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AGENDA 

10.05h, RURALIZATION 

10.10h, Projectes de futur de la joventut: resultats 

10.30h, Projectes de futur de la joventut: discussió i 
propostes 

30 min, per grups 
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RURALIZATION 

 



DADES BÀSIQUES 

Inici: 01/05/2019 

Fi: 30/04/2023 

Pressupost global: 6 M € 

Finançador: Unió Europea – programa marc de recerca 
HORIZON 2020 

Tipus: acció de recerca i innovació (recerca orientada a 
aplicació de polítiques) 

Organitzacions participants: 18 (9 universitats o centres de 
recerca, 7 ONGs, 1 entitat privada, 1 autoritat pública 
nacional) 



PARTNERS 



OBJECTIU GENERAL i REPTES INICIALS 

Generació de coneixement i disseny de polítiques en 
relació als principals reptes de les regions rurals europees: 

 
Despoblament rural 

Tendències històriques 
 

Envelliment – necessitat de relleu generacional  

Sector agrari  

Societats i economies rurals en general 

 

Accés a la terra com a problemàtica singular en el relleu agrari 
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LÍNIES de TREBALL 

Anàlisi de prospectiva del món rural 
Identificació de tendències de futur en regions rurals 
Identificació d’expectatives, projectes i somnis de joves 

 
Anàlisi de processos de relleu generacional agrari i rural 

Contextualització: dades, conceptes i actors clau 
Estudi de pràctiques prometedores en la regeneració agrària i rural  
Discussió i aplicació en contextos locals rurals desfavorables 

 
Anàlisi de la problemàtica d’accés a la terra 

Anàlisi de mecanismes polítics i legals d’accés a la terra 
Anàlisi de mercats de la terra  
Identificació i anàlisi de pràctiques socials innovadores en l’accés a 
la terra 
Desenvolupament de noves accions per a facilitar l’accés a la terra 
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ACTIVITATS – LÍNIES DE TREBALL  

2 Anàlisi de procesos de relleu generacional 

1 Anàlisi de prospectiva del món rural 

3 Anàlisi de la problemàtica d’accés a la terra 

Definició de POLÍTIQUES per a la REGENERACIÓ RURAL 

a nivell LOCAL, REGIONAL, NACIONAL i EUROPEU 



REGENERACIÓ RURAL? 

RENOVACIÓ 
 

Demogràfica/social  
 

 

Econòmica  
 

 

Agroambiental 
 
 

 

INNOVACIÓ SOCIAL 

 

ACTIUS, COMUNITATS i INSTITUCIONS LOCALS 

 

Transició ecològica: 
conservació de 

recursos naturals i 
espais agro-forestals 

Joves adults 
nouvinguts/des:  

relleu generacional 

Noves activitats, 
empreses i ocupacions: 

diversificació 

NOVA 
RURALITAT 

SOSTENIBLE 
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Anàlisi de prospectiva del món rural 

 
PART 1 Identificació d’expectatives, projectes i somnis de 
joves 

PART 2 Identificació de tendències de futur en regions rurals 

 



PART 1 Identificació d’expectatives, projectes i somnis 
de joves 

 



METODOLOGIA 

Enquesta sobre projecte personal i professional de futur a 15 
anys vista (2035) 

Joves en edat 18-30 

Mostra: 2.208 respostes en 10 països diferents 
Regions urbanes, rurals i intermitges (NUTS 3) 

Mostra no aleatòria + efecte COVID19 (abril-setembre 2020)! 

 
 

A CATALUNYA, 192 enquestes en 4 localitats diferents: 
2 a regió NUTS 3 predominantment urbana (BARCELONA) 

– 1 en localitat urbana (Baix Llobregat) + 1 en localitat rural (Lluçanès) 

2 a regió NUTS 3 intermitja (TARRAGONA) 

– 1 en localitat urbana (Reus i rodalies) + 1 en localitat rural (Terra Alta) 
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https://xcn.cat/actualitat/les-joves-aposten-per-un-futur-al-mon-rural-i-es-mostren-critiques-amb-laccio-dels-politics-en-relacio-al-canvi-global/


MOSTRA: DISTRIBUCIÓ per PAÏSOS 
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ÀMBITS del QÜESTIONARI 

 

 

LOCALITAT, 
ALLOTJAMENT, 

ENTORN 

PROJECTE 
PROFESSIONAL 

ESTIL DE VIDA, 
AFICIONS 

OBSTACLES 
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RESULTATS: LOCALITAT 

P: ”En quin tipus de localitat t’agradaria viure en el futur?” 
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Urbà 
58% 

Rural 
42% 

Urbà 
44% 

Rural 
56% 



RESULTATS: ALLOTJAMENT 

URBÀ:  
1) Casa independent (40-

50%), amb jardí (15%) 
2) Apartament 
 

RURAL:  
1) Casa independent (45-

55%), amb jardí (10-15%) 
 

P: ”En el futur, on viuries?” 
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RESULTATS (CAT): ALLOTJAMENT 

P: ”En el futur, on viuries?” 
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Font: elaboració pròpia XCN a partir de la mostra de joves catalanes 



RESULTATS: PROJECCIÓ PROFESSIONAL 

URBÀ:  
1) Nivell d’ingressos 

raonable 
2) Bon nivell d’ingressos 
3) Feina amb impacte 
4) Emprenedoria 
 

RURAL (INTERMIG/REMOT):  
1) Nivell d’ingressos 

raonable  
2) Emprenedoria 
3) Bon nivell d’ingressos 

P: ”Com et guanyaries la vida?” 
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RESULTATS (CAT): PROJECCIÓ PROFESSIONAL 

Baix Camp Baix Llobregat Lluçanès Terra Alta TOTAL 

39,7 
47,1 

33,3 29,6 
38,0 

24,1 
17,7 

15,4 25,0 

20,8 

36,2 35,3 

51,3 
45,5 41,2 

Treballador/a assalariat/da 

Emprenedor/a, autònom/a o treballador/a per compte propi 

Treballador/a assalariat/da i emprenedor/a, autònom/a o treballador/a per compte propi 

P: ”De quina manera t’agradaria desenvolupar la teva ocupació 
professional?” 
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Font: elaboració pròpia XCN a partir de la mostra de joves catalanes 



RESULTATS (CAT): PROJECCIÓ PROFESSIONAL 

Baix Camp Baix Llobregat Lluçanès Terra Alta TOTAL 

17,5 
9,8 

22,2 23,8 
17,7 

82,5 
90,2 

77,8 76,2 
82,3 

Agrària Un altre tipus d'empresa 

P: “En quin tipus d’empresa?” 
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Font: elaboració pròpia XCN a partir de la mostra de joves catalanes 



RESULTATS: ESTIL de VIDA 
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URBÀ CENTRAL i NO PERIFÈRIC: 
1) Esports 
2) Oci/comerç/viatjar 

URBÀ PERIFÈRIC i RURAL: 
1) Esports 
2) Excursionisme i activitats en 

entorns naturals 

P: “Com viuries?” 

 



RESULTATS (CAT): ESTIL de VIDA 

P: ”Com viuries?”  
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Font: elaboració pròpia XCN a partir de la mostra de joves catalanes 



RESULTATS (CAT): ESTIL de VIDA 

P: ”Com viuries?”  
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Font: elaboració pròpia XCN a partir de la mostra de joves catalanes 



RESULTATS (CAT): ESTIL de VIDA 

P: ”Com viuries?”  

 

24 
Font: elaboració pròpia XCN a partir de la mostra de joves catalanes 



RESULTATS: OBSTACLES 

P: ”Quins creus que seran els principals obstacles per a fer realitat el teu 
somni o projecte?” 
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URBÀ: 
1) Manca o insuficiència 

d’ingressos/capital 
2) Aconseguir i/o mantenir 

un lloc de treball 

RURAL: 
1) Manca o insuficiència 

d’ingressos/capital 
2) Sistema social, polític i 

econòmic 



RESULTATS (CAT): OBSTACLES 

0,0% 

5,0% 

10,0% 

15,0% 

20,0% 

25,0% 

30,0% 

35,0% 

Falta de capital Falta d'oportunitats laborals Economia, model econòmic, 
sistema econòmic 

Precarietat i/o inestabilitat 
laboral, salaris baixos 

TOTAL 

Terra Alta 

Baix Camp 

Lluçanès 

Baix Llobregat 

26 
Font: elaboració pròpia XCN a partir de la mostra de joves catalanes 



RESULTATS (CAT): OBSTACLES 

0,0% 

5,0% 

10,0% 

15,0% 

20,0% 

25,0% 

30,0% 

35,0% 

Dificultat accés 
habitatge 

Falta d'infraestructures, 
equipaments i serveis 

locals 

Despoblament, falta 
inversió en zones rurals 

Incapacitat/ineficàcia 
dels governants 

TOTAL 

Terra Alta 

Baix Camp 

Lluçanès 

Baix Llobregat 

(cont.) 
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Font: elaboració pròpia XCN a partir de la mostra de joves catalanes 



SINTETIZANT… 

 

 

Els joves (18-30) expressen una varietat de demandes i projectes a 
futur… 

En general, més ruralitat, més espai, més natura, més cultura 

A nivell professional, més projectes propis i autònoms (emprenedoria), 
també en el sector agrari (15%) 

 

… però hi ha obstacles i dinàmiques que poden impedir a mig 
termini la realització d’aquestes demandes i projectes, especialment 
per a les nouvingudes a rural i les noves entrants al sector agrari: 

Accés a capital financer  

Accés a llocs de treball en condicions 

Accés assequible a un habitatge de qualitat 

Accés a serveis i equipaments públics i privats 

 

Cal oferir solucions! 
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TAULA de DISCUSSIÓ 1 

  

 



PER DISCUTIR 

Per grups  

Rurals propers/intermitjos 

Rurals intermitjos/remots 

 

Objectiu: formular propostes d’actuació per a la regeneració 
rural, enfocades a la realització dels projectes personals i 
professionals dels joves 

Com facilitar l’atracció de joves en nuclis rurals? 

Com impulsar la contractació de joves en empreses rurals? 

Com facilitar processos d’emprenedoria i relleu empresarial 
agrari i rural? 

Com facilitar l’accés a crèdit per als joves que volen emprendre i 
no tenen capital ni avals? 

Com incrementar l’oferta d’habitatge assequible i de qualitat? 

Com impulsar la transició ecològica de les economies rurals? 
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PART 2 Identificació de tendències de futur en 
regions rurals 



METODOLOGIA 

32 

Identificació de tendències 
Revisió de literatura científica (23 revistes) i projectes 
europeus 

Observació i experiència pròpies a nivell regional i estatal  

Anàlisi qualitativa i classificació del contingut 
Per tipus de tendència, sector econòmic i rellevància en 
àrees rurals 

Valoració de l’impacte 
Per àmbits temàtics 

Gènere, capital social, migració, accés a la terra, estructures 
agràries 

Per àmbits territorials 
Nuclis rurals dins d’una Àrea Urbana Funcional 

Nuclis rurals propers a una Àrea Urbana Funcional  

Nuclis rurals remots 

 

 



TIPUS de TENDÈNCIES 
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Tipus Definició Observacions 

Megatendència Procés genèric o global que afecta tot tipus 
de regions i/o sectors economics  
• Ex.: canvi climàtic, globalització, 

urbanització, despoblament, 
envelliment… 

192  
(12%) 

Tendència Processos o desenvolupaments amb impacte 
específic en determinades regions rurals i/o 
sectors econòmics 
• Ex.: consum local, treball en remot, 

comerç electrònic, turismo rural… 

815  
(52%) 
 

Senyal feble Comportaments o pràctiques que indiquen 
símptomes de canvi en determinades regions 
rurals i/o sectors econòmics 
• Ex.: “do it yourself”, comunitats 

energètiques locals, emprenedoria social, 
economia col·laborativa…  

553 
(36%) 
 

TIPUS de TENDÈNCIES 



IMPACTE +/- per ÀMBIT TERRITORIAL  

IMPACTES +/- per ÀMBIT TERRITORIAL  



IMPACTES +/- en RURAL DINS URBÀ 
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IMPACTES +/- en RURAL PROPER a URBÀ 
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IMPACTES +/- en RURAL REMOT 
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TIPUS d’IMPACTES en REGIONS RURALS 
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POSITIUS NEGATIUS 

• Nous habitants en les regions 
rurals (creixement demogràfic) 

• Creixement de l’activitat 
econòmica i l’ocupació a nivell 
local 

• Diversificació de les economies 
rurals 

• Més conservació de la natura 
• Major demanda de productes 

locals 
• ... 
 

• Més conflictes (població local vs 
nouvinguda, propietaris vs 
usuaris, pràctiques tradicionals vs 
modernes...) 

• Pèrdua de llocs de treball en 
determinats sectors 

• Més desigualtats entre regions 
rurals i urbanes 

• Majors riscos de degradació 
ambiental 

• ... 



IMPACTES per ÀMBIT TEMÀTIC 
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SINTETITZANT... 

Selecció i descripció de 60 tendències: 
10 megatendències  

20 tendències  

30 senyals febles 

 

En aquesta selecció s’inclouen les tendències que es 
considera que tenen potencial per a la regeneració 
rural 

No necessàriament en totes les regions ni tots els 
sectors... 

 

Cal contextualitzar, prioritzar i convertir en propostes 
d’actuació!  
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https://ruraltrends.eu/


TAULA de DISCUSSIÓ 2 

  

 



PER DISCUTIR 

Per grups  
Rurals propers/intermitjos 

Rurals intermitjos/remots 

 

Objectiu: formular propostes d’actuació per a la 
regeneració rural, partint de les tendències prioritzades en 
l’exercici previ (cada grup en tria 3 idealment) 

Com aprofitar i gestionar la revalorització actual de les 
residències en nuclis rurals? 

Quin tipus d’infraestructures es necessiten a rural? 

Quines eines de màrqueting es poden aplicar per a l’atracció 
de residents en nuclis rurals? 

Com impulsar la creació de cooperatives i partenariats? 

Com facilitar la transició ecològica des de l’àmbit local? 
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APÈNDIX 

  

 



RURALITAT vs URBANITAT? 

“Rurizad lo urbano, urbanizad lo rural”  
(Ildefons Cerdà, Teoria general de la urbanització, vol. 1, 1867)  

Ruralitzar 
Eixamplar l’espai 

Reduir densitat  

Renaturalitzar  

Urbanitzar 
Garantir accés assequible a habitatge de qualitat 

Garantir igualtat en l’accés als serveis públics 

 

 

DRET a QUALITAT de VIDA i BENESTAR SOCIAL  

a TOT el TERRITORI (URBÀ i RURAL): EQUITAT TERRITORIAL 
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GRÀCIES PER L’ATENCIÓ! 



Per saber-ne més i seguir la pista… 

Pàgina web del projecte: https://ruralization.eu/ 
Publicacions: https://ruralization.eu/deliverables-and-
project-publications/  
Butlletí de notícies: https://ruralization.eu/contact/ 
Xarxes socials: 

Facebook: https://www.facebook.com/RuralizationProject 
Twitter: https://twitter.com/Ruralization_EU 
Instagram: https://www.instagram.com/ruralization/ 
Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCf0o5ql5W1TkIHGZrknL
qOg 

Descripció projecte a la web XCN: 
https://xcn.cat/projecte/ruralization/  
Contacte tècnics XCN: Miquel Correa (mcorrea@xcn.cat), 
Clara Blasco (cblasco@xcn.cat), Paula Puy (ppuy@xcn.cat)  

46 

https://ruralization.eu/
https://ruralization.eu/deliverables-and-project-publications/
https://ruralization.eu/deliverables-and-project-publications/
https://ruralization.eu/deliverables-and-project-publications/
https://ruralization.eu/deliverables-and-project-publications/
https://ruralization.eu/deliverables-and-project-publications/
https://ruralization.eu/deliverables-and-project-publications/
https://ruralization.eu/deliverables-and-project-publications/
https://ruralization.eu/contact/
https://www.facebook.com/RuralizationProject
https://twitter.com/Ruralization_EU
https://www.instagram.com/ruralization/
https://www.youtube.com/channel/UCf0o5ql5W1TkIHGZrknLqOg
https://www.youtube.com/channel/UCf0o5ql5W1TkIHGZrknLqOg
https://xcn.cat/projecte/ruralization/
mailto:mcorrea@xcn.cat
mailto:cblasco@xcn.cat
mailto:ppuy@xcn.cat


Crèdits 

 

Excepte on s’indica la font, les infografies, així com el contingut de la PART 1 estan extretes 
de l’informe entregat a la CE per part de la Universitat de Turku, “D4.3 Inventory of future 
dreams by the youth: technical report”, amb autoria: Kuhmonen, Ruuska, Skrzypczynski. 

 

Excepte on s’indica la font, totes les infografies, així com el contingut de la PART 2 estan 
extretes de l’informe entregat a la CE per part de la Universitat de Turku, “D4.1 Trend 
analysis: technical report”, amb autoria: Kuhmonen, Ahlmeyer, Dolzblasz, Janc, Raczyk, 
Ruuska, Skrzypczynski, Volgmann. 
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Reconeixement – Compartir Igual 4.0 Internacional 
(CC BY-SA 4.0)  

Sou lliure de: 
• Compartir — copiar i redistribuir el material en qualsevol mitjà i format  

• Adaptar — remesclar, transformar i crear a partir del material per a qualsevol 
finalitat, fins i tot comercial. 

Amb els termes següents: 
• Reconeixement — Heu de reconèixer l'autoria de manera apropiada, proporcionar un enllaç a la 
llicència i indicar si heu fet algun canvi. Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d'una 

manera que suggereixi que el llicenciador us dóna suport o patrocina l'ús que en feu.  
• Compartir Igual — Si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, heu de difondre les 

vostres creacions amb la mateixa llicència que l'obra original.  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ca
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ca
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ca

