.
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En últim lloc, els nostres informants han apuntat a un ús de la innovació i la digitalització sostenible, vinculat no 
sols a la millora de les condicions de vida de la població dels territoris rurals, sinó també expliciten un compromís 
amb la preservació ecològica del medi natural en les seues activitats productives. Aquesta última posició es rela-
ciona, amb el model teòric vinculat al Medi rural ecològica i socialment sostenible (Veure figura 7). Des d’aquesta 
perspectiva els nostres informants assenyalen la importància de l’agroecologia i la ramaderia extensiva i la seua 
relació amb determinats usos de la digitalització per a la seua implantació. També destaquen la importància 
d’aquestes noves tecnologies per a facilitar una formació educativa, ajustada a les necessitats de l’entorn de la 
població jove. Destaquen la qualitat de vida i salut que incorporen els territoris rurals per als seus habitants però 
són conscients que esta innovació i digitalització sostenible només es pot consolidar a través d’una governança 
basada en la participació ciutadana, la dinamització del teixit associatiu i les cooperatives.

Figura 6. Innovació i digitalització reformista.

Figura 7. Digitalització i innovació sostenible.

41



Informe específic
de les entrevistes i grups realitzades
a Castelló i València

El present informe tracta de resumir algunes conclusions preliminars referent a les entrevistes realitzades amb 
diferents actors de la ruralitat valenciana. Entre ells, podríem distingir diversos grups en funció de dues variables: 
la seua procedència territorial, i el caràcter dels seus testimoniatges. Referent a la procedència territorial, la pràc-
tica totalitat de les persones entrevistades procedeixen de comarques de l’interior de la província de València, o 
de comarques de l’interior de Castelló. Quant al caràcter dels testimoniatges, tres d’ells els encarnen persones 
amb un vincle acadèmic o professional amb el rural (més enllà de la seua vinculació personal), mentre que la 
resta presenten un vincle purament vital i pragmàtic amb els territoris rurals, és a dir, habiten el rural, però no 
es dediquen al seu estudi o anàlisi. Tal com anirem exposant al llarg de l’informe, considerem que semblants 
diferències marquen la diversitat d’opinions que els entrevistats plantegen sobre el rural.

Introducció  

En primer lloc, hem pogut constatar que, la ruralitat actual dista molt d’aquella foto fixa que tradicionalment s’ha 
fet dels territoris rurals. Enfront d’aquells que plantegen una ruralitat unívoca i indiferenciada, hem pogut obser-
var com les persones entrevistades plantegen caracteritzacions del rural molt diverses, sempre condicionades 
per les particularitats dels seus municipis d’origen. És a dir, qüestions com la distància del municipi en el qual 
habiten respecte al municipi “gran” més pròxim; les activitats econòmiques que tradicionalment s’han desen-
volupat al poble de cadascun d’ells/es; els fluxos de població, que determinen una població fixa i una població 
estacional o discontínua diferents en cada territori, etc., acaben per definir contextos molt diversos, malgrat que 
tots ells presenten un caràcter rural.

Ens trobem davant una realitat summament complexa i marcada per molts matisos. Considerem que semblant 
complexitat, és una de les raons per les quals costa trobar entre els testimoniatges una definició general i co-
muna referent a la ruralitat. No obstant això, per a la major part de les persones entrevistades la despoblació és 
inherent al concepte de ruralitat. És a dir, d’alguna manera, no són capaços d’explicar el rural sense associar-ho 
necessàriament a l’èxode poblacional. I malgrat l’esmentada diversitat de caracteritzacions referent a la ruralitat, 
tots ells fan referència a una sèrie de factors com a causants de semblant èxode.

En primer lloc, podem dir que la quasi totalitat de les persones entrevistades consideren que els seus territoris 
han sigut, d’alguna manera, “oblidats” per part de les institucions. Fan referència a les desigualtats que exis-
teixen entre els territoris rurals, on “es viu amb el mínim necessari”, i l’abundància dels territoris urbans. Aquests 
municipis es troben en una situació d’infradotació de recursos en multitud d’aspectes, i als seus habitants se’ls 
neguen una sèrie de drets bàsics de ciutadania, que en els territoris urbans es “donen per fet”.

La dimensió territorial i els seus desequilibris  
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Un dels elements que més es repeteix és la consideració que majoritàriament els territoris rurals estan mal con-
nectats i compten amb escasses xarxes de transport. Tot això porta al fet que la població rural trobe dificultats a 
l’hora de poder desplaçar-se fins a àrees urbanes o municipis grans (ja siga perquè els joves puguen estudiar, 
perquè els més xicotets puguen accedir a activitats extraescolars, o perquè els més majors puguen rebre atenció 
sociosanitària). En termes generals, es parla de la poca freqüència, l’escassa qualitat i la poca quantitat de mit-
jans de transport. En aquest sentit, podríem dir que a la població rural se li nega l’accés (o almenys, se li dificulta 
en gran manera) a tota una sèrie de serveis fonamentals.

D’altra banda, es fa una referència quasi contínua a les dificultats d’accés a l’habitatge. El creixement continu 
dels preus, i la poca oferta immobiliària que existeix en alguns municipis, fa de l’habitatge un bé escàs en els 
territoris rurals. Així, i tal com relata una de les entrevistades, l’activitat econòmica dels pobles xicotets es veu en 
gran manera minvada per aquestes dificultats. D’altra banda, impedeix que aquells que arran de la recent pan-
dèmia de la COVID-19 hagen començat a plantejar-se la possibilitat de “anar-se a viure al poble”, es decidisquen 
a fer-ho.

També considerem de gran rellevància el fet que algunes de les persones entrevistades creguen enormement di-
fícil accedir a ocupacions qualificades en els territoris rurals. Més enllà que tradicionalment s’ha associat l’entorn 
rural a les activitats del sector primari i al turisme rural, la infradotació de recursos fa que molt poques empreses 
i autònoms decidisquen traslladar la seua activitat productiva a un context rural, més enllà d’aquells les activitats 
dels quals tenen a veure directament amb l’agro.

Quant a l’estructura social dels contextos rurals, algunes de les qüestions plantejades van ser la bretxa de gènere, 
i les dificultats afegides que pateixen els joves a l’hora d’habitar el rural. En general, es concedeix major rellevàn-
cia a les segones que a la primera, en entendre’s de manera majoritària que no existeixen grans diferències quant 
a les possibilitats de dones i homes en el context rural. Malgrat tot, algunes de les persones entrevistades relaten 
circumstàncies que clarament suposen una manifestació de la bretxa de gènere en multitud de dimensions. Des 
de dificultats a l’hora d’accedir al mercat laboral, a problemes per a participar de la vida pública i política del 
municipi. Però circumstàncies, que en general, no s’entenen per la major part d’entrevistats/ades com a fruit de 
les dinàmiques o condicions del rural, sinó com a resultat del masclisme en termes generals.

Quant a la situació de la gent jove, les persones entrevistades no semblen massa convençudes de les seues 
possibilitats de futur en el rural. Es considera, en termes generals, que són els que més pateixen el desequilibri 
territorial que existeix entre contextos rurals i urbans, i que per això tendeixen a transitar des dels primers cap 
als segons a la recerca de formació, eixides laborals, oci, etc. Aquells testimonis encarnats per perfils de caràcter 
acadèmic destaquen com, tal desequilibri, queda condensat en les dificultats que troben les parelles joves per 
a formar una família i establir-se en un territori rural. D’alguna manera, el presentar-se tal situació ens revela al-
gunes de les claus a l’hora d’entendre l’èxode poblacional. Factors com les dificultats per a conciliar vida laboral 
i familiar, les poques possibilitats d’accés a oci infantil i a la necessària atenció sociosanitària que es requereix 
durant els primers anys de criança, les complicacions que suposa el traslladar l’acompliment d’una activitat pro-
fessional mitjanament qualificada a un context rural (activitats que a la ciutat poden desenvolupar-se amb total 
normalitat), l’escassa oferta immobiliària a la qual tenen accés els nouvinguts a un context rural, etc., fan dels 
intents de formar una família una tasca terriblement complicada. Per tot això, es fa un especial èmfasi per part 
de la pràctica totalitat de les persones entrevistades en la necessitat de possibilitar un futur per a la gent jove en 
el context rural, ja que es considera que han de ser l’eix central d’una certa revitalització del territori.

Les comunicacions i les dificultats laborals de 
la població jove 
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Finalment, ens agradaria apuntar a la multitud d’interpretacions que ha generat el terme sostenibilitat entre les 
persones entrevistades. Igual que amb la definició del rural, cadascun d’ells ha manifestat una comprensió de 
la sostenibilitat en funció de les seues circumstàncies particulars. Així, al llarg de les entrevistes es tendeix a 
relacionar la sostenibilitat amb les necessitats que cada persona expressa. Mentre que uns l’entenen en termes 
sanitaris, uns altres posen el focus en qüestions mediambientals i forestals, o en com les complicacions a l’hora 
d’accedir a l’habitatge estan portant al rural a una situació de relativa insostenibilitat social. En qualsevol cas, tots 
centren la qüestió de la sostenibilitat en aspectes d’enorme importància a l’hora de projectar un futur per als te-
rritoris rurals, i atenent els seus testimonis, es pot comprendre com la sostenibilitat dels mateixos és una qüestió 
multifactorial en la qual totes les casuístiques entren en relació i es condicionen mútuament, generant així una 
sèrie de cercles viciosos que porten a la despoblació. Si les institucions no doten de recursos als territoris rurals, 
les seues poblacions tendeixen a minvar, amb la qual cosa l’administració no sent la necessitat d’emprendre po-
lítiques orientades a reequilibrar el territori, i la necessària dotació de recursos perd la seua raó de ser. Si l’oferta 
laboral és escassa i precària, no s’ofereixen incentius a l’hora d’establir-se i emprendre en el rural, i si no exis-
teixen incentius per a establir-se i emprendre en el rural, l’activitat econòmica acaba per precaritzarse i decaure 
encara més. Així, la relativa situació d’oblit a la qual les institucions han relegat al rural porta a un flux constant 
de despoblació al qual s’ha de donar solució mitjançant una actuació integral i en tots els fronts.

Les percepcions de la sostenibilitat  

Finalment, ens agradaria aclarir una sèrie de punts sobre com totes aquestes necessitats i reivindicacions han 
sigut expressades per part de les persones entrevistades. Malgrat que a través dels seus discursos plantegen 
tota una sèrie de dificultats i complicacions a l’hora de desenvolupar una vida normal en els municipis rurals, 
considerem que no existeix una consciència clara de quins factors o motivacions han d’atribuir-se semblants 
complicacions. És a dir, moltes d’aquestes dificultats es naturalitzen com a part d’un procés normal en el qual 
necessàriament els contextos rurals han d’afrontar dificultats afegides enfront dels contextos urbans, i no es 
contempla el caràcter extraordinari d’aquesta circumstància. D’aquesta manera, hem pogut observar com algu-
nes persones entrevistades assumeixen amb normalitat el fet d’haver de realitzar llargs trajectes perquè els seus 
fills/es puguen accedir a oci i activitats extraescolars, o com es naturalitzen les desigualtats a l’hora d’accedir al 
mercat laboral per part de les dones com a part d’un sistema productiu centrat en el sector primari, que tradicio-
nalment ha sigut copat pels homes. Així, podríem dir que l’urbanocentrisme i la naturalització dels desequilibris 
territorials (especialment entre aquelles persones entrevistades que no presenten un vincle acadèmic amb el 
rural) són habituals, i impedeixen percebre una clara consciència de la situació de subalternitat que pateixen els 
territoris rurals. En aquest sentit, s’entén la despoblació com un procés quasi inevitable, i es tendeix a atribuir a 
un problema cultural de fons en el qual el rural ha quedat absolutament estancat i ha perdut el seu atractiu per 
als joves, enfront d’unes ciutats que ofereixen una cultura en majúscules.

No obstant això, la presència del ‘orgull rural’ i l’apel·lació a dignificar i resignificar aquesta dimensió subordinada 
de l’espai rural també és present en els seus discursos. Més enllà de necessitats i reivindicacions, algunes per-
sones entrevistades han expressat una clara creença en les bondats de les dinàmiques i tempos de la vida rural 
enfront de la ciutat. Des d’un sistema escolar molt més inclusiu, flexible i adaptable a les necessitats de l’alumnat, 
fins a les possibilitats de dinamització social que ofereix el rural. Assistim al trànsit des de l’autoodi cultural cap 
a un cert “orgull rural” que cristal·litza en multitud de manifestacions culturals i socials, especialment entre uns 
certs sectors de la joventut. Des d’aquestes posicions s’obri la possibilitat d’una ruralitat sostenible ecològicament 
i social.

De la naturalització de les dificultats a
l’orgull rural  
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Informe específic
de les entrevistes realitzades a Alacant

A l’hora de considerar què és un medi rural, les característiques comunes respostes per les persones enquesta-
des fan al·lusió a dos aspectes fonamentals: la població i l’activitat principal desenvolupada en aquesta població. 
Amb el que, aquelles zones amb baixa densitat de població o pocs habitants i l’activitat principal dels quals s’em-
marca dins del sector primari (agricultura i ramaderia fonamentalment) són les que les persones enquestades 
considerarien com a medi rural. No obstant això, una de les persones enquestades, professional agent de desen-
volupament rural, considera que el sector serveis cobra major protagonisme en el medi rural en els últims temps.

En parlar de les diferències sobre els territoris rurals les persones entrevistades diferencien a la província d’Ala-
cant dues zones rurals perfectament diferenciades, les zones d’interior de muntanya, caracteritzades per ser de 
menor densitat, mal comunicades i amb més activitat agrícola i ramadera per no haver-hi possibilitat d’una altra 
mena d’activitat; i la zona d’horta més pròxima a la costa, zones rurals amb més densitat de població i agricultura 
més industrial, on estan més presents altres activitats com el turisme.

Quant a les característiques de la població de l’interior d’Alacant, es fa al·lusió a poblacions de muntanya amb 
habitants d’edat mitjana o elevada, mal comunicades, on es parla més sovint valencià, on l’activitat principal és 
agricultura i ramaderia. Un entrevistat també fa referència que, si bé moltes zones d’interior són com la descrita, 
hi ha unes altres d’interior amb indústria i amb activitats econòmiques rendibles com Alcoi, Castalla o Onil, que 
són d’interior, però amb indústria. També es destaca que aquestes zones de muntanya són deprimides perquè 
les ajudes no estan adaptades a les necessitats que els habitants necessiten per falta de coneixement de les 
necessitats per part dels qui decideixen les subvencions (de Brussel·les o de Madrid, que no fan un estudi de 
necessitats a la població).

D’altra banda, un entrevistat, l’agent de desenvolupament rural, considera que el minifundi no tecnificat no és 
rendible i és causa de despoblació, però alhora, considera que el model d’agricultura industrial a petita escala 
tampoc és rendible per l’alt cost dels inputs.

En general consideren que sí que hi ha zones despoblades, fonamentalment en les zones de muntanya, desta-
cant raons de falta d’infraestructures i poques ajudes per a emprendre projectes rurals. Quant a les idees per 
a acabar amb la despoblació, es parla d’incentius com la reducció del IBI per a fer la vida més atractiva, amb 
millora de serveis, o que les comunicacions siguen bones i els serveis pròxims. També que internet funcione bé. 
Però no tot és qüestió econòmica, es destaca que la qualitat de vida amb llocs amb aire pur, si estan ben comu-
nicats poden triar treballar a la ciutat i tornar a les zones rurals com a zones dormitori. Les persones entrevistades 
tornen a coincidir de forma generalitzada a destacar les activitats típiques del medi rural les relacionades amb 
l’agricultura i la ramaderia. Després d’aquestes activitats es destaca també la silvicultura, és a dir, activitats totes 
elles lligades a la terra, a més del sector turístic (turisme rural). Quant a les característiques del perfil d’agricultor 
ecològic d’olivar, destaca que es caracteritza la zona de muntanya d’Alacant per la disminució del sector primari 
per falta de relleu generacional.

Les definicions del medi rural i les 
seues activitats 

45



Si bé es considera de forma generalitzada que a la província d’Alacant hi ha zones de muntanya que estan despo-
blades, no veuen o no ho saben (no els consta), diferències en aqueixa despoblació quant al gènere, considerant 
que l’emigració és igual tant per part dels homes com per part de les dones. En general es considera que hi ha 
oportunitats, destacant ajudes en les quals es preval a les dones, no obstant això, també és majoritària la idea 
que no són suficients.

Si bé també s’assenyala la falta d’assessorament per a emprendre negocis, continua destacant assenyalar la 
falta de serveis per a la conciliació familiar i laboral, sent les dones enquestades més sensibles a tindre clar 
aquest aspecte. Els homes tendeixen a assenyalar més temes transversals com falta d’infraestructures, tendint 
a opinar que són dificultats que afecten tant homes com a dones, reconeixent molt més tímidament el biaix 
de gènere. És interessant destacar en el cas de la dona enquestada amb estudis superiors, que considera que 
la principal dificultat és que no hi ha oportunitats laborals per a dones amb formació superior. Es destaca que 
s’han d’aprofitar els recursos de la zona, fomentant l’autoocupació i l’assessorament perquè aquest arribe a 
bon terme. S’assenyalen com a bones eixides el nínxol empresarial de transformació de productes artesans de 
qualitat diferenciada, pels quals, al seu torn es detecta que solen mostrar interés més les dones que els homes. 
També destaca que la possibilitat de teletreball i bona cobertura d’internet afavorirà significativament les eixides 
professionals de les dones.

Respecte a la titularitat compartida, una llei amb més de deu anys en vigor a Espanya (es va aprovar en 2011), 
que pretenia acabar amb la desigualtat entre homes i dones treballadores en el medi rural, en 2022 encara con-
tinua sent un percentatge molt xicotet de dones potencialment beneficiàries (a la província d’Alacant, en 2022, 
només hi figuren dos altes) que s’han acollit a aquesta figura. En aquest estudi es constata que una de les raons 
és que existeix una falta d’informació generalitzada respecte a l’existència d’aquesta figura jurídica, ja que cinc 
de set persones entrevistades desconeixien de què es tractava. Dels nostres entrevistats les dues que sí que la 
coneixien, un no la considerava interessant i l’altre enquestat (agricultor de 50 anys) sí que la secundava.

Respecte a la conciliació familiar, existeix un consens clar i contundent que sí que és un dels grans impediments 
per al desenvolupament professional de les dones, reconegut tant pels homes entrevistats com per les dones. 
Les dones ho assenyalen com un aspecte fonamental i els homes, encara que el reconeixen, dos dels tres homes 
entrevistats només li donen una importància relativa, en canvi l’home empresari que ocupa dones el reconeix cla-
rament, que, al no haver-hi serveis de guarderia fins a tres anys, les dones mares de la seua empresa tendeixen 
a reincorporar-se a la mateixa al cap d’aqueixos tres anys.

La masculinització de la població i 
les desigualtats de gènere   

Els nostres informants van assenyalar majoritàriament que la població jove comptava amb oportunitats. La res-
posta generalitzada és que sí que n’hi ha. Les dues persones entrevistades que van considerar que no n’hi havia, 
van argüir que faltava incentiu, que no era atractiva perquè l’activitat agrícola no està valorada. La resta de per-
sones que van afirmar que sí que hi havia oportunitats, van destacar que aquestes es trobaven fonamentalment 
en el foment d’activitats emprenedores de productes diferenciats de qualitat associats al món rural i que les 
administracions han de secundar i incentivar aquestes iniciatives, ja que les persones joves solen tindre grans 
idees que amb assessorament poden arribar a bon port.

Les dificultats de la població jove  
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Respecte al relleu generacional, l’opinió predominant és que no està assegurat, per motius de falta de rendibilitat 
de les activitats agrícoles, per la baixa natalitat i per la falta de suport institucional. Tan sols el perfil de dona jove 
amb estudis primaris, desocupada, considera que, arran de la Covid, les persones joves valoren més viure en el 
camp perquè són més lliures i que això pot atraure població. Les oportunitats que veuen per als joves l passen 
per dedicar-se a projectes que fomenten la producció local i venda local a través de productes de qualitat dife-
renciada (denominacions d’origen o IGPs). També es destaca la formació en finalitzar els estudis de secundària 
perquè sàpien ser emprenedors i muntar un negoci. Així mateix, es destaca l’existència de bones xarxes en línia 
per a fomentar el teletreball que done més oportunitats. Finalment, les necessitats de finançament facilitades per 
a invertir en els negocis innovadors. Per a tot això es destaca com a important els agents de desenvolupament 
local com a agents dinamitzadors que facen costat a les persones joves.

El preu de la terra és considerat un factor que redueix oportunitats però no es considera el més important. A més, 
es destaca que depén de les zones, havent-hi zones aïllades de secà que són molt barates i ací el problema és 
el tipus de cultiu o activitat que pot emprendre’s amb rendibilitat. I hi ha zones pròximes a la costa on la terra de 
cultiu és molt cara. L’entrevistat agricultor destaca que no és el problema el preu de la terra, sinó el relleu gene-
racional perquè l’agricultura convencional no és rendible.

Consideren que les ajudes a joves agricultors només serveixen si tenen vincle familiar, els que parteixen de zero 
és impossible per la dificultat a l’accés a la terra. Per això, alguns entrevistats proposen crear bancs de terres que 
estan en desús perquè les usen els joves que volen instal·lar-se. Serveis per a la conciliació familiar també es des-
taca com a principal, per als joves en edat reproductiva és un aspecte clau. Hi ha zones on hi ha hagut incendis i 
les lleis dificulten molt que es torne a l’activitat agrícola, això hauria de canviar (Zona Vall d’Ebo per exemple). Un 
entrevistat destaca que es va quedar perquè va canviar el model de l’olivar del seu pare optant per tancar el cicle i 
diferenciar-se fortament amb una marca de qualitat, transformant l’oliva fent el seu propi oli i envasant-lo, només 
així es va quedar i li va anar rendible, amb el model del seu pare, només venda d’oliva, hauria emigrat fa molt.

I també altres activitats com el foment de productes locals artesanals i amb qualitat diferenciada (D.O) consumits 
en la zona, en els col·legis i restaurants de la zona. El suport econòmic a persones majors dependents perquè 
no siguen una càrrega per als seus fills i filles. Serveis de guarderia (serveis per a persones dependents en defi-
nitiva). Després de la pandèmia s’ha vist que gent ha tornat al poble perquè es podia treballar a l’haver fibra, per 
això s’assenyala com a aspecte fonamental per a fomentar els pobles la fibra de qualitat per a poder teletreballar, 
perquè hi ha moltes persones que pensen que la qualitat de vida als pobles és major que a les ciutats.

Es considera de manera unànime que la transició digital és una cosa que ja no es pot triar, que ha de realitzar-se, 
encara que el perfil d’agricultor recorda que ells no poden teletreballar i que fa falta en el medi rural gent que vul-
ga treballar en el camp, que ací no val la transició al digital. Així mateix, insisteix que el territori rural no necessita 
una gran tecnologia encara que reconeix que l’avanç va lligat a la tecnologia.

És generalitzat també que aqueixa transició s’ha de fer amb formació i paciència sobretot per a aqueixes perso-
nes majors que els costa adaptar-se al canvi. De manera unànime es considera que la digitalització és adequada 
als territoris rurals. Les raons esgrimides són que afavoreix el teletreball, pot complementar les vendes de negocis 
al poder, a més de físicament vendre en línia (obrir el mercat). Encara que el perfil d’agricultor insisteix que, per 
al vertader desenvolupament cal incentivar la transició digital per a infinitat d’activitats rurals no agràries, però 
també s’ha de fomentar el desenvolupament de l’agricultura al marge de la transició digital.

La digitalització   
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Existeix unanimitat en què és possible crear riquesa als pobles sense la transició digital com a protagonista clau, 
no obstant això, la unanimitat també es presenta en considerar que la transició digital millora les possibilitats de 
desenvolupament. També hi ha unanimitat en considerar que les pimes i els autònoms rurals necessiten estar 
actualitzats. Es distingeix a més una gran diferència entre les persones joves que porten negocis que sí que uti-
litzen i valoren la digitalització, però percep molta reticència en les persones de major edat que es resisteixen a 
usar-les i rebutgen la formació per a utilitzar-les en els seus negocis, preferint el contacte directe amb clientela 
de proximitat. Es considera de forma generalitzada que la fibra òptica és important, algunes persones ho consi-
deren imprescindible, però altres no ho veuen tan clau. Per exemple, el perfil d’agricultor de 50 anys considera 
que no fa falta tecnologia tan avançada, amb internet menys potent és suficient. Quant a la intel·ligència artificial 
es percep que pot ser interessant però tampoc es creu que siga clau, considerant que abans cal millorar les 
infraestructures.

La idea general és que no es pot fer qualsevol cosa a qualsevol preu i això redueix la salut del medi ambient. 
Cal fomentar els recursos naturals de la zona i posar-los en valor. Un exemple és no instal·lar regadiu on el medi 
natural té escassetat d’aigua. Falta coneixement dels habitants dels pobles de les ajudes per a la sostenibilitat 
(energies renovables, etc.). S’ha de millorar aqueixa informació. L’agricultura ha de ser de qualitat diferenciada 
adaptada al mitjà i no forçar el mitjà. El foment de l’agricultura perdurable de qualitat diferenciada i no contami-
nant és clau per a la sostenibilitat dels pobles. I la digitalització ha d’estar al servei d’això.

Sostenibilitat  
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Introducció 
Les dinàmiques demogràfiques que afecten la ruralitat valenciana són processos 
demogràfics d’abast global. Els creixement de la població humana en els darrers 
dos segles ha estat vertiginós. Eixe procés de creixement ha anat acompanyat de 
la progressiva concentració de la població en els centres urbans i metropolitans, 
amb el consegüent buidatge dels espais socials rurals. Actualment, el 55% de 
la població mundial resideix a ciutat i, segons els informes de l’ONU, es preveu 
que en 2050 ho facen el 68%. En les darreres dècades, aquest procés ha estat 
liderat pels països d’ingressos mitjans i baixos.

A Europa, la població urbana està prop del setanta-i-cinc per cent del total. Ara 
bé, el procés de concentració s’accentua i el buidatge també afecta a nuclis ur-
bans mitjans que perden població a favor dels centres metropolitans. La majoria 
d’aquestes ciutats s’hi troben a llocs amb baixes taxes de natalitat, com ocorre a 
Espanya i a la Comunitat Valenciana.

També cal destacar, però, que els processos de concentració demogràfica es-
tan vinculats als processos de concentració de l’activitat econòmica, promoguts 
per l’aplicació dels principis polítics neoliberals. Aquests processos econòmics 
buiden d’activitat i destrueixen ocupacions en amples àrees territorials per con-
centrar-los als centres amb majors avantatges, a la recerca de fortes taxes de 
creixement i, per tant, de beneficis. Així s’augmenta la desigualtat social i territo-
rial, i es genera incertesa entre les classes mitjanes de molts indrets.
Les principals qüestions econòmiques i de desigualtat social formen part dels 
problemes que es viuen a les zones rurals valencianes, més enllà de les seues 
dinàmiques demogràfiques (Alamá i Budí 2022; Castelló-Cogollos 2022; Comité 
Econòmic i Social 2020).

Aquest és un capítol amb informació demogràfica preliminar per a l’anàlisi de les 
propostes i opcions d’integració de la ruralitat valenciana en la societat digital. 
Així que revisem quina és l’actual dinàmica demogràfica en el context global 
(apartat 2) i el lloc que ocupa la societat valenciana, en conjunt (apartat 3) i en 
referència als espais socials rurals (apartat 4). En l’apartat 5, s’extrauen unes 
idees inicials els processos demogràfics. Finalment es fa una proposta temptati-
va de possibles indicadors.



Gran part de les dinàmiques demogràfiques viscudes al territori valencià no són processos específicament va-
lencians. Les millores sanitàries i de serveis públics fan que l’esperança de vida en nàixer augmente globalment 
i, en la darrera dècada, al món ha passat de 72,7 i 67,6 anys (dones i homes, respectivament) en 2010 a 74,4 i 
69,1 en 2020. Si eixe allargament del temps de vida s’acompanya d’una progressiva reducció dels naixements, el 
resultat necessari és una creixent maduració de la població: el que anomenem envelliment. Això passa ací al País 
Valencià, de forma extrema als espais rurals, però és una dinàmica global: la fecunditat (mitjana de naixements 
per dona) mundial ha passat de 2,6 en 2010, a 2,3 fills per dona en 2020; per damunt encara de la taxa de repo-
sició generacional, però acostant-se al límit de creixement generacional que se situa en 2,0 (UN-DAES-DE 2022). 

Context demogràfic 

La població mundial era de quasi 7.800 milions de persones en l’any 2020. El procés de creixement demogràfic 
ha estat molt accelerat en els darrers dos-cents anys, de fet en els seixanta anys que van del 1960 al 2020, la 
població més que s’ha duplicat: la població actual és el 257% de la que era en 1960, el que suposa un 1,58% 
anual acumulatiu durant seixanta anys.

Aquest nivell de població suposa una densitat mitjana pròxima als seixanta habitants per quilòmetre quadrat. La 
població mundial, però, no es concentra de forma homogènia (veure taula 1), i regions com Europa Occidental, 
Àsia i Europa Meridional (on trobem Espanya i la Comunitat Valenciana) presenten densitats superiors als cent 
habitants per quilòmetre quadrat. Només l’Àsia acumula quasi a dos de cada tres persones que habiten el món, 
i el conjunt europeu a quasi un de cada deu: així entre els dos (Euràsia) alberguen a set de cada deu habitants 
humans de la Terra.

Densitat i creixement demogràfic 

REGIÓ

ÀFRICA

AMÈRICA LLATINA I CARIBE

NORDAMÈRICA

ÀSIA

EUROPA

      Europa oriental

      Europa septentrional

      Europa meridional

      Europa occidental

OCEANIA

MON

25,44

10,22

3,23

9,53

-0,60

-1,35

1,99

-1,96

0,21

9,88

10,94

TCV∆%DENSITAT%POBLACIÓ

2,54%

1,13%

0,83%

1,08%

0,15%

-0,18%

0,59%

0,25%

0,37%

1,54%

1,20%

45,22

32,47

19,78

149,55

33,78

16,23

62,42

117,55

180,81

5,03

59,92

17,2%

8,4%

4,7%

59,5%

9,6%

3,8%

1,4%

2,0%

2,5%

0,5%

100,0%

1.340.598.113

653.962.332

368.869.644

4.641.054.786

747.636.045

293.013.210

106.261.271

152.215.243

196.146.321

42.677.809

7.794.798.729

Taula 1. Distribució de la població mundial, densitat i creixement (2020).
Font: Elaboració pròpia. Banc de dades de l’ONU. Nota: Densitat = habitants per quilòmetre quadrat; ∆% = Taxa de creixement anual acu-
mulatiu entre 2000 i 2020. TCV = Taxa de creixement vegetatiu (taxa bruta de natalitat – taxa bruta de mortalitat) expressat en tants per mil.

Per altra part, tampoc el creixement demogràfic de les darreres dècades s’ha distribuït de forma homogènia. En 
eixe període, la població mundial ha crescut a un ritme de l’1,20% anual acumulatiu; ara bé, l’Àfrica és l’únic 
continent que presenta un creixement de població superior a la mitjana, seguit a molta distància per l’Amèrica 
Llatina i Carib i l’Àsia, lleugerament ja per sota d’aquesta mitjana. Europa creix, però a un ritme molt pròxim a 
l’estacionari: de fet, l’Europa oriental ha perdut població durant el període. És destacable que l’escas creixement 
de la població europea ha estat degut a l’arribada de població d’altres continents, ja que les taxes de creixement
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vegetatiu són negatives per al conjunt (-0,60‰). I, si ens hi fixem, veurem que l’Europa oriental i l’Europa meri-
dional són les dues úniques macroregions del món on el moviment natural de la població és negatiu; en el pol 
oposat, les poblacions africanes i les sudamericanes mantenen uns ritmes de creixement vegetatiu molt elevades 
(amb dos dígits), seguides per les poblacions asiàtiques i oceàniques. La resultant és un creixement natural de 
la població mundial de quasi un onze per mil.

En definitiva, com a espècie presentem una elevada capacitat reproductiva a un ritme bastant accelerat. Les 
últimes projeccions de les Nacions Unides suggereixen que la població mundial podria créixer fins als 10.000 
milions cap el 2075 (UN-DEAS-PD 2022).

Eixe creixement de la població es deu en part a la disminució dels nivells de mortalitat, com es reflecteix en 
l’augment dels nivells d’esperança de vida en nàixer. A nivell mundial, l’esperança de vida mitjana va arribar als 
72,8 anys el 2019, un augment de quasi 9 anys des del 1990. Es preveu que noves reduccions de la mortalitat 
donaran lloc a una longevitat mitjana d’uns 77,2 anys a nivell mundial el 2050.

El 2021, la fecunditat mitjana de la població mundial es va situar en 2,3 naixements per dona al llarg de la vida, 
quan n’eren uns 5 el 1950. Es preveu que aquesta baixada de la fecunditat global continue més fins als 2,1 
naixements per dona el 2050. Ara bé, els naixements s’hi troben desigualment distribuïts i els nivells de fecun-
ditat són prou alts com per mantenir un creixement demogràfic accelerat de la població a l’Àfrica subsahariana 
(4,6 naixements per dona), Àfrica del Nord i Àsia occidental (2,8).

Hem de ser conscients que dos terços de l’augment previst de la població mundial fins al 2050 serà impulsat pel 
creixement que ja s’ha produït i que forma part de l’estructura d’edat de la població actual. I eixe creixement es pro-
diria fins i tot si la maternitat als països d’alta fecunditat caiguera immediatament a uns dos naixements per dona.

Siga com siga, els països més pobres s’hi troben entre els de més ràpid creixement demogràfic del món. Es pre-
veu que molts dupliquen la seua població entre el 2022 i el 2050, tot augmentant la pressió sobre els recursos 
i plantejant reptes seriosos als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Per altra banda, però, com a 
efecte d’una estructura d’edat envellida i una fecunditat reduïda, cada cop més països han començat a experi-
mentar una disminució de la població.

Moviments naturals 

REGIÓ

ÀFRICA

AMÈRICA LLATINA I CARIBE

NORDAMÈRICA

ÀSIA

EUROPA

      Europa Oriental

      Europa Septentrional

      Europa Meridional

            Espanya

      Europa Occidental

OCEANIA

MON

5,5

13,4

23,7

13,7

26,3

24,1

25,4

28,6

26,8

28,3

17,7

13,9

MAJORS 60 ANYSMENORS 14 ANYSMASCULINITAT

40,1

23,2

17,7

23,2

15,7

16,6

17,2

13,5

13,8

15,4

22,9

25,3

99,7

97,0

98,1

103,6

93,3

88,8

97,9

95,3

96,1

96,3

100,6

101,1

Taula 2. Població per sexe i edat (2022) per regions del món.
Font: Elaboració pròpia. Banc de dades de l’ONU. Nota: Masculinitat expressada en nombre d’homes per cada 100 dones.
La població per edats en percentatge sobre el total.
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Mentre que el creixement de la població a edats més avançades és impulsat per una mortalitat més baixa i una 
supervivència més gran, el canvi a l’alça en la distribució per edats de la població és el resultat d’una caiguda 
sostinguda del nivell de fecunditat. La població de gent gran està augmentant al món, tant en nombre com en 
proporció, però la distribució territorial és molt desigual (veure taula 2). Es preveu que la població mundial de 65 
anys o més augmentarà del 10% el 2022 al 16% el 2050, el que significa que serà més del doble  que el nombre 
de xiquets menors de 5 anys, i aproximadament el mateix que el nombre de xiquets menors de 12 anys.

Les distribucions de poblacions observades combinades amb la desigual distribució territorial de la riquesa i, ara 
cada vegada més, l’impacte ecològic diferencial de les activitats productives humanes, provoquen importants 
moviments migratoris de població per raons econòmiques, polítiques i ecològiques.

Segons el darrer informe de l’Organització Internacional per a les Migracions (OIM), el nombre estimat de mi-
grants internacionals no ha deixat d’augmentar en els últims 50 anys (McAuliffe i Triandafyllidou 2021). En 2020 
vivien en un territori diferent del seu estat natal quasi 281 milions de persones, més de tres vegades la xifra es-
timada de 1970 (84 milions). Tanmateix, la proporció corresponent als migrants internacionals sobre la població 
mundial total és reduïda (3,6%), encara que també ha crescut lleugerament. Això significa que, malgrat tot, la 
immensa majoria de les persones continuen vivint als països en què van nàixer.

Si examinem els migrants internacionals segons les regions de les Nacions Unides, Europa surt com la principal 
destinació, amb 87 milions de migrants (el 30,9% de la població mundial de migrants), seguida de prop per Àsia, 
amb 86 milions (el 30,5%), mentre Amèrica del Nord n’és la destinació de 59 milions (el 20,9%), i Àfrica ho és 
de 25 milions (el 9%).

De fet, la migració internacional està tenint impactes importants en les tendències de la població d’alguns països. 
I en algunes zones, la migració s’ha convertit en un component important, sinó l’únic, del canvi de població. 
Per als països d’ingressos alts, entre el 2000 i el 2020, la contribució de la migració internacional al creixement 
de la seua població va superar el saldo de naixements sobre morts; i, durant les properes dècades, la migració 
serà l’únic motor del seu creixement. En canvi, en un futur previsible, l’augment de la població als països de 
renda baixa i mitjana baixa continuarà fonamentat en l’excedent de naixements sobre les morts i promourà uns 
moviments migratoris importants, motivats per unes condicions econòmiques lamentables amb poques o nul·les 
opcions laborals i unes expectatives mediambientals desastrosses.

Segons les estimacions més recents, en 2019 hi havia al voltant de 169 milions de treballadors migrants en el 
món, el que suposa prop de dos terços (el 62%) dels 272 milions de migrants internacionals del moment. I, a 
més a més, el 67% d’eixos treballadors migrants —una població estimada en 113,9 milions— residia en països 
d’ingrés alt. La concentració de treballadors migrants internacionals als països d’ingrés mitjà alt i alt s’ha mantin-
gut estable en la darrera dècada al voltant del vuitanta-sis anys. Des del punt de vista geogràfic, 102,4 milions, 
és a dir quasi el 61% del total de treballadors migrants, resideixen en tres subregions: Amèrica del Nord, els 
Estats àrabs, i Europa septentrional, meridional i occidental. Amb tot, la proporció de treballadors migrants sobre 
la força laboral total és molt xicoteta en els països d’ingrés baix (2,3%), mitjà baix (1,4%) i mitjà alt (2,2%), però 
relativament significativa als països d’ingrés alt (18,2%).

Migracions 
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La societat valenciana no és aliena a tots aquests processos de creixement demogràfic, de reducció de la morta-
litat i de la natalitat, i d’increment de la presència de població migrant. I tampoc als canvis econòmics promoguts 
per la globalització, la terciarització, la robotització i la digitalització; i el neoliberalisme.

La població valenciana

La població valenciana tenia en 1900 una població de 1.587.533 habitants, en 2021, però, ja hi residíem 
5.058.138 persones. Això significa un creixement anual acumulat de quasi un u per cent (0,96%), durant 121 
anys, el que porta a la societat valenciana a més que triplicar la seua població durant eixe període. Si ens centrem 
en el que portem de segle XXI, entre 2000 i 2021, la població valenciana ha crescut a un ritme lleugerament 
superior al de la mitjana dels darrers cent vint-i-un anys, amb un creixement anual acumulat del 0,98%, bastant 
per damunt de la mitjana espanyola i de la Unió Europea, especialment des de la dècada dels seixantes del segle 
passat (veure gràfic 1).

Gràfic 1. Evolució de la població en la Unió Europea, el Regne d’Espana i la Comunitat Valenciana (1900-2020).
Font: Elaboració pròpia amb dades de l’INE i Eurostat.
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Eixe major augment poblacional ha fet que en 2021 la valenciana supose el 10,7% de la població espanyola i 
l’1,13% de la de la Unió Europea. Amb una dimensió poblacional similar a la d’estats com Noruega o Irlanda, o 
regions com Sicília (IT) o Düsseldorf (AL), la densitat demogràfica de la Comunitat Valenciana era de 217,43 h/km2 
i, donada la seua dimensió territorial, és relativament elevada en el context europeu. La del conjunt espanyol no 
arriba al centenar d’habitants per quilòmetre quadrat i la de la Unió Europea els supera lleugerament. La densitat 
demogràfica valenciana és similar a la de regions amb territoris més menuts, com ara Zeeland (Paisos Baixos), 
Tübingen (AL), Puglia (IT), Dresden (AL) o Chemnitz (AL).

A la il·lustració 1, és pot comprovar com la Comunitat Valenciana, junt a Catalunya, el País Basc i Balears, pre-
senten densitats demogràfiques similars a les de l’eix central europeu. Amb la dimensió del territori valencià, això 
suposa un impacte poblacional bastant intens.

Il·lustració 1. Densitat de població (h/km2) de les regions NUTS-II de la UE (2019)
Font: Eurostat.

L’acusat augment de la població valenciana resulta de la combinació dels moviments naturals (naixements i 
defuncions) i migratoris (immigracions i emigracions) que ha experimentat. Eixa combinació, però, ens mostra 
que el creixement vegetatiu ha aportat més aviat poc al creixement total, en comparació a l’aportació realitzada 
per les migracions (veure gràfic 2).

Durant les darreres quatre dècades, la diferència entre naixements i defuncions ha estat positiva fins a 2017, 
excepte en dos períodes: entre el 1994 i el 1999, i entre 2013 i 2016, quan va ser pràcticament nul. Des de 
2017, però, la diferència és negativa i moren més persones que en naixen. Siga com siga, es pot comprovar que 
el creixement vegetatiu presenta una evolució prou suau.

COMPONENTS DEL CREIXEMENT DEMOGRÀFIC
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Mentrestant, veiem com els moviments migratoris són més volàtis, i molt concentrats en algunes onades tempo-
rals. Així, es va produir un guany poblacional migratori significatiu entre 1986 i 1994, però el que més destaca 
és el produït entre 1998 i 2008. Finalment, tornen a ser significatius eixos guanys des de 2017, just l’any en què 
els moviments naturals comencen a ser negatius. 

En definitiva, com es veu al gràfic, són els moviments migratoris els que expliquen la major part de la dinàmica 
demogràfica valenciana. De fet, les pèrdues de població observades, així com els guanys, són deguts fonamen-
talment a les migracions, tal com apunten els informes de l’ONU per al context internacional: hi ha territoris en 
què la dinàmica demogràfica és dependent de les migracions, quasi exclusivament. En el cas valencià, de no 
exisitir-hi, la població estaria experimentant un lleuger retrocés.

Gràfic 2. Components del creixement demogràfic (1980-2021).
Font: Elaboració pròpia. Base de dades de l’INE. Les dades de 2013 corresponen a una revisió padronal.

Acabem de comprovar que l’aportació dels moviments naturals al perfil de l’evolució de la població valenciana ha 
sigut molt de menor que el que han tingut els moviments migratoris. No obstant això, veurem que, entre 1980 
i 2021, s’han produït canvis molt significatius en les dinàmiques de natalitat, especialment, i de mortalitat de la 
població valenciana.

El component vegetatiu del creixement demogràfic valencià evoluciona amb moviments més significatius en 
les taxes de natalitat que en les de mortalitat. Els ajustos socials en les pràctiques natalícies són més elàstiques 
a les conjuntures socials que els canvis en les maneres de morir, excepte en situacions catastròfiques, com la 
viscuda amb la pandèmia de COVID en 2020. En el següent gràfic, podem comprovar com són les primeres, els 
naixements, més que les segones, les defuncions, les que dibuixen el perfil de l’evolució del creixement natural 
de la població valenciana.

MOVIMENTS NATURALS DE POBLACIÓ
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Així, si el creixement total de la població valenciana del període depén més del comportament dels moviments 
migratoris que del dels naturals, també podem dir que l’evolució del creixement vegetatiu depén més dels can-
vis en la natalitat que dels produïts en la mortalitat. Les taxes de mortalitat (TBM) de la Comunitat Valenciana 
entre 1980 i 2013 experimenten canvis molt suaus, i pràcticament es mouen entre el 8‰ i el 9‰, peró a partir 
d’aquesta data mostren una tendència de creixement bastant intens, marcada per l’excés de defuncions pro-
vocat per la pandèmcia en 2020. Per contra, en les taxes de natalitat (TBN) es poden assenyalar oscil·lacions 
bastant més significatives.

El creixement vegetatiu (TCV) de la Comunitat Valenciana és pràcticament idèntic al de la resta del Regne 
d’Espanya. Aquesta extrema similitud en els creixements vegetatius valencians i espanyols ens indica que les 
diferències en les taxes d’augment de les poblacions respectives són degudes bàsicament a diferències en els 
moviments migratoris. De fet, les dinàmiques demogràfiques valenciana i espanyola són quasi indistingibles 
quan es refereixen als moviments naturals.

Mortalitat
Des de 1976, la taxa bruta de mortalitat valenciana és inferior al 9‰; i durant el període que analitzem es mou 
entre eixe nivell i el 8‰, fins a 2015, quan comença una tendència creixent. Això pot fer pensar que les condi-
cions de vida no han millorat o han empitjorat, però la TBM és molt sensible a la composició per edats de la po-
blació, i una població que envelleix va acompanyada de taxes de mortalitat que poden ser creixents, encara que 
les condicions socials de morbiditat estiguen en procés constant de millora. Quan estandarditzem la mortalitat 
amb l’estructura d’edat de la població valenciana de 1980, obtenim una evolució de reducció de la mortalitat. El 
resultat és que l’esperança de vida ha crescut de forma pràcticament lineal durant tot el període estudiat, tant 
per a homes com per a dones, encara que amb ritmes i nivells diferents (veure gràfic 4).

Gràfic 3. Moviments naturals de la població valenciana (1980-2021).
Font: Elaboració pròpia. Base de dades de l’INE.
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L’esperança de vida de la població valenciana és lleugerament inferior a l’espanyola, tant per a homes com per 
a dones, però superior a l’europea, també per a dones i per a homes. Entre les regions europees, l’esperança 
de vida de les dones valencianes és similar a la de les dones de Friuli-Venezia-Giulia i Emília-Romagna, a Itàlia, i 
les de Limousin i Auverge, a França. Respecte als homes, ens trobem amb un nivell similar als de Baden-Würt-
temberg i Stuttgart, a Alemanya, i als d’Alsace i Aquitaine, a França. En el context europeu, la posició relativa de 
l’esperança de vida de les dones valencianes és significativament més avançada que la dels homes.

En qualsevol cas, les principals millores en l’esperança de vida són degudes a les aportacions de la població amb 
una edat compresa entre seixanta-cinc i huitanta-cinc anys. El repte per als sistemes de benestar està servit: 
l’increment constant de la longevitat, amb una baixa fecunditat, posa en risc la sostenibilitat i la qualitat de vida 
de les generacions futures, si no es revisen les actuals formes de solidaritat intergeneracional (Casado 2007; 
Goerlich i Giner 2012).

Sobre aquesta problemàtica podem trobar dues posicions: la coneguda com a teoria de la compressió de la 
morbiditat i la denominada teoria de l’expansió de la morbiditat (Fries 1980). Segons la primera, els estils de vida 
cada vegada més saludables i els avanços en la tecnologia mèdica aconseguiran una caiguda de les taxes de 
mortalitat, però també una reducció del període en el qual es patiran malalties cròniques i limitacions funcionals, 
de manera que els períodes de vida subjectes a situacions de dependència (de renda, de salut o d’atenció) es 
comporimiran, la qual cosa possibilitarà la sostenibilitat dels sistemes socials de benestar. La segona teoria (Kra-
mer, 1980) no és tan optimista i planteja que la reducció de la mortalitat a edats avançades amplia el període 
amb necessitats d’atenció per malalties cròniques i limitacions funcionals.

En definitiva, la societat valenciana ha aconseguit avanços destacables en el retard de l’edat a la qual es pro-
dueixen les defuncions de la seua població, s’ha reduït la probabilitat de morir a totes les edats i s’ha incrementat 
l’esperança de vida. Només una estructura d’edats més envellida explica els creixements puntuals observats en 
les taxes brutes de mortalitat.

Gràfic 4. Esperança de vida en nàixer en la Comunitat Valenciana, segons sexe (1980-2020).
Font: Elaboració pròpia. Base de dades de l’INE.
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Natalitat
L’evolució de la natalitat és la que marca principalment el ritme dels canvis en els saldos vegetatius de la població 
valenciana. La natalitat valenciana experimenta una tendència a la baixa bastant accelerada, des de 1980 fins 
a hui, amb l’excepció de la dècada compresa entre 1998 i 2008. Entre 1980 i 1998, l’Indicador Conjuntural de 
Fecunditat baixa de 2,34 a 1,13 fills per dona. Així que, en un període de díhuit anys, la fecunditat es redueix 
a menys de la meitat, per a situar-se clarament per davall del nivell de reposició (dos fills per dona), que es va 
perdre ja en 1982. Entre 1998 i 2008, la societat valenciana va experimentar un període de recuperació fins a 
situar-se en 1,47 fills per dona. Des d’aquesta última data, torna la tendència a la baixa i, en 2021, la fecunditat 
se situava en 1,22 fills per dona.

Les pautes d’evolució i els nivells de la natalitat espanyola (amb 1,19 fills per dona) són pràcticament idèntics als 
valencians: se superposen quasi perfectament. En el context europeu, els 1,22 fills per dona s’hi troben entre les 
regions amb una fecunditat més baixa. Entre les regions amb fecunditats tan baixes com les valencianes trobem 
a Swietokrzyskie a Polònia, Jug a Alemanya, o Marche, Valle d’Aosta o Liguria a Itàlia. La mitjana de la Unió Eu-
ropea està en 1,50 fills per dona.

Les principals teories que expliquen els canvis en els patrons reproductius de les societats occidentals proposen 
explicacions de llarg termini i raons conjunturals o cícliques. Els canvis conjunturals depenen dels cicles demo-
gràfics i econòmics, i la fecunditat es posa en relació amb canvis puntuals en l’estructura d’edats, com les provo-
cades per moviments migratoris, i amb l’evolució de la conjuntura econòmica, amb períodes de crisis i dificultats 
seguits per uns altres de bonança i creixement d’oportunitats. Les explicacions de llarg termini es vinculen als 
canvis en l’estructura de valors, especialment els vinculats amb les relacions de gènere i entre generacions, i als 
canvis en l’esperança de vida (Cabré 2007).

Si observem els perfils de les taxes de fecunditat total per edats entre 1980 i 2021 (veure gràfic 5), es fa evident 
la profunditat dels canvis experimentats per les pautes reproductives de les dones valencianes: tant respecte al 
nombre de fills (es passa d’un màxim de 180 fills per cada mil dones a 95), com en la seua estructura temporal 
(el màxim el presenten les dones de 25 anys, en 1980, mentre que en 2021 són les dones de 34 anys les que 
més fills tenen). 

Gràfic 5. Taxes de fecunditat per edats de les dones valencianes (1980-2021).
Font: Elaboració pròpia. Base de dades de l’INE.
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Destaca la gran reducció de l’àrea formada per la corba i l’eix horitzontal, que ens indica la caiguda de la fecun-
ditat total de 2,34 fills per dona a 1,22. També crida l’atenció la gran diferència que hi ha entre les fecunditats 
de les dones menors de trenta anys en 1980 i en 2021, que és la que explica la major part de la caiguda de la 
fecunditat total. En tercer lloc, es pot destacar com, no obstant això, les dones amb una edat compresa entre els 
trenta i els quaranta anys han augmentat la seua fecunditat entre 1980 i 2021, encara que no prou com per a 
compensar la reducció de les menors de trenta. Per tant, podem dir que la societat valenciana ha experimentat 
una reducció de la fecunditat a causa de la dràstica caiguda del nombre de fills que tenen les dones amb edats 
inferiors als trenta anys (efecte intensitat), i que aquesta caiguda no ha sigut major ja que part dels naixements 
no desapareixen absolutament, sinó que es posposen a edats compreses entre els trenta i els quaranta anys 
(efecte calendari).

Es tracta d’una evolució que encaixa perfectament en les explicacions de les teories de la Segona Transició De-
mogràfica, relacionades amb els canvis en l’estructura de valors de la societat valenciana, en un context social en 
el qual es viu un creixement constant de l’esperança de vida. Una societat on s’han produït avanços significatius, 
encara que incomplets, en la concepció de la igualtat entre homes i dones; que ha viscut transformacions des-
tacades en l’accés a l’educació i al mercat de treball; i que també ha modificat significativament els seus estils 
de vida.

Els patrons reproductius de les dones de nacionalitat estrangera, en comparació amb les espanyoles, aporten fe-
cunditats significativament més elevades en les edats més joves, però més baixes en les superiors a trenta anys. 
Així doncs no és cert que la fecunditat de les dones estrangeres siga superior a la de les espanyoles en qualsevol 
cas: de fet, les dones espanyoles majors de trenta anys tenen més fills, de mitjana, que les dones estrangeres 
de la mateixa edat. Els calendaris de maternitat, per tant, són bastant diferents: les dones de nacionalitat no 
espanyola tenen més descendència quan són menors de trenta anys, mentre que les espanyoles quan superen 
aquesta edat.

En qualsevol cas, cal assenyalar la progressiva tendència convergent de les pràctiques de les dones immigrants i 
espanyoles. Es produeix una reducció bastant notable de la fecunditat de les dones estrangeres menors de trenta 
anys, acompanyada d’un lleuger augment en les dones que superen aquesta edat. Per tant, una combinació de 
caiguda d’intensitat amb un lleuger canvi de calendari. El resultat ha sigut el decreixement quasi continu de la fe-
cunditat total de les dones immigrants. Se suggereixen tres possibles explicacions de la reducció de la fecunditat 
de les dones immigrants: l’adaptació progressiva a les pautes reproductives de la societat d’acolliment; que les 
migrants dones formen part d’un grup selecte de dones dels països d’origen, amb aspiracions de mobilitat social, 
nivells d’estudi superiors a la mitjana i diversos estatus maritals; i per la possible disrupció, almenys temporal, 
de les pràctiques reproductives provocada pel propi procés migratori, que pot suposar costos econòmics elevats, 
separació de parelles i dificultats d’assentament.

Les entrades i eixides de persones d’un determinat territori solen indicar anades i vingudes de les dinàmiques 
socioeconòmiques. L’entrada en la Comunitat Valenciana de població procedent d’altres països ha sigut significa-
tiva des de finals del segle XX, encara que amb una intensitat diferent al llarg del temps.

La tendència mostra una intensitat de les entrades de població d’origen estranger entre 1999 i 2007, quan 
s’aconsegueix un màxim pròxim a les 130.000 entrades. Des d’eixa data fins a 2013 es produeix una caiguda 
important, especialment rellevant en 2008 i 2009. Però des de 2013 tornen a créixer. Durant el primer període, 
les eixides cap a l’estranger són pràcticament inexistents fins a l’any 2002, però des de 2005 experimenten un 
creixement destacat i continu. La combinació d’entrades i eixides produeix un saldo migratori net positiu molt 
important, superior als 50.000 anuals, entre 2000 i 2008. No obstant això, des de 2010, els guanys de població 
per aquest motiu són negatius fins a 2016. Aquestes pèrdues de població per migració, no es deuen només a 
les eixides de població d’origen no espanyol, sinó que inclouen saldos negatius entre la pròpia població amb 
nacionalitat espanyola.

MOVIMENTS MIGRATORIS DE POBLACIÓ
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L’increment del volum de moviments va ser acompanyat per certs canvis en la seua composició segons els orí-
gens. En el gràfic 6 es pot comprovar fins a quin punt és errònia la percepció, socialment molt estesa, que són 
els immigrants d’origen africà els que més han incrementat la seua presència. Durant tot el període, les immi-
gracions procedents de països europeus no han perdut la seua hegemonia. És cert que han perdut pes relatiu, 
per a passar de ser dos terços del total d’entrades a ser-ne la meitat; però encara així, Europa continua sent el 
principal origen de les immigracions que arriben al nostre territori. De fet, el segon origen més rellevant, encara 
que a molta distància, és l’americà; i només en tercer lloc trobem els moviments originats en països africans, que 
han augmentat la presència relativa que tenien.

En definitiva, amb el canvi de segle, la societat valenciana va rebre uns contingents de població molt rellevants, 
que van suposar un canvi important en la composició de la seua població. Aquestes aportacions es van frenar 
amb la crisi econòmica en 2008, i començaren a recuperar-se des de 2013. Al mateix temps, també van créixer 
les eixides o emigracions des de territori valencià, fins i tot amb anterioritat a 2008: es tracta d’un moviment 
d’eixida que pot veure’s alimentat pel propi increment de les arribades i que pot vincular-se a viatges de retorn o a 
migracions circulars. A les eixides provocades per la dinàmica pròpia de les migracions, s’uneixen les provocades 
per la crisi, causa dels saldos migratoris negatius i, per tant, pèrdues de població del període entre 2008 i 2016. 
Ambtot, els guanys de població deguts als moviments migratoris s’han recuperat des de 2017.

Els orígens i destinacions dels moviments migratoris valencians estan bastant concentrats. La majoria són canvis 
residencials amb països europeus, i entre ells molt especialment amb la Unió Europea. Aquests fluxos intraeuro-
peus es veuen completats amb intercanvis amb Amèrica Llatina i el Magreb. La proximitat política, cultural o geo-
gràfica tenen un pes molt rellevant en aquests processos. Concretament, en territori valencià es reben entrades 
especialment des de Romania, el Regne Unit, l’Equador, Colòmbia i el Marroc. Aquesta mobilitat genera un gran 
potencial de connexions transnacionals i provoca que la societat valenciana haja de ser entesa també en relació 
amb esdeveniments que ocorren lluny d’ací.

Gràfic 6. Fluxes de migració d’entrada a la Comunitat Valenciana, segons continent d’origen (1995-2020).
Font: Elaboració pròpia. Base de dades de l’INE.

Els moviments naturals i migratoris observats interactuen amb l’estructura demogràfica, que és alhora causa i 
efecte: és la resultant d’aqueixos moviments, al mateix temps que ella mateixa facilita o dificulta els possibles 
moviments futurs, en generar inèrcies difícils de canviar en el curt termini. Al llarg del període estudiat, s’han 
produït importants canvis en aquesta estructura, tant en la composició per edats de la població, com respecte 
als orígens territorials dels residents.

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ: EDAT I SEXE
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Els moviments naturals i migratoris observats interactuen amb l’estructura demogràfica, que és alhora causa i 
efecte: és la resultant d’aqueixos moviments, al mateix temps que ella mateixa facilita o dificulta els possibles 
moviments futurs, en generar inèrcies difícils de canviar en el curt termini. Al llarg del període estudiat, s’han 
produït importants canvis en aquesta estructura, tant en la composició per edats de la població, com respecte 
als orígens territorials dels residents.

La trajectòria observada en els moviments naturals ens dibuixa una tendència que construeix una estructura 
d’edats progressivament més madura: una piràmide de població amb una base cada vegada més estreta i una 
cúspide cada vegada més ampla. Al mateix temps, els intensos moviments migratoris experimentats entre 1998 i 
2008 aporten, principalment, poblacions en edat laboral, que s’acumulen en les franges centrals de la piràmide. 
Aquests fluxos alleugereixen temporalment la tendència a l’envelliment demogràfic valencià i, a més, aporten 
dones en edat fèrtil i pautes de fecunditat que incrementen el nombre de naixements.

Les característiques de la població valenciana han canviat molt al llarg dels trenta-sis anys que van de 1980 a 
2020. A l’evolució de la piràmide de població del següent gràfic (gràfic 7), es poden comprovar els grans traços 
d’aquests canvis.

En 1980, ens trobem amb una piràmide que encara és ampla en la seua base i dibuixa un contorn bastant 
pròxim a la forma triangular. És a dir, és una població distribuïda per edats segons s’espera d’una societat amb 
una natalitat elevada i una mortalitat baixa, i uns moviments migratoris amb efectes limitats. En el seu perfil 
queden les cicatrius marcades pels esdeveniments històrics sobre la població: en aquest cas, es veuen bastant 
nítidament les ferides provocades per la guerra civil (1936-39), en la població que en 1980 tenia entre 37 i 41 
anys (nascudes entre 1939 i 1943), així com en la població nascuda entre 1917 i 1920, que en 1980 en tenien 
entre 60 i 63. Aquestes cicatrius pugen 40 escalons en 2020, i les generacions nascudes entre 1917 i 1920 
pràcticament han desaparegut, mentre que encara es pot assenyalar la ferida de les generacions nascudes entre 
1939 i 1943, que ara ja tenen entre 77 i 81 anys.

El perfil de la piràmide de 2020 és totalment diferent; de fet, ja no té forma piramidal sinó més aviat romboidal. 
La base s’ha estret molt, per la caiguda dels naixements, mentre que les pautes de mortalitat s’han mantingut 
bastant estables: el resultat és que a partir de la població de més de quarant anys (les cohorts nascudes abans 
de 1980), les dues piràmides són pràcticament paral·leles. Si afegim les aportacions de la població immigrada, 
obtenim una part central ampliada. Així doncs, en comparació amb 1980, allò més destacable és l’absència 
d’una proporció molt rellevant de població amb una edat inferior als 35 anys.

Gràfic 7. Piràmide de la població valenciana (1980-2020).
Font: Elaboració pròpia. Base de dades de l’INE.
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Aquest perfil posa en evidència no sols la història demogràfica, sinó que apunta també les inèrcies generades i 
que afecten l’evolució futura. Per assenyalar només la més evident, la reducció del volum de dones amb menys 
de trenta anys té sens dubte un efecte directe sobre el nombre de possibles naixements futurs. Hem assenyalat 
que la fecunditat és major entre les dones entre trenta i quaranta anys i el seu volum actual és encara relativa-
ment elevat, per la qual cosa el nombre de naixements pot mantindre’s temporalment a un cert nivell. No obstant 
això, si observem l’evolució en les edats de major fecunditat durant els últims vint anys haurem de concloure que 
en un futur pròxim el nombre de naixements descendirà, llevat que les taxes de fecunditat augmenten de forma 
molt significativa.

La inèrcia demogràfica generada per aquesta estructura d’edats, en combinació amb l’evolució dels moviments 
naturals, tindrà un impacte molt significatiu sobre l’evolució futura de les característiques de la població valen-
ciana. Les cohorts nascudes a partir de finals dels anys cinquanta del segle passat són la més nombroses de la 
història recent de la societat valenciana, ja que en eixos anys s’inicia un període d’elevada natalitat, combinada 
amb guanys en l’esperança de vida i aportacions de població immigrada. Aquestes cohorts comencen a arribar 
ja a l’edat de seixanta-cinc anys i el seu volum serà creixent, aproximadament, fins a l’any 2040.

La coincidència en l’evolució de l’estructura d’edats espanyola i valenciana és tanta que els índexs de depen-
dència de les seues poblacions, i les seues evolucions, se superposen quasi a la perfecció. La forta reducció 
de la població menor de setze anys provoca que, entre 1980 i 2000, els nivells de dependència descendiren 
d’un 65,0% a un 48,1% (veure gràfic 8). Aquesta caiguda es frena entre 2000 i 2008, i a partir d’aquesta data 
comença a créixer fins a arribar a 2020, lleugerament per damunt del 50%. És a dir, per cada dues persones en 
edat laboral hi trobem una en edat dependent. 

Gràfic 8. Evolució dels indicadors d’edat de la població valenciana (1980-2020).
Font: Elaboració pròpia. Base de dades de l’INE.

És rellevant ressenyar que aquesta evolució general amaga canvis respecte a les característiques d’aquesta de-
pendència. En 1980, la dependència infantil (la deguda a tindre una edat inferior als setze anys) representava el 
46,7% de la població en edat laboral: és a dir, hi havia un dependent menor de 16 anys per cada dues persones 
en edat laboral. En 2020, aquesta presència s’ha reduit fins a aproximar-se a un dependent menor de 16 anys 
per cada quatre persones en edat laboral. L’evolució de la dependència de les persones majors ha sigut la con-
trària, encara que a un ritme inferior. Si en 1980 hi havia una persona dependent major de 65 anys per cada cinc 
o sis persones en edat laboral, en 2020 trobem una per cada tres. Aquest canvi té implicacions rellevants per a la 
societat valenciana, ja que si en 1980 al voltant del setanta-dos per cent de les persones en edat dependent ho 
eren per ser menors, en 2020 més de la meitat ho són per ser majors. En qualsevol cas, els canvis més intensos 
es van produir durant les dues últimes dècades del segle XX i durant les dues primeres del XXI les xifres s’han 
estabilitzat.
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Aquest procés va acompanyat pel creixement de la longevitat. No és només que cada vegada hi ha més persones 
majors de seixanta-quatre anys, és que a més cada vegada viuen més anys, una vegada superat aquest llindar. 
L’índex de longevitat ha crescut, tant amb el referent de setanta-quatre anys, com amb el de huitanta-quatre. El 
creixement de la població més major encara és més espectacular: la presència relativa de persones amb més de 
huitanta-quatre anys s’ha quasi triplicat.

Tot plegat va acompanyat d’una evolució de l’índex de renovació de la població laboral negatiu, la qual cosa 
indica que abandonen el mercat laboral per raons d’edat elevada més persones que s’incorporen de joves. I, 
per altra parta, l’indicador de tendència ens mostra, per baix de 100, com va reduïnt-se la base de la piràmide.

El comportament demogràfic valencià, per tant, no s’ha produït de forma homogènia durant tot el període, com 
hem vist, però tampoc al llarg de tota la seua geografia. De fet, hi ha comarques i municipis valencians amb una 
història i estructura demogràfica bastant diferents.

Dimensió i densitat i espai rural
Amb la població de 2021, la dimensió mitjana dels municipis valencians (542) és de 9.332 habitants (veure taula 
3); tanmateix, el 71% té una dimensió inferior als 5.000 habitants, però acumulen només el 9,1% del total de 
població. És a dir, el 90,9% de la població valenciana resideix a municipis de més de 5.000 habitants (29,0%), 
mentre que el 71% dels municipis valencians només acullen al 9,1% de la població total. De fet, si baixem el 
llindar, trobem que els municipis valencians amb menys de 500 habitants en 2021 n’eren 143, el que suposa 
el 26,4% de tots els municipis (una quarta part), però la seua població no representa ni l’1% del total (0,65%).

CONCENTRACIÓ TERRITORIAL I RURALITAT

DIMENSIÓ MUNICIPAL

Menys de 1.000 hab.

Entre 1.000 i  2.000 hab.

Entre 2.000 i 5.000 hab.

Més de 5.000 hab

TOTAL CV

Dimensió
mitjana

Densitat 2021 
(h/km2)

Superfície 
(km2)

PoblacióRecompte

n n n% % %

221

78

86

157

542

Taula 3. Distribució de la població segons la dimensió municipal (C. Valenciana, 2021).
Font: Elaboració pròpia amb informació de la base de dades de l’Institut Valencià d’Estadística (IVE).

40,8%

14,4%

15,9%

29,0%

100,0%

86.266

106.494

266.404

4.598.974

5.058.138

1,7%

2,1%

5,3%

90,9%

100,0%

7.210,6

3.122,3

3.210,7

9.719,1

23.262,8

31,0%

13,4%

13,8%

41,8%

100,0%

12,0

34,1

83,0

473,2

217,4

390,3

1.365,3

3.097,7

29.292,8

9.332,3



La densitat poblacional del territori valencià ha passat, entre 2000 i 2021, dels 177,1 h/km2 als 217,4 h/km2. Tan-
mateix, com que la concentració de població i els ritmes de creixement són dispars, els resultats són ben diferents a 
uns indrets i altres. Una tercera part de la superfície de la Comunitat Valenciana (31%) està ocupada per municipis 
amb menys de mil habitants (7.211 km2), però només hi resideix l’1,7% de la població valenciana (86.266 perso-
nes). Així, en el territori ocupat per aquests municipis ens trobem amb 12 persones per cada km2 (que baixa a les 8 
en els municipis amb menys de 500 habitants); mentre que als municipis amb més de 5.000 habitants, la densitat 
puja fins als 473,2 h/km2: representen el 41,8% del territori (9.719 km2), però acullen, com ja s’ha dit, al 90,9% de 
la població. Així doncs, la intensitat del blau del mapa europeu que hem vist adès, sobre la densitat de població, es 
veu repartida internament de forma bastant desequilibrada (veure la ilustració 2 a la dreta).

Il·lustració 2. Dimensió del municipi (esq.) i densitat de població municipal (dreta) (2021).
Font: Elaboració pròpia amb informació de la base de dades de l’Institut Valencià d’Estadística (IVE).
Nota: Dimensió del municipi a l’esquerra, densitat de població a la dreta.

El creixement demogràfic en els darrers vint-i-un anys no ha estat tampoc homogeni en el territori. A la taula 4 
podem observar com s’ha concentrat molt especialment en els municipis amb més de 2.000 habitants, que són 
els que superen la mitjana de creixement del conjunt valencià, amb una reducció de l’increment a la mitat en 
els municipis amb poblacions compreses entre 1.000 i 2.000 habitants, i una pèrdua de població en els més 
menuts, i molt especialment en els que tenen menys de 500 habitants, amb una disminució de població que 
arriba al -0,46% anual acumulatiu durant els darrers 21 anys. 

EL CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ A LA ZONA RURAL
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DIMENSIÓ MUNICIPAL

Menys de 1.000 hab.

Entre 1.000 i  2.000 hab.

Entre 2.000 i 5.000 hab.

Més de 5.000 hab

TOTAL CV

Taxa de
masculinitat

DonesHomesTOTAL

107,48

102,75

101,23

96,52

97,06

-0,29%

0,45%

1,04%

0,99%

0,96%

-0,03%

0,58%

1,15%

1,03%

1,00%

-0,16%

0,52%

1,09%

1,01%

0,98%

Taula 4. Creixement demogràfic anual acumulatiu (2000-2021) i taxes de masculinitat (2021).
Font: Elaboració pròpia amb informació de la base de dades de l’Institut Valencià d’Estadística (IVE).
Nota: Taxa de masculinitat indica la proporció d’homes sobre la de dones que hi ha en la població, expressada en percentatges.

És interessant assenyalar com el retrocés demogràfic observat entre 2000 i 2020 en els municipis de menys de 1000 
habitants, s’explica quasi exclusivament pel retrocés de la presència de dones entre la seua població. Una pèrdua 
especialment rellevant en els municipis amb menys de 500 habitants on arriba al -0,62% anual acumulatiu. Així 
doncs, la dimensió del municipi està relacionada amb la major o menor presència de dones entre la població; siga 
com siga, els creixements demogràfics són més intensos entre la població masculina. Així, doncs, la masculinització 
de la població és una caràcterística pròpia dels municipis menuts amb pèrdues de població (veure la ilustració 3).

Il·lustració 3. Creixement demogràfic (esq.) i masculinització (dreta) (2021).
Font: Elaboració pròpia amb informació de la base de dades de l’Institut Valencià d’Estadística (IVE).
Nota: El creixement demogràfic (a l’esquerra) està mesurat en taxa percentual acumulativa anual. La taxa de masculinització (a la dreta) està 
mesurada en percentatge d’homes sobre la població de dones.
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Eixes característiques demogràfiques de la població rural estan relacionades amb la dinàmica natural de la po-
blació, aquella relacionada amb els naixements i defuncions, però també amb els fluxos migratoris. En la taula 5, 
veiem les grans diferències que s’hi produeixen pel que fa als moviments naturals de població segons la dimensió 
del municipi.

MOVIMENTS NATURALS I RURALITAT

DIMENSIÓ MUNICIPAL

Menys de 1.000 hab.

Entre 1.000 i  2.000 hab.

Entre 2.000 i 5.000 hab.

Més de 5.000 hab

TOTAL CV

17,21

18,51

13,75

8,24

8,90

TSMTBITCVTBMTBN

52,26

47,18

50,63

48,11

48,30

15,35

13,18

10,59

9,36

9,60

5,15

6,03

6,40

7,17

7,07

Taula 5. Moviments naturals i migratoris segons dimensió del municipi (2020/2021).
Font: Elaboració pròpia amb informació de la base de dades de l’Institut Valencià d’Estadística (IVE). Nota: Les dades s’expressen en tants per mil. Les da-
des dels moviments naturals fan referència a 2020, les de migracions a 2021. Llegenda: TBN=Taxa Bruta de Natalitat expressada en ‰; TBM=Taxa Bruta 
de Mortalitat expressada en ‰; TCV=Taxa de Creixement Vegetatiu expressada en ‰; TBE=Taxa Bruta d’Emigració expressada en ‰ sobre la població; 
TBI=Taxa Bruta d’Immigració expressada en ‰ sobre la població; TSM=Taxa de Saldo Migratori expressada en ‰ sobre la població.

TBE

69,47

65,68

64,38

56,36

57,20

-10,20

-7,14

-4,19

-2,19

-2,53

Il·lustració 4. Taxes brutes de natalitat (esq.)  i de mortalitat (dreta) (2020).
Font: Elaboració pròpia amb informació de la base de dades de l’Institut Valencià d’Estadística (IVE).
Nota: A l’esquerra les taxes brutes de natalitat, a la dreta les taxes brutes de mortalitat.
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Les taxes de natalitat i les de mortalitat segueixen també un patró territorial molt clar (veure ilustració 4), de manera 
que, quan més menuts són els municipis, menor és la natalitat i major la mortalitat. Així, entre els municipis amb 
menys de 1.000 habitants les taxes de natalitat són del 5,15‰ (en els de menys de 500 no arriba ni al 5) i les de 
mortalitat les tripliquen amb un nivell de 15,35‰. El cas és que, encara que el creixement vegetatiu (la diferència 
entre naixements i defuncions) és negatiu a tot arreu, la pèrdua de població per aquesta raó va creixent segons va 
reduïnt-se la dimensió de la població. Així destaquen els dos dígits de les pèrdues naturals de població dels muni-
cipis amb menys de 1.000 habitants, amb unes taxes de mortalitat molt elevades i unes de natalitat molt reduïdes. 
Això condiciona, i està condicionat, per la pròpia estructura d’edats que s’hi genera durant el procés. Poblacions 
més envellides generen dinàmiques demogràfiques de pèrdua natural de població i dependència dels moviments 
migratoris per mantidre nivells estacionaris de població.

Tanmateix, els moviments migratoris no sembla que introduisquen grans diferències, segons la dimensió del muni-
cipi, amb unes taxes d’emigració i unes taxes d’immigració molt similars i sense cap patró territorial aparent (veure 
taula 5). Per tant, si com hem vist, la dinàmica demogràfica del conjunt de la societat valenciana depenia més dels 
moviments migratoris que dels naturals, els desequilibris rural-urbà en depenen més de la dinàmica vegetativa que 
no de la migratòria.

La resultant de totes les dinàmiques demogràfiques assenyalades en els espais rurals valencians és una estruc-
tura d’edats més envellida que la mitjana. Si comparem la piràmide de població dels municipis amb menys de 
1.000 habitants amb la dels municipis amb més de 5.000, es veu clarament la diferència (veure gràfic 9).

ESTRUCTURA D’EDATS I LES DINÀMIQUES RURALS

Gràfic 9. Comparació de piràmides de població dels municipis amb menys de 1.000 habitantes amb els que tenen més de 5.000 habitantes 
(2021). Font: Elaboració pròpia amb informació de la base de dades de l’Institut Valencià d’Estadística (IVE).
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Les dues presenten una estructura romboidal, envellida, ja que com hem vist la situació del conjunt valencià és 
aquesta. Tanmateix, encara així, destaca la base relativament més ampla de la piràmide dels municipis amb més 
de 5.000 habitants, tot indicant una població relativament més jove. Efectivament, la presència relativa de població 
major de 55 anys és significativament superior en els municipis amb menys de 1.000 habitants. De fet, si calculem 
alguns indicadors, destaca l’enorme diferencial que n’hi ha pel que fa als nivells d’envelliment (veure taula 6) i la 
seua progressió segons baixem la dimensió municipal; mentre que, respecte a la maternitat, se’ns apareix un llindar 
significatiu en les poblacions amb menys de 1.000 habitants.

També el llindar dels 1.000 habitants és rellevant per a l’envelliment, ja que el diferencial respecte al següent nivell 
és molt superior al del següent escaló. Amb tot, en l’estructura d’edat es pot assenyalar un creixement progressiu, 
que respecte a la maternitat sembla donar-se d’un salt en arribar al municipis de menor dimensió.

DIMENSIÓ MUNICIPAL

Menys de 1.000 hab.

Entre 1.000 i  2.000 hab.

Entre 2.000 i 5.000 hab.

Més de 5.000 hab

TOTAL CV

Envelliment
general

Envelliment 
Dones

Envelliment 
homes

Maternitat

301,5

196,0

155,0

134,5

138,6

321,6

218,0

174,9

156,6

160,6

282,3

175,2

136,4

113,7

117,9

15,2

17,4

17,7

17,9

17,9

Taula 6. Estructura d’edats segons dimensió del municipi (2021).
Font: Elaboració pròpia amb informació de la base de dades de l’Institut Valencià d’Estadística (IVE).
Nota: Maternitat mesura la ratio del nombre de persones amb menys de 5 anys sobre el total de dones entre 15 i 49 anys.

Al llarg del capítol hem vist la importància de les dinàmiques demogràfiques per a entendre les condicions de 
vida de la ruralitat a la societat valenciana. Hem fet una mirada general i englobadora que ens ha permés anar 
d’allò general a allò més concret: del món a Europa, d’Europa a la Comunitat Valenciana, i d’aquesta als muni-
cipis amb menys de 1.000 habitants. Això ens ha permés repassar les principals dades sobre les dinàmiques 
demogràfiques i suggerir algunes idees de partida.

Aquestes idees inicials podrien ser:

1. Les dinàmiques demogràfiques responen a processos globals que operen de forma fractal des de l’espai mun-
dial a l’espai local, tot mostrant canvis d’escala que operen a través de variables diferents: naturals o migratòries.

2. La població mundial continua creixent i s’espera que ho faça encara durant un llarg període de temps, per 
tant, la presència humana no corre perill d’extinció i esperar creixement demogràfics positius en segons quines 
escales territorials no té sentit: ¿la població valenciana en general, ha de créixer?

3. En el cas valencià en conjunt, la dinàmica demogràfica depén més dels moviments migratoris, més volàtils, 
que no dels moviments naturals, que es mouen suaument i amb canvis molt limitats.

4. En l’espai rural valencià, però, la seua dinàmica sembla més dependen dels fluxes naturals, naixements i de-
funcions, que no dels migratoris, que no els diferencien gaire de la resta del territori valencià.

Algunes conclusions preliminars
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5. Les dinàmiques demogràfiques imprimeixen fortes inèrcies que són difícils de corregir, quan no impossible, des 
de les pròpies variables demogràfiques i demanen la intervenció d’altres operadors de caire econòmic, polític o 
cultural.

6. Aquests inèrcies estan inscrites en l’estructura demogràfica que va construïnt-se i que dota a la societat de con-
tingents poblacionals d’unes característiques i possibilitats demogràfiques o altres (més població d’edat elevada o 
més jove, menys dones o més...) que imprimeixen un impuls demogràfic o altre.

7. La correcció d’aquests inèrcies requereix accions múltiples en àmbits relacionals no demogràfics: econòmic, 
polític, cultural. Com assenyala l’informe del Comitè Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana (2020), calen 
mesures que operen al mateix temps: sobre l’activitat econòmica, en general, i agrària, en particular, sobre la inicita-
tiva empresarial, sobre el mercat laboral, sobre la desigualtat de gènere, sobre les infrastructures i els equipaments 
bàsics, sobre els serveis públics, sobre la bretxa digital, sobre l’estructura i funcionament de l’administració pública, 
sobre la conservació i potenciació del medi natural i sobre l’accés a la vivenda.

8. El creixement de la població en territori valencià no té massa sentit, més enllà d’un interés competitiu amb altres 
territoris en una carrera continua cap a l’abisme; el que es requereix és una redistribució territorial.
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De les idees generals de l’apartat anterior se’ns suggereixen un conjunt d’indicadors que permeten fer un segui-
ment de la situació social de la vida rural en territori valencià:

Proposta inicial d’indicadors

1. GEOGRAFIA    
1.1. DISTÀNCIA A CAPITAL  
1.2. SUPERFÍCIE   
1.3. ALTITUD 
1.4. DISTÀNCIA A  COSTA  

     
2. DESPOBLAMENT    

2.1. POBLACIÓ (Logaritme)  
2.2. DENSITAT DE POBLACIÓ (Població/Superfície)
2.3. TAXA CREIXEMENT DEMOGRÀFIC (10 anys)
2.4. TAXA CREIXEMENT VEGETATIU 
2.5. INDICADOR NATALITAT
2.6. INDICADOR MORTALITAT
2.7. SALDO MIGRATORI (Saldo/Població)
2.8. INMIGRACIÓ (Inmigració/Població)

2.8.1. INMIGRACIÓ PER CONTINENTS ORIGEN
2.9. EMIGRACIÓ (Emigració/població)

2.9.1. EMIGRACIÓ PER SEXE

3. ESTRUCTURA EDAT   
3.1. DEPENDÈNCIA JOVENIL (Població menys 16/Població 16-64)
3.2. DEPENDÈNCIA SENIL (Població més 64/Població 16-64)
3.3. ENVELLIMENT (Població més 64/Població menys 16) 
3.4. MATERNITAT (Població 0-4/Població dones 15-49)
3.5. TENDÈNCIA (Població 0-4/Població 5-9)
3.6. RENOVACIÓ POB. ACTIVA (Població 20-29/Població 55-64)

4. ECONOMIA   
4.1. TREBALL   
4.2. AFILIATS A LA SS  
4.3. TAXA DESOCUPACIÓ 
4.4. PENSIONISTES  

5. EMPRESES   
5.1. EMPRESES INSCRITES SS 
5.2. DISTRIBUCIÓ SECTORIAL D’ACTIVITAT
5.3. EXPLOTACIONS AGRÀRIES
5.4. DIMENSIÓ MITJANA
5.5. EXPLOTACIONS RAMADERES

5.5.1. BOVINA (Dimensió mitjana)
5.5.2. OVINA (Dimensió mitjana)
5.5.3. AVIAR (Dimensió mitjana)

5.6. OFERTA TURÍSTICA  
5.7. ACTIVITAT IMMOBILIÀRIA 
5.8. LLICÈNCIES D’OBRA CONCEDIDES

5.8.1. PER TIPUS (Nova planta, rehabilitació, demolició)
5.9. COMPRA-VENDA VIVENDES

5.9.1. PER TIPUS (Noves, segona mà)
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6. RENDES   
6.1. RENDA DISPONIBLE (Renda disponible/declaració)
6.2. IMPORT PENSIONS (Mitjana) 
6.2.1. PER SEXES 
6.3. PRESSUPOST MUNICIPAL PER CÀPITA
6.4. DEUTE MUNICIPAL PER CÀPITA 

7. SERVEIS PÚBLICS    
7.1. DISTÀNCIES   

7.1.1. EDUCACIÓ  
7.1.2. SANITAT   
7.1.3. ADMINISTRACIÓ GENERAL 

7.2. CAPACITATS   
7.2.1. EDUCATIVES  

7.2.1.1. CENTRES EDUCATIUS PER NIVELLS 
7.2.2. SANITÀRIES  

8. ENTORN     
8.1. SUPERFICIE NATURAL  

8.1.1. PROTEGIDA 
8.2. CONREAT   

8.2.1. SUPERFICIE AGRÍCOLA PROTEGIDA
8.2.2. TIPUS DE CONREU (secà/regadiu)
8.2.3. US DE FERTILITZANTS 
8.2.4. ÚS DE PESTICIDES 

8.3. CONSTRUIT   
8.3.1. SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA PER CÀPITA
8.3.2. IMMOBLES URBANS per capita 

8.3.2.1. PER USOS (Residencial, industrial, comercial, sol vacant)
8.3.2.2. PER ANTIGUITAT (Tres categories)

9. MOBILITAT   
9.1. VEHICLES SEGONS CARBURANT

   
10. RESIDUS (totals per càpita + % tractats) 

10.1. URBANS   
10.2. AGRÍCOLES  
10.3. INDUSTRIALS
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Introducció 
Una de les sorpreses trobades durant la fase d’anàlisi documental i revisió de les 
fonts de dades realitzada per a la fase de conceptualització de la investigació, ha 
sigut comprovar com les BBDD de l’INE relatives al territori rural no inclouen ge-
neralment dades directes procedents dels municipis xicotets del país. Les dades 
es projecten sobre el conjunt de la població mitjançant estimacions validades en 
la mostra amb el marge d’error més ajustat possible.

La raó per a aplicar aquest mètode d’enquesta és fonamentalment l’estalvi. La 
majoria de les enquestes que es fan actualment diàriament es realitzen mit-
jançant consulta telefònica, sense desplaçar enquestadors de camp com es feia 
anteriorment en temps més analògics.

Després de l’anàlisi de les dades disponibles sobre el territori rural valencià en 
l’INE i en l’Institut Valencià d’Estadística (IVE), que al seu torn connecta amb 
l’INE en determinades fonts de dades, considerem la necessitat de realitzar una 
enquesta en la manera clàssica, desplaçant enquestadors de camp a les po-
blacions de menys de 5.000 habitants, en un disseny modest, també per raons 
pressupostàries, però que s’ha considerat important per a superar amb dades 
directes la falta d’informació de les poblacions que solen quedar fora del focus 
de les investigacions que es realitzen amb caràcter estadístic general al país i a 
la Comunitat Valenciana.

A més, en aquest disseny, ha sigut important incorporar alguns aspectes derivats 
de la percepció que les entrevistes exploratòries i grups de discussió des de la 
perspectiva qualitativa ens mostraven com a objecte de consulta per a obtindre 
nivells de representació social.

Aquest ha sigut el resultat que vam mostrar a continuació:

Enquesta sobre ús d’Internet en l’àmbit rural



Ha respost a l’enquesta un total de 384 persones residents en 19 municipis de la Comunitat Valenciana. S’han 
recopilat 231 respostes de persones residents en municipis de València, 83 respostes de residents en municipis 
d’Alacant i 70 enquestes de residents en municipis de Castelló.

La distribució per sexes de les persones enquestades és raonablement paritària (194 homes, 190 dones). El rang 
d’edat oscil·la entre els 18 anys de l’entrevistat més jove i els 76 anys del de major edat. L’estat civil predominant 
és el de casat/a (49’74%), seguit pel de solter/a (34’38%). Les persones vídues (7’55%), separades (3’39%) i 
divorciades (4’95%) representen percentatges molt menors. 

La distribució percentual del nivell d’estudis més alt completat per les persones que van respondre a l’enquesta 
apareix resumida en la taula següent:

1. Caracterització de les persones 
que van respondre a l’enquesta 

NIVELL D’ESTUDIS PERCENTATGE

Analfabets i estudis primaris incomplets

Educació Primària

Primera etapa de l’Educació Secundària

Segona etapa de l’Educació Secundària

Educació postsecundària no superior

Formació Professional de Grau Superior (FPII) i títols propis d’universitats de duració igual o 
superior a 2 anys

Graus universitaris de 240 crèdits ECTS i similar

Graus universitaris de més de 240 crèdits ECTS i similars

Títol de Doctorat

TOTAL

3’91

15’36

22’40

18’49

2’08

19’27

9’64

8’33

0’52

100,00

Aproximadament la meitat de les persones enquestades estan actives i treballant, bé per compte propi o per 
compte d’altri. La distribució percentual dels qui van respondre a l’enquesta quant a la seua situació amb relació 
amb l’activitat en la setmana prèvia a l’entrevista es resumeix en la taula següent:

SITUACIÓ EN RELACIÓ AMB L’ACTIVITAT PERCENTATGE

Treballant per compte d’altri

Treballant per compte propi amb empleats

Treballant per compte propi sense empleats

Aturat

Estudiant

Jubilat o prejubilat

Incapacitat permanent

Labors de la llar

TOTAL

39’32

4’43

5’99

9’38

1’56

34’11

1’04

4’17

100,00
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Els ingressos mensuals nets de la llar de les persones que van respondre a l’enquesta, incloent totes les fonts 
d’ingressos així com la part proporcional de les pagues extraordinàries i altres ingressos extraordinaris percebuts 
regularment, ofereix la distribució percentual reflectida en la taula següent:

INGRESSOS MENSUALS MITJANS DE LA LLAR PERCENTATGE

Menys de 900€

De 900 a menys de 1.600€

De 1.600 a menys de 2.500€

De 2.500 a menys de 3.000€

3.000 o més euros

TOTAL

25’78

45’31

23’96

3’65

1’30

100,00

Entre les persones enquestades, el 82’3% manifesta utilitzar internet habitualment, mentre que el 17’7% afirma 
no utilitzar-lo habitualment.

Utilitza
vosté internet
habitualment?

Sí

No

Entre els usuaris habituals d’internet, un 63’8% disposa d’ordinador de sobretaula o portàtil, un 54’1% disposa 
de tauleta, un 41’9% disposa de telèfon fix (incloent sense fils) i un 81’8 disposa de telèfon mòbil.

Respecte a les persones que afirmen no utilitzar internet habitualment per no disposar de de connexió en el seu 
habitatge, el motiu que destaca de manera aclaparadora, ja que és esmentat pel 98’8% d’elles, és perquè la 
banda ampla (alta velocitat en internet mòbil no està disponible en la seua àrea, encara que un 67’4% declara 
no disposar de connexió perquè no la necessiten (no els resulta útil, no és interessant), un 49’3% reconeix que 
té pocs coneixements per a utilitzar-lo, un 24’1% no disposa d’internet en la llar perquè els costos de l’equip/
connexió resulten massa elevats (telèfon, contracte ADSL, etc.), un 21’7% perquè té accés a internet des d’un 
altre lloc i un 10’8% perquè la banda ampla (alta velocitat en internet) fixa no està disponible en la seua àrea de 
residència.

2. Utilització d’internet 

82,3%

17,7%

80



Quant al tipus de connexió a internet que utilitzen majoritàriament les persones entrevistades que afirmen utilitzar 
la xarxa de manera habitual, un 70’8 disposa en l’habitatge de connexió fixa de banda ampla (ADSL, xarxa de 
cable, fibra òptica, via satèl·lit, wifi públic, wiMax); un percentatge similar, el 70’6%, declara disposar en el seu 
habitatge de connexió mòbil de banda ampla, bé a través d’un dispositiu de mà com un telèfon mòbil d’últimes 
generacions -almenys 3G-, o bé via mòdem USB o targeta en portàtils.

L’opinió de les persones enquestades sobre la qualitat de les connexions a internet de les quals disposen en les 
seues llars és majoritàriament favorable, ja que el 76% la qualifiquen de molt bona o correcta, tal com es constata 
en el següent gràfic.

Opinió sobre la qualitat
de la connexió
a internet

Molt bona

Correcta

Els serveis d’internet més utilitzats per les persones enquestades són els directament relacionats amb la infor-
mació i la comunicació. Així, el 92’1% afirma utilitzar habitualment les xarxes socials, el 82’3% realitza cerques 
d’informació web (notícies, actualitat) i el 81’3% utilitza quotidianament el servei de correu electrònic. A més, el 
70’0% reconeix utilitzar serveis d’entreteniment (vídeos, pel·lícules) i el 52’5 realitza compres i fa ús del comerç 
electrònic. Els usos professionals són els menys esmentats per les persones enquestades: el 25’6% declara fer 
un ús professional d’internet en la seua activitat laboral, i només el 12’9% afirma utilitzar internet per a teletre-
ballar. 

2.1. Qualitat de les connexions a internet en l’habitatge

51%

5%

19%

Regular

Molt dolenta

25%

Les persones enquestades que utilitzen habitualment internet també ho fan majoritàriament en les seues rela-
cions amb les Administracions Publiques. En efecte, el 64’6% afirma utilitzar la via electrònica per a contactar o 
interactuar amb l’Administració, mentre que un 35’4 reconeix no fer-ho.

Entre els qui no van contactar o van interactuar amb les administracions públiques a través d’internet, sent usua-
ris habituals de la xarxa, la raó esmentada majoritàriament pel 60’7 de les persones enquestades és la falta d’ha-
bilitats o coneixement, mentre que el 28’6% reconeix que els tràmits per internet els realitza una altra persona en 
el seu nom (un gestor, un assessor fiscal, un familiar o conegut), el 25% al·lega altres raons no especificades, el 
12% esmenta estar preocupat per la protecció i seguretat de les dades personals, el 7% no disposa de signatura 
o certificat electrònic, i el 4% perquè el servei no estava disponible via pàgina web o app.

2.2. Ús de l’administració electrónica
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Entre els qui sí utilitzen internet en la seua relació amb les administracions públiques, les formes de contacte o 
interacció més freqüents són obtindre informació de pàgines web o apps de l’Administració, reconegut pel 96’1% 
de les persones, enviar formularis emplenats (com, p. ex. la declaració de la renda, impostos, cita mèdica en 
centres públics), esmentat pel 89’2%, i descarregar o imprimir formularis oficials, esmentat per 85’8% de les 
persones.

La valoració d’administració electrònica que realitzen les persones entrevistades que utilitzen internet en les seu-
es relacions amb les administracions públiques és moderada, en general, ja que tan sols el 52’5% la qualifica de 
molt bona o correcta, tal com es mostra en el següent gràfic:

Valoració de
l’administració
electrònica 

Molt bona

Correcta

36%

13%

34,5%

Regular

Molt dolenta

16,5%

Les persones enquestades que reconeixen utilitzar habitualment internet també participen majoritàriament del 
comerç electrònic. El 62% d’elles afirma haver comprat alguna vegada, per motius particulars, productes o ser-
veis a través d’internet, mentre que només el 38% reconeix no haver-ho fet mai.

Respecte als tipus de productes en format físic comprats per internet a través d’un lloc web o aplicació, els 
articles adquirits amb major freqüència en ordre decreixent del percentatge d’esment són: Roba, sabates, acces-
soris (esmentat pel 85’2% dels qui utilitzen el comerç electrònic), Articles esportius (51’5%), Mobles, accessoris 
per a la llar i productes de jardineria (42’3%), Llibres impresos, revistes o periòdics en format físic (35’7%), 
Ordinadors, tauletes, telèfons mòbils o accessoris (35’7%), Equipament electrònic, electrodomèstics (31’6%), 
Joguets per a xiquets o articles per a la cura dels xiquets (37’8%), Lliuraments de menjar ràpid de restaurants, 
(22’4%), Cosmètics, productes de bellesa o benestar (20’4%), Bicicletes, automòbils i altres vehicles o pe-
ces de recanvi (18’3%), Apps de viatges, idiomes, aprenentatge (17’3%), Medicaments o suplements dietètics 
(16’8%), Aliments o begudes de botigues o supermercats (16’8%), Llibres electrònics, revistes o periòdics en 
línia (16’8%), Descàrregues de programari, incloses actualitzacions (15’8%), Apps relacionades amb salut o la 
condició física (13’8%), Jocs en línia (3’2%), Música en format físic: CD i vinils (11’2%), Pel·lícules o sèries en 
streaming o descàrrega (10’2%), Música en streaming o descàrregues (9’7%), Productes de neteja o d’higiene 
personal (9’1%) i Altres béns físics (8’7%). 

2.3. Comerç electrònic
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Respecte a la utilització d’internet per a la contractació per motius privats de serveis de transport a través de 
pàgines web o d’apps, el 20’3% de les persones enquestades que utilitzen habitualment internet declara haver 
contractat amb alguna empresa de transport, d’autobusos, companyia aèria, servei de taxi o conductors (p. ex. 
Cabify, Uber, Free Now) i el 15’2% reconeix haver-ho fet amb alguna persona particular (p. ex. Blablacar, Amo-
vens). No obstant això, el 25’3% de les persones enquestades que utilitzen la xarxa respon afirmativament a la 
pregunta: “Li agradaria utilitzar des de la seua població alguna pàgina web o app per a contractar un servei de 
transport amb una empresa de transport, d’autobusos, companyia aèria, servei de taxi o conductors per motius 
privats?”, mentre que el 22’5% respon afirmativament a la pregunta: “Li agradaria utilitzar des de la seua pobla-
ció alguna pàgina web o app per a contractar un servei de transport amb una persona particular?”

La gran majoria de les persones que utilitza habitualment la xarxa, el 80’7%, reconeix haver vist informació o 
contingut (vídeos, imatges) que ha considerat fals o dubtós en llocs de notícies d’internet o xarxes socials (per ex. 
Facebook, Instagram, YouTube, Twitter).

Les tasques relacionades amb ordinadors, mòbils o altres dispositius que han realitzat per qualsevol motiu les 
persones enquestades, en ordre decreixent del percentatge d’esment, són descarregar o instal·lar software o apps 
(esmentat pel 58’6% de les persones enquestades), copiar o moure fitxers entre carpetes, dispositius o en el núvol 
(55’5), canviar configuració del programari, l’app o el dispositiu (ajustar idioma, colors, grandària del text, la barra 
d’eines, el menú) (44’8%), crear arxius (un document, imatge, vídeo) que incorporen diversos elements per ex. 
text, taules, gràfics, animació (40’3%), usar un processador de text (35’9%), usar programari per a editar fotos, 
vídeo o àudio (35’7%), usar fulls de càlcul (26’7%) i programar en un llenguatge de programació (2’8%).

2.4. Coneixements informàtics

Les opinions de les persones enquestades respecte a la seua confiança en Internet es troben clarament dividides, 
tal com il·lustra el gràfic següent:

Grau de
confiança
en internet

Poc

Bastant

2.5. Privacitat i protecció de dades personals

51%

4%

Molt

46%
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El seu treball
li permetria
teletreballar? 

Sí, totalment

Sí, parcialment

36%

No

NS/NC

Respecte a la possibilitat d’expandir el teletreball en l’àmbit rural, l’enquesta revela que el potencial de les ocupa-
cions principals de les persones enquestades per a teletreballar es troba considerablement limitat, ja que només 
el 10% d’elles afirma que el seu treball principal els permetria teletreballar totalment o parcialment.  

2.6. Teletreball

6%

49%

41%

4%

Les persones que van respondre a l’enquesta també van ser interrogades sobre algunes qüestions addicionals. 
Els resultats obtinguts es descriuen a continuació.

En primer lloc, es pregunta si la innovació a través de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) 
millora, en l’opinió de la persona entrevistada, la vida en l’àmbit rural en diversos tipus d’activitats. Majoritària-
ment, les respostes afavoreixen l’opinió que, en efecte, la innovació a través de les Tecnologies de la Informació 
i la Comunicació millora la vida en l’àmbit rural en totes les activitats considerades. La taula següent sintetitza la 
distribució percentual de les diverses respostes obtingudes.

3. Qüestions addicionals 

ACTIVITAT SI (%)

Agricultura

Ramaderia

Comerci/Serveis

Petites i mitjanes empreses

Administració Pública

66’1

66’4

85’2

85’9

83’9

NO (%)

33’9

33’7

14’8

14’0

16’1
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En segon lloc, es pregunta si la innovació a través de la les Tecnologies de la Informació i la Comunicació milloren 
la sostenibilitat mediambiental en l’àmbit rural en les mateixes activitats. De nou, les respostes afirmatives són 
àmpliament majoritàries en totes les activitats considerades, com es reflecteix en la taula següent:

ACTIVITAT SI (%)

Agricultura

Ramaderia

Comerci/Serveis

Petites i mitjanes empreses

Administració Pública

62’8

63’3

78’7

79’1

72’1

NO (%)

37’2

36’7

21’3

20’9

27’9

En tercer lloc, es preguntava a les persones enquestades quins eren al seu judici les 3 principals causes de risc 
d’incendis en els boscos.

CAUSA Primera (%)

El canvi climàtic

Insuficients recursos per a la neteja i prevenció del bosc

Deficient planificació de l’ús dels boscos

Excés de camps abandonats en desús

Insuficient atenció dels boscos per admins. públiques

Incendis provocats intencionadament

Altres causes

TOTAL

26’3

35’4

2’9

4’7

10’4

17’7

2’6

100,00

Tercera (%)

11’2

12’8

12’2

18’5

22’9

21’1

1’3

100,00

Segona (%)

11’2

30’0

10’4

16’4

13’8

15’6

2’6

100,00

Finalment, en quart lloc es convidava els entrevistats a expressar el seu grau de preocupació pel risc d’incendis 
forestals. La distribució percentual de les respostes es recull en la taula següent:

GRAU DE PREOCUPACIÓ PERCENTATGE

Molt preocupat

Preocupat

Poc preocupat

Gens preocupat

No sap / no contesta

TOTAL

41’9

22’7

11’5

23’7

0’2

100,00
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Resum
En aquest informe es descriu l’anàlisi de ciència de dades i desenvolupament informàtic realitzats pel Laboratori 
de Ciència de Dades Biomèdiques (BDSLab) de la Universitat Politècnica de València amb les dades dels muni-
cipis de la Comunitat Valenciana amb l’objectiu de crear una eina basada en dades que permeta estratificar els 
diferents municipis sobre la base de les variables disponibles amb l’objectiu de contrastar les diferents hipòtesis 
plantejades sobre l’estat i evolució del medi rural. El prototip producte del treball realitzat es troba en forma d’apli-
cació en l’enllaç: https://ticruralcv.upv.es/

Justificació
L’informe elaborat pel Joint Research Council (JCR) per a la Comissió Europea en 2021 [JRC,2021] sobre la 
predicció d’estil d’àrees rural d’Europa per al 2040 preveu quatre possibles escenaris dependents de dos factors: 
demografia rural (creixent o minvant) i governança multinivell (fragmentada o en xarxa). Com a resultat, JCR 
estableix els escenaris ruralbanites, renovació rural, especialització rural i connexions rurals (veure Figura 1).

Figura 1. Model d’Àrees Rurals en 2040 de JRC amb quatre possibles escenaris dependents dels factors demografia rural (creixent minvant) 
i governança multinivell (fragmentada o en xarxa): ruralbanites, renovació rural, especialització rural i connexions rurals.
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• Requereix augmentar població
• Atrau emprenedors (Pimes)
• Economia diversa
• Competència i enllaços amb ciutats
• Serveis socials segmentats (privatitzats)
• Desenvolupament social guiat per interessos privats
• Societat individualitzada
• Atrau immigrants amb interés en millora de qualitat de vida
• Baixa regulació legislativa i intervenció
• Poca ajuda social per l’estat
• Poc sentiment de comunitat rural
• Basat i guiat per oportunitats que ofereix la tecnologia
• Possibles tensions entre vilatans i nouvinguts
• Polítiques públiques de coordinació han fracassat
• Ús de camp guiat per producció
• Lenta transició a sostenibilitat de la naturalesa
• Transport individual

• Requereix augmentar població
• Requereix compatibilitat entre vilatans i nouvinguts
• Requereix sentiment de comunitat rural en habitants
• Requereix immigració amb interés en canvi d’estil de vida
• Economia circular i diversa
• Prioritat de subministraments locals
• Participació ciutadana
• Govern coordinat
• Govern guiat per transició a la sostenibilitat de la naturalesa
• Relacions entre nuclis rurals prioritzades a relacions amb ciutats
• Serveis públics pròxims, freqüents i integrats
• Xarxes de comunicacions pròpies del municipi
• Bon accés a xarxes de comunicacions
• Govern participatiu
• Construcció de comunitats locals
• Diversitat d’usos del camp amb funcions ecològiques
• Xicotetes granges ecològiques i extensives
• Xarxes de mobilitat distribuïdes, variades i comunitàries

Aquests quatre escenaris en els quals poden agrupar-se estils de municipis esperats en el 2040, tenen les seues 
pròpies característiques i els ciutadans i governs el seu efecte a través de diverses actuacions. Aquestes actua-
cions poden resumir-se en els següents llistats per escenari:
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• Escenari davant pèrdua de població, per emigració a ciutat
• Polítiques de revitalització rural han fracassat
• Acumulació de propietats en pocs propietaris
• Explotació industrial (pràctica) del camp (ramaderia, servicultura, agricultura)
• Gestió automàtica de llargues extensions
• Declivi de qualitat de vida en zona rural
• Escàs pressupost local
• Iniciatives individuals i competitives per interés específics
• Bioeconomía especialitzada guiada per gran escala
• Perspectiva centrada en la ciutat
• Serveis públics en línia orientats a l’usuari
• Infraestructura digital ben desenvolupada guiada a activitat econòmica
• Ciutadans sense sentiment de comunitat
• Població rural desorganitzada i dispersa
• Ús especialitzat del camp, optimitzat per a benefici de la ciutat.
• Grans granges guiades per intensificació
• Sostenibilitat de la naturalesa guiada per grans corporacions: reguladors, incentius
   econòmics i a base de grans intervencions tecnològiques

• Escenari davant pèrdua o estancament de població
• Emigració a ciutats
• Conversió en hub rural per concentració local de població
• Infraestructura digital: connexió i xarxa
• Serveis digitals d’administració, salut, educació, finances i cultura
• Digitalització d’agricultura i bioeconomia: granja de precisió i automatització
• Alta coordinació i col·laboració local i regional
• Economia circular en agricultura
• Xarxes entre nuclis rurals amb interdependència reconeguda
• Serveis públics totalment digitalitzats i adaptables
• Infraestructura digital ben desenvolupada
• Democràcia deliberativa líquida
• Sentiment local alt
• Sentiment de soluciona-ho tu mateix
• Ús especialitzat del camp, tendència a intensiu amb xicotetes explotacions resilients
• Transició pràctica a sostenibilitat de la naturalesa moguda per legislacions però guiada per
   subministraments locals i regionals
• Mobilitat col·laborativa i col·lectiva

D’aquesta manera, veiem que els diferents factors multidimensionals derivats de l’activitat poblacional i les polítiques aplica-
des en els municipis poden marcar el caràcter dels municipis en el 2040. Sota aquesta hipòtesi, es planteja rellevant l’estudi 
multidimensional dels xicotets municipis de la Comunitat Valenciana. Per això, partint del coneixement previ del laboratori de 
ciència de dades biomèdiques de la Universitat Politècnica de València [Saez, 2021], s’ha desenvolupat un primer prototip 
d’una eina de ciència de dades per a la presa de decisions innovadores en els municipis de la Comunitat Valenciana.
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Totes les fonts de dades utilitzades corresponen al Banc de Dades Territorial (BDT) de la Comunitat Valenciana  
(https://bdt.gva.es/bdt/).

En concret es van agregar un total de 10 fitxers diferents, cadascun amb les seues variables disponibles, que 
poden ser observats en la Taula 1.

Objectiu
L’objectiu principal d’aquest treball consisteix a desenvolupar una eina que permeta agrupar els xicotets muni-
cipis de la comunitat valenciana (<= 5.000 habitants) sobre la base de diferents variables demogràfiques i d’ac-
tivitat laboral en obert. Es pretén que aquesta eina siga utilitzada per a poder contrastar hipòtesis sociològiques 
sobre l’estat i evolució d’aquests territoris.

Dades utilitzades  

Indicadors demogràfics

Taxa bruta de natalitat

Contractes segons sexe

Llars segons grandària

Taxa risc pobresa

Llicències d’obres

Empreses segons activitat

Renda familiar disponible per cápita

Risc de pobresa i/o exclusió social

Cens continu

NOM URL

https://bdt.gva.es/bdt/res_optimo_static.php?cons=C1D3402&idioma=val&form=xlsx

https://bdt.gva.es/bdt/res_optimo_static.php?cons=C1D3543&idioma=val&form=xlsx

https://bdt.gva.es/bdt/res_optimo_static.php?cons=C1V5081&idioma=val&form=xlsx

https://bdt.gva.es/bdt/res_optimo_static.php?cons=C1D4583&idioma=val&form=xlsx

https://bdt.gva.es/bdt/res_optimo_static.php?cons=C2D3883&idioma=val&form=xlsx

https://bdt.gva.es/bdt/res_optimo_static.php?cons=C1V4761&idioma=val&form=xlsx

https://bdt.gva.es/bdt/res_optimo_static.php?cons=C1D4303&idioma=val&form=xlsx

https://bdt.gva.es/bdt/res_optimo_static.php?cons=C0D3442&idioma=val&form=xlsx

https://bdt.gva.es/bdt/res_optimo_static.php?cons=C2D3884&idioma=val&form=xlsx

https://bdt.gva.es/bdt/res_optimo_static.php?cons=C2V9104&idioma=val&form=xlsx

Tabla 1. Fonts de dades analitzades i URLs des d’on han sigut descarregats els fitxers.

Neteja i anàlisi de les dades
Una vegada descarregats els diferents fitxers des del BDT, es van aplicar diferents tècniques per a netejar i agre-
gar les dades en una única font. En primer lloc, es va procedir a l’eliminació de jerarquies en les capçaleres dels 
fitxers. Entenem per jerarquia de capçaleres quan el fitxer compta amb dos o més capçaleres. Podem trobar un 
exemple en el fitxer de les variables del padró continu, on la capçalera més externa representa l’any, per a cada 
any s’inclouen tres opcions. Com a segona capçalera: home, dones i total. Per cada opció d’aquest segon nivell de 
capçaleres s’estableixen diferents rangs d’edat: 0-4 anys, 5-9 anys, etc.
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Aquesta tasca d’aplanat de capçaleres es va realitzar de manera algorítmica perquè poguera ser replicable, no 
obstant això, a causa de la diferent naturalesa dels fitxers, no es va aconseguir trobar un algorisme comú per a 
poder tractar els diferents fitxers, derivant en què cadascun d’aquests disposa del seu propi fragment de codi 
per a ser processat.

A més del tractament de les capçaleres compostes, alguns dels fitxers font presentaven un esquema en el qual 
hi havia més d’un registre per municipi i en una segona columna apareixien variables (per exemple, en “Llars 
segons grandària”, on les capçaleres són els diferents anys, però la columna B són les diferents grandàries). 
Aquesta estructura s’ha modificat perquè l’esquema general dels fitxers processats siga el més senzill possible, 
una matriu nxm on “n” és el nombre de municipis i “m” el nombre de variables contingudes en la font. Això fa 
que la tasca de fusió de fonts siga trivial i només requerisca concatenar (per columnes) les diferents fonts.

Una vegada netes les dades i harmonitzades en format es va haver de procedir a descartar algunes d’elles per 
no contindre informació a nivell municipal. En aquesta aproximació es buscava observar la interacció a nivell 
municipal, per tant, la falta de dades d’aquesta granularitat en determinades fonts ens va obligar a excloure-les 
del procés. És de destacar que la font “Renda familiar disponible per cápita” sí que disposa d’informació a nivell 
de municipis, no obstant això, només existeixen registres de 2010 a 2013, aquesta disparitat temporal fa que no 
siga usable en conjunt amb les altres dades i per això es va decidir la seua eliminació del procés. La llista de fonts 
incorporades finalment al procés va ser: Indicadors demogràfics, Contractes segons sexe, Llicències d’obres, 
Empreses segons activitat i Padró continu.

Reducció
de dimensionalitat
El nombre total de variables simples incorporades a la font agregada és de 2.348 (desglossament en Taula 2). 
Això significa que el problema original té una dimensionalitat molt alta, tenint en compte que existeixen única-
ment 542 (385 després d’aplicar el criteri d’habitants en cens) municipis a la Comunitat Valenciana. És per 
això que, abans d’aplicar qualsevol tècnica d’agrupació (clustering en anglés), és necessari aplicar tècniques de 
reducció de dimensionalitat.

DIMENSIÓ Nº variables simples Variables (factors)

160

48

280

210

1650

Dependència, envelliment, longevitat, maternitat, ten-
dència, renovació (any, edat)

Demogràfics

Contractes

Llicències

Empreses

Padró

Contractes (edat, gènere, any)

Llicències, planta nova, demolició, rehabilitació (any)

Total, agrícola, indústria, serveis, construcció
(trimestre, any)

(any, edat, gènere)

Tabla 2. Desglossament de variables senzilles per fonts de dades incorporada
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L’objectiu d’aquestes tècniques és la de reduir l’espai de representació, és a dir, que cadascun dels elements 
amb els quals volem operar, en aquest cas els municipis, puguen ser representats amb un nombre inferior de va-
riables a l’original, però conservant la major quantitat d’informació possible. D’entre tots els mètodes àmpliament 
estudiats, hem seleccionat l’anàlisi de components principals, o PCA (Principal Component Analysis1). Aplicant 
PCA podem reduir el nombre de dimensions de la font agregada de dades conservant la majoria de la variància. 
En la nostra experimentació usem una reducció a tres dimensions amb l’objectiu que pogueren ser visualitzades 
en els gràfics de l’eina web. La variància conservada aplicant PCA a totes les variables de la font agrega és de 
74.41% (66.12+4.76+3.53).

Cal esmentar que, com a requisit previ a l’aplicació d’aquesta tècnica de reducció de dimensionalitat, és neces-
sari eliminar la mitjana de les dades i idealment escalar-les perquè la variància siga un. Per a aquest pas hem 
utilitzat l’algorisme conegut com Standard Scaler2. La Figura 2 mostra un gràfic del tipus Biplot amb els resultats 
obtinguts de l’algorisme PCA.

Figura 2. Biplot de la projecció PCA amb totes les dades.

1 Abdi, H., & Williams, L. J. (2010). Principal component analysis. Wiley interdisciplinary reviews: computational statistics, 2 (4), 433-459.
2 https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.preprocessing.StandardScaler.html
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Agrupació
de municipis
Una vegada hem projectat les dades a una dimensió reduïda utilitzant PCA, hem de fer ús d’un algorisme que 
trobe agrupacions naturals entre ells. Per a aquest treball hem fet ús de l’algorisme K-Means3. Es tracta d’un 
algorisme iteratiu, que, entre altres paràmetres, rep el nombre de clústers en el qual desitgem agrupar les dades. 
L’algorisme assignarà a cada punt de l’espai de representació el punt més pròxim. En altres paraules, ajuntarà en 
el mateix grup els municipis que siguen més semblants tenint en compte les variables utilitzades. En la Figura 3 
podem observar l’eixida de l’algorisme, utilitzant totes les fonts de dades, amb el paràmetre de 3 grups.

Figura 3. Scatter plot en 2D representant l’eixida de l’algorisme K-Means. Cadascun dels punts és un municipi.

3 Arthur, D., & Vassilvitskii, S. (2006). k-means++: The advantages of careful seeding. Stanford.

Eina web
L’eina web dissenyada (https://ticruralcv.upv.es/) consisteix de diverses seccions. En primera instància, a la part 
esquerra de la pantalla hi ha un panell de comandaments. Aquest panell permet seleccionar quines variables 
volem incloure en l’anàlisi. Es poden seleccionar variables soltes o marcar/desmarcar totes les d’una font.
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Així mateix, ja que es fa ús de l’algoritme K-Means, trobem una barra que ens permet marcar el nombre de 
clústers que volem per a l’anàlisi. Al costat d’aquests elements trobem un botó de tipus radie que ens permet 
seleccionar si volem el Scatter plot en 2D o 3D i una secció que ens indica quines variables hem seleccionat fins 
al moment per a ajudar-nos a mantindre el compte. La Figura 4 mostra el panell al complet. 

A la dreta del panell de comandaments trobem la zona on es visualitzaran les dades. Aquesta zona es divideix en 
dues subseccions, una primera part (dalt) on es mostren dos gràfics, el Scatter plot i un mapa de la Comunitat 
Valenciana, on els municipis apareixen acolorits segons el cluster al qual hagen sigut assignats per l’algorisme 
(Figura 5).

Figura 4. Panell de comandaments de l’eina web.

Figura 5. Secció de gràfics de l’eina web. Visualització amb totes les variables i 3 agrupacions.
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En la part inferior podem trobar dues taules diferents, una que inclou les variables que s’han usat per a l’anàlisi, 
agrupades per fonts. On a més es mostra la mitjana per cada grup i la desviació típica. A més, posant el curs 
damunt apareixen els valors màxims i mínims. La segona taula mostra les variables no usades en l’anàlisi que sí 
estan disponibles (Figures 6 i 7). Finalment, en la Figura 8 podem trobar la distribució completa dels elements 
de la web. 

Figura 6. Taula amb les variables utilitzades. Es mostren desplegades les variables de la font Empreses segons activitat.

Figura 8. Distribució completa de l’eina web.

Figura 7. Exemple de taula de variables no utilitzades. Es mostren les variables desplegades de la font Empreses segons activitat.

96



Tecnologia utilitzada
Per a l’anàlisi i manipulació de les fonts s’ha utilitzat el llenguatge de programació python 3. Concretament s’ha 
utilitzat Jupyter Notebooks per a la manipulació interactiva de les dades. A més, s’ha utilitzat la llibreria sci-
kit-learn per al preprocés de les dades i la utilització de l’algorisme de clustering.Per a la creació de l’aplicació 
web, s’ha utilitzat el framework Flask, just a la llibreria plotly per a la creació dels gràfics interactius. Finalment, 
l’aplicació es troba corrent en un contenidor Docker en un servidor Linux situat al campus de la Universitat Po-
litècnica de València.

· https://www.python.org/

· https://jupyter.org/

· https://scikit-learn.org/stable/index.html

Cas d’estudi preliminar:  
La Figura 9 mostra un cas d’estudi preliminar per a comprovar la funcionalitat de l’eina implementada. El cas 
d’estudi parteix de la hipòtesi que l’informe JRC [JRC,2021] sobre la possibilitat d’agrupar les àrees rurals en 4 
estils dependents dels factors demografia i governança. Limitats per l’accés a variables informatives facilitades 
per l’IVE i sense buscar caràcter predictiu en els nostres resultats, realitzem l’agrupació dels municipis de menys 
de 5.000 habitants de la Comunitat València per les variables “índex de tendència” i “contractes de dones” en 
els anys 2006 i 2020. L’índex de tendència es defineix com el total de xiquets entre 0 i 4 anys dividit en el total 
de xiquets entre 5 i 10 anys en tant per cent. Comparant aquesta variable entre el 2006 i 2020 podem veure si la 
tendència ha apujat o abaixat després de 15 anys pel que la utilitzem com a indicador demogràfic d’augment o 
disminució de població. Donada la limitació d’accés a variables directes de governança, el nombre de contractes 
de dones l’utilitzem com a indicador indirecte de resultats de governança. 

Agrupacions segons evolució de la tendència demogràfica i contractes de dones

· https://flask.palletsprojects.com/en/2.2.x/

· https://plotly.com/

· https://www.docker.com/

Figura 9. Resultat obtingut per al cas d’ús sobre agrupacions segons evolució de la tendència demogràfica i contractes de dones.
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Tal com veiem en la Figura 9, el resultat obtingut per al cas d’ús mitjançant l’eina de ciència de dades 
https://ticruralcv.upv.es/ realitza 4 agrupacions desbalancejades (grups 1 al 4) compostes per 59, 163, 
10 i 153 municipis, respectivament. Els grups 1, 2 i 4 són grups relativament compactes i solapants, mit-
jançant el grup 3 (verd) segueixen una distribució dispersa i allunyades dels altres municipis, indicant que 
són municipis de configuració diferent. Així doncs, el grup 3 pot estar dominat pel número més elevat de 
contractes de dones, tant en 2006 com en 2020. Una anàlisi comparativa entre els grups 2 i 4 revela un 
índex de tendència lleugerament negatiu en 2006 bastant similar: grup 2 (94.3+- 45.5) i grup 4 (92.2+-
51.2), respectivament. No obstant això, la demografia general del grup 2 escala a 110.7+-42.9 en 2020 
mentre que la demografia del grup 4 es redueix considerablement fins a 46.3+-26.3. aguditzant-se els 
problemes de repoblació a llarg termini. Respecte a la variable triada sobre governança, contracte de do-
nes, no hem obtingut resultats destacables.

Les limitacions d’aquesta anàlisi venen donades per la falta d’informació específica sobre governança en la varia-
ble de contractes de dones i la falta d’accés a altres variables relacionades (p.e. foment actiu d’igualtat de gènere 
en oportunitats de desenvolupament).

Com a conclusió, aquest tipus d’anàlisi poden resultar d’interés per a decisors rurals que vulguen comprovar 
quins beneficis poden estar seguint estils similars de desenvolupament. Treballs futurs han d’incloure 1) l’esta-
bilitat de les agrupacions obtingudes, 2) l’ús de sèries temporals de les variables, 3) la incorporació de variables 
sobre l’organització dels municipis, la incorporació de variables sobre la naturalesa i la relació del municipi amb 
aquesta, i 4) una interfície gràfica més pròxima als decisors socials.

En aquest segon estudi preliminar ens centrem en el risc de despoblació dels municipis de la Comunitat Valen-
ciana. Per a això, seguint l’informe sobre el medi rural emés pel CESCV, realitzarem agrupacions de municipis de 
la Comunitat Valenciana menors de 5.000 habitants utilitzant els indicadors de risc de despoblació definits per 
l’informe (Taula II.1. Metodologia AVANT en [CESCV,2020]).

Cas d’estudi preliminar:  
agrupacions segons risc de despoblació

Tabla 3. Indicadors de risc de despoblació. Metodologia AVANT (Taula II.1. en [CESCV,2020]).
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Pel fet que no tots els indicadors estan accessibles com a descàrrega csv en el portal IVE, s’han triat les variables 
incloses en la Taula 4 per a l’estudi d’agrupament. Com s’observa, s’utilitzen les dades de 2006 i 2021 per a 
expressar les tendències de les variables al llarg del període observat.

Taxa de dependència 2006

Taxa de dependència 2021

Índex d’envelliment 2006

Índex d’envelliment 2021

Índex de renovació de la població activa 2006

Índex de renovació de la població activa 2021

Variables seleccionades

Tabla 4. Variables utilitzades per a l’agrupació segons risc de despoblació.

Com a resultat mostrat en la Figura 10, observem que tenim dos grups principals (grup 1 blau i grup 3 verd) amb 
226 i 140 municipis, en els quals centrarem la nostra comparativa per ser els grups 2 i 4 minoritaris, encara que 
d’especial rellevància per la seua dispersió respecte a la tendència central i dispersió.

Figura 10. Resultat obtingut per al cas d’ús sobre risc de despoblació.
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Malgrat que els grups 1 i 3 formen el nucli central de la distribució segons els components principals, podem 
observar com l’índex d’envelliment és clarament superior en la tendència central del grup 3 (verd) respecte al 
grup 1 (blau). Si comparem el mapa de la Comunitat Valenciana amb els municipis acolorits per colors, observem 
que aquesta tendència segueix bastant bé els resultats reportats per l’informe [CESCV, 2020] i plasmat en el seu 
Mapa II.1 (reproduït ací com a Figura 11).

En aquest estudi preliminar la limitació principal es troba en les variables demogràfiques a les quals s’han tingut 
accés que han sigut un subconjunt dels indicadors utilitzat per [CESCV,2020]. Malgrat la limitació, les agrupa-
cions trobades són compatibles amb el mapa generat per l’informe sobre el medi rural.

Figura 11. Risc de despoblació en la Comunitat Valenciana segons el Mapa II.1 de [CESCV, 2020].
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Conclusions
de l’informe
El grau d’implantació i desenvolupament de les àrees rurals en la CV respecte de l’ús de les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació (TIC), està relacionat amb el nivell de tecnificació i amb el dinamisme econòmic, so-
cial i cultural del mapa territorial de la Comunitat Valenciana. En aquest context, l’ús de les TIC en el territori rural 
presenta un grau incipient d’enlairament i iniciació del model cap a la digitalització a causa de les desigualtats 
que s’observen en altres sistemes estructurals bàsics i en particular en les àrees en risc de despoblació.

La informació específica relativa a les poblacions rurals de menor grandària (< de 5.000 habitants) és escassa 
i no sol formar part dels sistemes d’informació i investigació d’àmbit general i nacional. Aquesta situació obliga 
a la realització d’un esforç de focalització de major dedicació per a arribar a conéixer la situació real d’aquestes 
poblacions, sobre les quals es projecten tendències generals de les zones més poblades que no sempre són 
aplicables als territoris travessats per les dinàmiques de despoblació.

Per a abordar l’anàlisi de l’objectiu de la investigació ha sigut necessari prèviament establir un marc de concep-
tualització i caracterització ateses les especificitats del territori rural en la CV, que reuneix característiques pròpies 
de diversitat que li diferencien d’altres territoris rurals ben diferents com l’existent en CCAA veïnes, com la Junta 
de Castella-la Manxa o la Comunitat d’Aragó sense comparar les dades amb altres territoris més distants.

Les poblacions rurals i en conjunt les zones rurals estan travessades per diferents tipus de necessitats, caracte-
rístiques, similituds i diferències que és necessari considerar per a la transformació de la seua situació actual cap 
a reptes transformadors com la “digitalització” a través de l’ús de les TIC.

L’anàlisi de continguts qualitatius de les entrevistes exploratòries i grups de discussió mostren algunes percep-
cions presents en el medi rural respecte de la situació actual dels pobles en risc de despoblació i respecte de les 
expectatives de futur en relació amb propostes que venen de l’exterior, com la innovació, la digitalització, el canvi 
climàtic, la sostenibilitat etc. que ens porten a plantejar les següents conclusions:

• En la conceptualització del paper del medi rural del segle XXI en el capitalisme global: fa ja moltes dècades 
que el sector agrícola, juntament amb el ramader o forestal va deixar de ser una activitat definitòria del medi rural
• Segons les estadístiques d’agricultura de la UE, 2020, el sector de l’agricultura va representar el 1,3% del PIB 
del seu PIB.
• Podríem distingir tres funcions en l’actual medi rural europeu del segle XXI: 

• Espai rural-recurs, caracteritzat per la seua condició productivista de recursos agrícoles, industrials, rama-
ders i proveïdor de recursos naturals: aigua, fusta, materials de construcció, energia.
• Espai rural-mitjà de vida, caracteritzats per les seues funcions de residència i esplai. Pròxims a les àrees 
metropolitanes o pròxims a vies de comunicació que permeten un fàcil accés a les ciutats. Es tractaria d’un 
espai residencial per a les classes mitjanes i mitjanes-altes urbanes que afig l’atractiu del seu paisatge i qualitat 
mediambiental i no implica un minvament en les seues necessitats de connexions digitals.
• Espai rural-naturalesa, caracteritzats per complir funcions naturals de conservació de la diversitat biològica, 
de preservació de recursos essencials com l’aigua, l’aire i de prevenció de riscos com les inundacions a escala 
local i el canvi climàtic a escala global.
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Aquests espais donen lloc a quatre patrons tipològics diferenciats:

1. Un medi rural agroindustrial on la productivitat, en termes de rendibilitat econòmica, seria la seua principal 
finalitat. En aquest mitjà la connectivitat física, a través de vies ràpides de comunicació i la connectivitat digital, 
esdevenen condicions necessàries.

2. Un medi rural tradicional i en crisi amb baixa densitat de població, amb poc accés als serveis i a les comuni-
cacions amb agricultura i ramaderia marginal i presència del turisme rural. Aquest mitjà en crisi se situa en àrees 
de muntanya i interior.

3. Un medi rural periurbà, assentat entorn de les àrees metropolitanes i les àrees litorals i amb un fort component 
residencial.

4. Un medi rural ecològicament i social sostenible que és el resultat de les respostes a la convergència de dues 
crisis en l’espai rural. D’una banda, la deterioració del medi rural tradicional i la seua progressiva despoblació a 
causa de les lògiques de rendibilitat imposades pel sistema capitalista. Per una altra, les concrecions de la crisi 
ecologicasocial actual en el medi rural i la necessitat de buscar respostes i alternatives basades en els principis 
que animen els Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS) i l’ecologia política.
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Conclusions
des de la perspectiva qualitativa de l’estudi
1. Les principals problemàtiques del territori rural, tal com són descrites pels seus diferents actors, assenyalen 
les següents qüestions:

• Les dinàmiques de despoblament amb una població envellida i masculinitzada.
• La crisi de l’activitat agrària tradicional en el medi rural.
• La situació de desigualtat de gènere i la dificultat perquè el territori rural puga retindre a les dones.
• L’escassetat d’ocupacions en particular per als joves i més en particular per a les dones joves.
• Les dificultats de les iniciatives innovadores.
• El dèficit d’infraestructures de comunicacions i transports.
• El dèficit de serveis públics bàsics i de qualitat en àrees tan fonamentals com la sanitat o l’educació.
• Les deficiències i mancances relacionades amb les infraestructures de comunicacions vinculades a les noves 
tecnologies de la comunicació que impedeixen dur a terme activitats econòmiques, de formació, d’oci o de gestió 
administrativa.

2. Els nostres entrevistats han insistit en una qüestió central: sense condicions dignes d’ocupació, sense possibi-
litat d’accedir a un habitatge o sense polítiques públiques que ho facen possible serà molt difícil que la població 
jove puga estabilitzar-se en els territoris rurals. També destaquen que l’arribada de nous habitants a les zones 
rurals, els anomenats ‘neo-rurals’ amb l’objectiu d’iniciar trajectòries de vida estables, només es consoliden en el 
temps si van associats a projectes d’innovació que garantisquen ocupacions estables.

3. El conjunt de tota aquesta problemàtica mostra que una part important de la població dels territoris rurals 
valencians pateixen una intensa desigualtat en termes econòmics, socials i d’oportunitats de vida en relació amb 
la població que habita les àrees urbanes. Una desigualtat que, en última instància, dificulta greument l’exercici 
dels seus drets de ciutadania.

4. En les entrevistes realitzades es destaca el dèficit d’accés a les infraestructures de telecomunicacions. La ‘bre-
txa digital’ entre els territoris rurals i les àrees urbanes és percebuda pels nostres informants més joves com una 
dificultat afegida per a portar avant altres opcions laborals basades en l’extensió de les modalitats de teletreball.

5. Les entrevistes i grups realitzats ens permeten distingir entre dos tipus de digitalització rural:

• Una digitalització innovadora de caràcter reformista que permetria, associada a altres polítiques territorials i 
socials i un ús adequat d’aquestes noves tecnologies, millorar la vida quotidiana en els territoris rurals i suplir part 
de les seues actuals mancances.
• Una digitalització innovadora sostenible, vinculada a la millora de les condicions de vida de la població dels 
territoris rurals, però també a la preservació ecològica del medi natural en les seues activitats productives. Des 
d’aquesta segona perspectiva els nostres informants destaquen la importància de l’agroecologia i la ramaderia 
extensiva i la seua relació amb determinats usos de la digitalització per a la seua implantació. També es destaca 
la importància d’aquestes noves tecnologies per a facilitar una formació educativa, ajustada a les necessitats de 
l’entorn de la població jove.

Des de les posicions anteriors s’obri la possibilitat d’uns usos socials de la digitalització capaces de contribuir 
a una nova ruralitat sostenible ecològicament i social.
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• El 90,9% de la població valenciana resideix en municipis de més de 5.000 habitants.
• El 9,1% viu en els municipis de menys de 5.000 habitants.
• En la CV hi ha 143 municipis de menys de 500 habitants d’un total de 542.
• Els 143 municipis amb menys de 500 habitants suposen el 0´65% de la població en la CV.
• La reculada demogràfica observada entre el 2000 i el 2020 en les poblacions de menys de 1.000 habitants 
s’explica fonamentalment per la reducció de la presència de dones entre la seua població.
• Aquesta pèrdua és particularment significativa en els municipis de menys de 500 habitants, amb un 0,62% 
anual acumulatiu.
• La masculinització de la població és una característica dominant entre les poblacions xicotetes en la CV.

La dinàmica demogràfica és motiu de preocupació respecte dels desequilibris existents en la franja costanera i en 
les zones urbanes amb major dinamisme socioeconòmic i cultural respecte de les zones d’interior, en les quals 
la despoblació presenta un flux constant des de fa dècades que està resultant complex contindre. La investigació 
ens mostra algunes conclusions clares sobre la manera de comportament d’aquests dinamismes demogràfics i 
les causes que els vinculen, si bé la complexitat d’aquests processos mostra també com es requereixen interven-
cions integrals per a aconseguir una redistribució territorial equilibrada.

• Les dinàmiques demogràfiques que afecten la ruralitat valenciana són processos demogràfics d’abast global.
• Població mundial que resideix en ciutats 55%
• En 2050 s’espera que el 68% viurà en ciutats.
• Els processos de concentració demogràfica estan vinculats a processos de concentració econòmica. Aquests 
processos econòmics buiden d’activitat i destrueixen ocupacions en àmplies àrees del territori per a concen-
trar-se en els centres amb majors avantatges amb proximitat a les àrees urbanes.
• Aquests processos augmenten la desigualtat social i territorial.
• Les principals qüestions econòmiques i de desigualtat formen part dels problemes que viuen en les zones rurals 
valencianes més enllà de les dinàmiques demogràfiques.
• En la CV els moviments migratoris són els que expliquen la major part de la dinàmica demogràfica valenciana.
• El comportament demogràfic no ha seguit un procés homogeni durant tot el període històric i tampoc ho ha 
sigut en la seua dimensió geogràfica.
• Hi ha comarques i municipis en la CV que mostren una història i una estructura demogràfica diferent de la 
tendència principal.
• La concentració demogràfica en les zones rurals presenta dades significatives:

DINÀMICA DEMOGRÀFICA I DESPOBLACIÓ.

DIMENSIÓN MUNICIPAL

Menos de 1.000 hab.

Entre 1.000 y 2.000 hab.

Entre 2.000 y 5.000 hab.

Más de 5.000 hab

TOTAL CV

Dimensión
media

Densidad 
2021 (h/km2)

Superficie 
(km2)

PoblaciónRecuento

n n n% % %

221

78

86

157

542

40,8%

14,4%

15,9%

29,0%

100,0%

86.266

106.494

266.404

4.598.974

5.058.138

1,7%

2,1%

5,3%

90,9%

100,0%

7.210,6

3.122,3

3.210,7

9.719,1

23.262,8

31,0%

13,4%

13,8%

41,8%

100,0%

12,0

34,1

83,0

473,2

217,4

390,3

1.365,3

3.097,7

29.292,8

9.332,3
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• La imatge de la piràmide d’edats que mostren les poblacions rurals és molt evident de l’exposat en aquestes 
conclusions:

• Segons les dades analitzades, en la CV la dinàmica demogràfica relacionada amb el creixement en la franja 
costanera i en les zones de major activitat econòmica depenen més dels moviments migratoris que dels movi-
ments naturals.
• En canvi, en els espais rurals, apareix que les dinàmiques migratòries depenen més del fluxos naturals i no 
dels migratoris.
• La correcció d’aquestes inèrcies requereix accions múltiples en diferents àmbits: econòmic, polític, cultural, etc.
• Segons l’Informe del CESCV (2020), són necessàries mesures que operen al mateix temps: sobre l’activitat 
econòmica en general, i l’agrària en particular, sobre la iniciativa empresarial, sobre el mercat laboral, sobre la 
desigualtat de gènere, sobre les infraestructures i els equipaments bàsics, sobre els serveis públics, sobre la 
bretxa digital, sobre l’estructura i funcionament de l’administració pública, sobre la conservació i potenciació del 
medi natural i sobre l’accés a l’habitatge.
• El creixement de la població de la CV en el territori amb la mateixa tendència històrica no té sentit més enllà 
d’un interés competitiu amb altres territoris en una carrera contínua que ens porta a l’abisme. El que és necessari 
és la redistribució territorial.
• La investigació ha desenvolupat una eina de consulta “On line” en la qual se sumaran progressivament Fonts 
de dades. En aquest sentit s’ha proposat un primer sistema d’indicadors vàlids per a avaluar el dinamisme i 
l’evolució del sistema demogràfic valencià.
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Conclusions
a partir de l’enquesta
S’ha realitzat una enquesta per a completar l’anàlisi amb una focalització major en les poblacions de menys de 
5.000 habitants, seguint un mètode d’enquesta presencial que ha requerit anar a les poblacions de la mostra. És 
la primera enquesta que es realitza en la CV sobre aquest àmbit territorial referit a les poblacions de menys de 
5.000 habitants i la seua relació amb les TIC.

La caracterització sociolaboral i socioeconòmica de les persones enquestades mostra algunes dades que consi-
derem rellevants i alhora específiques dels territoris rurals.

• Presenten un nivell d’ocupabilitat més elevat que a les ciutats, és a dir un nivell de desocupació diversos punts 
inferiors respecte de les zones urbanes.

• La meitat de les persones enquestades estan actives i treballant, bé per compte propi o per compte d’altri.

• Entre els usuaris habituals d’internet, un 63’8% disposa d’ordinador de sobretaula o portàtil, un 54’1% disposa 
de tauleta, un 41’9% disposa de telèfon fix (incloent sense fils) i un 81’8 disposa de telèfon mòbil.

• Aquests percentatges reflecteixen en certa manera el segment de la població afectada per diverses causes per 
l’anomenada bretxa digital, que és més accentuada en les zones rurals que en les zones urbanes.

• L’enquesta mostra un desplegament insuficient de la xarxa de banda ampla amb un percentatge de població 
elevat que diu que no usa internet i que no ho necessita, un aspecte que serà necessari analitzar des de la pers-
pectiva d’una digitalització de serveis públics que poguera deixar fora a ciutadans que no s’adapten a aquest 
procés.

• La connectivitat de banda ampla en les llars és inferior a les ciutats i és una mostra de retard del desplegament 
d’aquesta infraestructura en els territoris rurals.

• Els perfils d’usuari que sorgeixen entre la població que usa internet són similars als perfils urbans, particular-
ment els destinats a continguts d’oci són més elevats que els d’ús professional.

• L’ús d’internet per a relacionar-se amb les administracions públiques apareix com una alternativa molt útil, si 
bé la qualitat dels serveis en aspectes com la facilitat i usabilitat es mostren molt crítics amb la qualitat d’alguns 
serveis de l’administració pública.

• La valoració de l’administració electrònica que realitzen les persones entrevistades que utilitzen internet en les 
seues relacions amb les administracions és moderada, en general, ja que tan sols el 52’5% la qualifica de molt 
bona o correcta.

• La innovació a través de les TIC es percep com molt positiva en els serveis, comerç i administració electrònica, 
amb percentatges superiors al 80%, sent de menor mesura en les activitats tradicionals com en l’agricultura i la 
ramaderia.

• En quant a si la innovació a través de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació milloren la sostenibilitat 
mediambiental en l’àmbit rural, també és percebuda en valors similars, encara que lleugerament inferiors en tots 
dos grups.
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La investigació ha permés desenvolupar una eina que permet realitzar consultes directes sobre una base de da-
des obertes en la qual figuren indicadors rellevants dels municipis menors de 5.000 habitants de la CV mitjançant 
una connexió amb dades procedents de l’Institut Valencià d’Estadística (IVE-GVA).

L’accés a aquest servei és obert i provisionalment està situat en el següent enllaç de la UPV:
https://ticruralcv.upv.es/

La importància d’aquesta eina es basa a ser la primera BBDD oberta sota el model de “Dades de Proximitat” que 
es desenvolupa amb la finalitat de continuar incrementant el seu contingut d’informació a través del desplega-
ment i desenvolupament de l’ús de les TIC en els territoris rurals per a ús obert i gratuït.

Es tracta d’una primera etapa en el desenvolupament que es completarà mitjançant la creació d’un sistema 
d’informació geogràfica (SIG) en capes multinivell que permeten visualitzar la informació sectoritzada en àrees 
territorials de la CV o en el total del mapa territorial valencià, atenent criteris de cerca seleccionats per l’usuari.

La verificació d’utilitat de l’eina es mostra clarament en l’exemple del cas de poblacions en situació de risc de 
despoblació, en el qual s’observa com es mostra una imatge coincident amb les dades que s’han exposat en 
diferents apartats de la investigació.

La capacitat potencial d’aquesta eina és molt alta a causa de la quantitat d’indicadors que pot vincular per a 
l’anàlisi, a la tecnologia de desenvolupament emprada mitjançant una plataforma que compleix amb els requisits 
d’interoperabilitat dels models avançats de les SmartCities i amb un sistema obert que permet el creixement 
continu de la seua estructura de vinculació de dades en relació amb BBDD d’altres plataformes o mitjançant la 
incorporació de dades validades de facturació pròpia.

La societat de la informació i la comunicació té com a objectiu la societat del coneixement, per aquesta raó la 
investigació ha incorporat com a novetat la presentació de resultats finals en aquesta eina dinàmica que s’actua-
litza de manera constant per l’IVE i que permetrà d’ara en avant créixer i adaptar el seu contingut a la demanda 
i expectatives generades en la interacció de les persones usuàries.

En la societat de la informació i la comunicació, el desenvolupament tècnic procedeix de les ciutats, les infraes-
tructures i les aplicacions de les TIC s’han creat des de la perspectiva urbana, però seria un gran error i una 
inversió fallida pensar que el mateix model servirà per al territori rural per múltiples causes.

Les infraestructures TIC: quant a les plataformes en les quals es presten serveis múltiples propis del medi rural 
mitjançant Apps, també es requereix incorporar la cultura rural en aspectes com la seua conceptualització i el 
desenvolupament dels processos d’usabilitat.

Els Centres d’Innovació són imprescindibles per a la transició digital. Les ciutats han comptat amb múltiples 
espais d’aprenentatge per a la digitalització, els HUB, Cotreball, Living Lab, Mitjana Lab, etc. han sigut els instru-
ments d’aprenentatge que han tingut les ciutats per a la transició digital, cosa que no existeix en les poblacions 
rurals.

UNA EINA D’ANÀLISI DE LA REALITAT RURAL EN TEMPS REAL
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Crear una xarxa de centres RuralTEC en la qual treballen especialistes amb perfil de “mediadors TIC” amb forma-
ció específica en enginyeries com a telecomunicacions, informàtica, enginyers agrònoms, veterinària, antropolo-
gia, coneixements en creació i gestió d’empreses, etc. Per a afavorir l’aprenentatge, promoure l’experimentació i 
la generació de projectes col·lectius i amb això reduir la bretxa digital, projectant els territoris cap a espais atrac-
tius per a la vida i la producció sostenible des d’un acostament als usos adaptats a la perspectiva i la cultura rural.

Una xarxa de centres RuralTEC és imprescindible en el territori rural per a la transició digital. Es tracta d’una 
xarxa que funcionarà com un vertader campus de coneixement amb relació “On line” i operativa en xarxa a través 
de “centres de dades de proximitat”, en la qual cada centre pot especialitzar-se en matèries essencials per al 
medi rural, com a agricultura i ramaderia sostenible, autosuficiència energètica, gestió sostenible dels recursos 
hídrics, etc. Aquests centres poden actuar en redundància enfront de caigudes de senyal, micro talls, apagades 
elèctriques, tota una sèrie d’incidències pròpies del medi rural encara, que no ocorren a les ciutats, enfront de 
les quals cal adoptar solucions TIC específiques.

En resum, la investigació realitzada ha obert noves vies d’estudi per a continuar avançant en el coneixement de la 
realitat rural. Des de l’Espanya buida i els territoris rurals abandonats o en desús cap a la redistribució i l’equilibri 
demogràfic en el territori, l’evidència científica indica el camí a seguir, aprofundint en la gestió del coneixement, 
en el desenvolupament de la ciència incloent una perspectiva rural sostenible és el camí per a contribuir al futur 
de les pròximes generacions i recuperar límits excedits com el canvi climàtic ens ha mostrat. 

Siguem bons avantpassats creant un futur sostenible per a les generacions futures des d’una nova ruralitat 
activa en el present per al futur.
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