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El camp català
resisteixmolt
millor la crisi
que elmónurbà
Elmanteniment de la demanda és la
causa principal que explica la diferència

PAU ECHAUZ
Lleida

“Elmónruralhaaguantatmillor la
crisi econòmica que l’urbà gràcies
a la fortalesa del sector agroali
mentari i el creixement del turis
merural”.Éslaprimeradelescon
clusions a les quals ha arribat
l’equipquehaelaborat lanovaedi
ció de l’atles de la nova ruralitat
catalana (20082015), en el qual
s’abordenels efectesde la crisi a la
Catalunya rural. Segons IgnasiAl
domà, director de l’equip del De
partamentdeSociologia iGeogra
fia de la Universitat de Lleida que
haelaborat l’informeper encàrrec
de la Fundació del Món Rural
(FMR), la resistència s’explica per
“el manteniment de la demanda
alimentària”. En aquest treball
s’analitzen, a partir de dades es
tadístiques –sobre població i de
mografia, agroindústria, serveis,
equipaments, indústria i dinàmi
ques territorials– la ruralitat cata
lanaenelseuconjunt.Elmodelru
ral continua vivint una transfor
mació que va adaptant els pobles
alsmodesdevidaurbana.
La ramaderia és un dels princi

pals sectors que han contribuït

plotacions, només té un pes del
0,74 en el conjunt de la PFA (19,3
milions) i que ha descendit més
d’unpunt respectede l’anterior.
Tots aquests sectors han de

mostrat una gran capacitat d’a
daptació i creixement a partir de
l’exportació. La crisi ha coincidit
amb un augment de la producció
ecològica, ladequalitatoladepro
ximitat tambéanomenada dequi
lòmetre zero. La superfície total
de cultiu ecològic passa de 9.684
hectàrees el 2007a28.025el 2015,
a les quals caldria afegir les hectà
reesocupadesperpastures i altres
usos forestals que serveixen per a
la producció ecològica, que repre
senten una superfície bastant su
perior. A començaments del 2015
se censen 1.547 agricultors que fe
ien producció ecològica vegetal i
572 de producció animal, bàsica
ment en oví i boví de carn. Així
mateix,elselaboradorsdeproduc
tes ecològics eren 847, majorità
riament dedicats a l’elaboració
d’embotits, productes hortofruc
tícoles iolis.
Una altra dada important és la

producció estàndard agrària. Se
gonselmapade l’atles, en produc
ció mitjana per explotació desta
quen les comarques que superen
els 100.000 euros i estan situades
en un eix transversal entre el Se
grià i l’Alt Empordà. Les comar
ques limítrofesaaquestaàreapro
dueixen entre 75.000 i 100.000
euros per explotació, mentre que
les comarques de Tarragona i del
sud de Barcelona són les que pre
senten una productivitat més bai
xa,per sotadels50.000.
No només l’agroindústria, tam

béelturismeésaraunsectorestra
tègic en el creixement perquè les
zones ruralshaginaguantatmillor
la crisi que les urbanes. En termes
generals, s’experimenta un gran
increment de l’oferta de places de
turisme rural en el conjunt de Ca
talunya, més de 18.000 l’any pas
sat, xifra que representa un 40%
més de les que hi havia el 2006.

Territorialment, lescases iaparta
mentsruralsesconcentrenalnord
delpaís,especialmenta lescomar
quescentralsideGirona,ondesta
ca la tipologia de granges i masies
aïllades. A l’Alt Pirineu destaquen
els allotjaments als poblesmateix,
d’acordamb l’hàbitat característic
de lazona.
Unaltredels indicadorsdelme

norefectede lacrisi és l’aturen les
poblacions petites i a les comar
ques interiors en general. La taxa
d’atur ha crescut, com en totes les
comarques, però és inferior al 8%.
Amés,ésdestacableques’haman
tingut al territori la renda familiar
disponible per càpita, davant el
descensa leszonesurbanes.
L’arrelament al territori i la di

versificació de l’economia al món
rural, amb un important paper de
lescooperativesagràries,hanestat
altresdelselementsqueexpliquen
aquesta resistència més gran. En
menormesura,hihasectorsemer
gents comeldesenvolupament lo
cal de les energies renovables i les

xarxes de telefonia mòbil i inter
net, dos àmbits que contribueixen
a oferir més possibilitats de crea
ciód’activitat econòmica.
Ignasi Aldomà també aprecia

“l’aparició d’una petita agricul
tura, d’explotacions familiars i/o
de nouvinguts al camp, entre ells
molts joves d’origen urbà que ex
plotendemaneramésdiversa i in
tegradaelsrecursoslocals icontri
bueix tan o més decisivament a la
reactivació o manteniment de la
ruralitat”.És l’agriculturaqueafe
geixmésvaloralsproducteslligats
a la terra.c

La taxa d’atur a pagès
va créixer en els anys
de la crisi, però,
tot i això, ara
ja és inferior al 8%

Producció final agrària
Mitjana 2011-2013, en milions d’euros
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Cereals
205,354 3,52%

Plantes farratgeres
109,182 3,56%

Hortalisses
81,834 -3,38%

Fruita dolça (no cítrics)
232,58 -2,94%

Fruita seca
31,096 -0,62%

Cítrics
31,476 0,20%

Vi
47,601 -1,29%

Oli d’oliva
19,327 -1,06%

Flors
129,12 1,72%

Altres productes
2,532

Total cultius
968,85 0,40%

Carn i bestiar boví
154,138 -2,03%

Carn i bestiar d’oví i cabrú
27,08 0,53%

Carn i bestiar de porcí
892,73 4,30%

Carn i bestiar d’aus de corral
292,64 -0,55%

Carn i bestiar equí
4,11

Altres animals (conills)
37,58

Llet
126,86 -0,17%

Ous
42,67 -2,18%

Total ramaderia

RAMADERIA

CULTIUS

1.585,14

2.625,62

0,07%

Producció final agrària

més i millor a la resistència del
món rural, sense oblidar l’agricul
tura. La mitjana entre el 2011 i el
2013 de la producció final agrària
(PFA) de Catalunya va ser de
2.625,6milions d’euros, dels quals
1.585,1 corresponen a les explota
cions ramaderes, amb el porcí al
capdavant i 892,7 milions d’euros
en facturació. L’agricultura obté
un resultat de 968,8 milions d’eu
rosamblafruitadolçaencapçalant
la facturació amb uns 232,6 mili
onsd’euros.
Després del porcí, el sector amb

més força econòmica és l’avícola,
que fins i tot experimentantun re
trocés de mig punt en la PFA
d’anysanteriors,iprodueixperva
lorde292,6milionsd’euros.Men
treelporcímantéunacabanaesta
blede7,7milionsdeporcs, l’avíco
lacriapropde45milionsd’aus.

Quant a l’agricultura, desta
quen els bons resultats obtinguts
pels cereals i els farratges, de tal
manera que, segons l’atles, repre
senten el segon cultiu en valor,
205,3 milions d’euros en cereals i
109,2 en farratges. Cal destacar
queel cultiumésextens i ambmés
nombre d’explotacions, l’oliverer,
amb 115.843hectàrees i 25.729 ex
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Ajuntament de Badalona

Aprovació inicial de l'Estudi de detall de la unitat
d'actuació núm. 1 del PE de les illescompreses en-
tre els carrers Progrés, Cervantes, Eduard Maris-
tany i Ponent de Badalona. Junta Compensa. UA 1
PE Progrés i altres.

Consorci de la Zona Franca
de Barcelona

ANUNCIODELICITACIÓNPARAEL
ARRENDAMIENTOENPÚBLICA SU-
BASTADELAZONADENOMINADA
BZ1 ZONAC4, PROPIEDADDELCON-
SORCIDELAZONAFRANCA, ENEL
ÁREABZ, DEL POLÍGONO INDUS-

TRIALDELAZONAFRANCA
Cuadro de características del contrato
A.- Entidad contratante: El Consorci de la Zona

Franca de Barcelona.
B.- Presupuesto de licitación: Al alza, a partir de

1.120.000 €/año; más el IVA al tipo que legalmente
corresponda y los gastos de formalización del
contrato en escritura pública e inscripción en el
Registro de la Propiedad. Existe la posibilidad de
ofertar bonificación de renta para los tres primeros
años.

C.- Plazo: 40 años, con posibilidad de prórroga
por 10 años más.

D.- Procedimiento: Abierto.
E.- Lugar donde está situado el inmueble: Bar-

celona (ciudad).
F.- Contrato a formalizar: Documento público o

privado.
G.- Último día para la presentación de ofertas:

25 de enero de 2016 hasta las 12 horas.
I.- Acto público de lectura proposición técnica

sobre 2: 3 de febrero de 2016, a las 10 horas, en la
sede de El Consorci de la Zona Franca de Barcelo-
na.

J.- Acto público de lectura proposición
económica sobre 3: 15 de febrero de 2016, a las
10 horas, en la sede de El Consorci de la Zona
Franca de Barcelona.

K.- Información sobre pliegos y otra
documentación: http://www.vortalgov.es ó
solicitándolo en concursobz1c4@el-consorci.com
ó l ede del Consorci, A d P Logístic 2

ó en la sede del Consorci, Avda. Parc Logístic, 2-
10 (08040) Barcelona, tel. 93.263.81.11

Barcelona, 4 de diciembre del 2015. – El direc-
tor de los Servicios Jurídicos de El Consorci, Anto-
ni FerréMestre.

Ajuntament de Palau-solità
i Plegamans

ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament de Palau-solità i Plega-

mans, en sessió de data 26 de novembre del 2015,
va adoptar l’acord d’aprovar inicialment el Regla-
ment del Consell municipal de Serveis Socials de
Palau-solità i Plegamans, alhora que acordava la
submissió del Reglament a un tràmit d’informació
pública durant trenta dies hàbils.

En compliment dels acords plenaris esmentats
anteriorment, l’expedient de referència -que inclou
el text del Reglament-, podrà ser examinat i con-
sultat per qualsevol interessat a les oficines muni-
cipals tots els dies feiners, entre les 9 i les 13 ho-
res, durant un termini que finalitzarà trenta dies
hàbils desprès d’haver estat publicat el present
anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el mateix termini d’informació pública
qualsevol interessat podrà presentar per escrit,
davant l’Ajuntament, les reclamacions, al·lega-
cions o suggeriments que hom consideri perti-
nents en relació al Reglament esmentat més
amunt. Els escrits es podran adreçar a la Corpo-
ració municipal emprant qualsevol dels mitjans a
què fa referència l’article 38.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú.

Si no s’hi presenta cap reclamació, al·legació
o suggeriment en temps i forma, el Reglament
esdevindrà aprovat definitivament de forma auto-
màtica, sense cap tràmit ulterior, sens perjudici de
la seva publicació oficial, tal com disposen l’article
178.1.c) del Decret Legislatiu 2/2003, Text Refós
de la llei municipal i de règim local de Catalunya;
l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, regula-
dora de les bases del règim local; i l’ ticle 66 del

dora de les bases del règim local; i l’article 66 del
reglament d’obres, activitats i serveis de les enti-
tats locals.

Palau-solità i Plegamans, 3 de desembre del
2015. – L’alcaldessa, Teresa Padrós Casañas.

Ajuntament deMataró
ANUNCI

L’Alcalde, per Decret número 8837/2015 de 25
de novembre del 2015, ha resolt declarar la neces-
sitat d’ocupació directa de la superfície de 731 m²,
qualificada de sistema de comunicacions, en part
viari clau c i en part espais lliures clau V, que per-
tany a la major finca de la ctra. d’Argentona, 67, i
està dins de l’àmbit de la UA-88 El Sorrall, sobre la
qual la Subdirecció General de Projectes i Expro-
piacions, Departament de Territori i Sostenibilitat,
de la Generalitat de Catalunya ha d’executar obres
del Projecte AB-05091.F2. Millora local. Millora de
nus. Millora de la connectivitat de l’enllaç número
100, de Mataró Oest amb el vial local, nova roton-
da a l’enllaç 99 i millores de connectivitat a El So-
rrall. Autopista C-32 del PK 99+000 al 101+000.
Tram Argentona–Mataró. Així com aprovar inicial-
ment la relació de bens i drets afectats per
l’ocupació directa.

Es sotmet a informació pública la relació de
bens i drets, pel termini de 15 dies, a comptar des
del dia següent al de la publicació del present
anunci al Butlletí Oficial de la Província, d’acord
amb l’article 215.4 RLU, per tal que les persones
interessades puguin presentar les al·legacions
que considerin convenients, i simultàniament con-
cedir audiència pel mateix termini a les persones
propietàries i titulars de drets de la UA-88 El So-
rrall.

L’expedient és a disposició de qualsevol perso-
na interessada, al Servei d’Urbanisme de l’Ajunta-
ment, carrer Pablo Iglesias, 63, 2n. de dilluns a di-
vendres de 9 a14 hores.

Mataró, el 25 de novembre del 2015. – L’alcalde,
David Bote Paz.

AVISOS OFICIALS

L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
CONVOCA AUDIÈNCIA PÚBLICA
D’ORDENANCES FISCALS PER AL 2016

Eldimarts22dedesembre,ales7delatarda,l’Ajuntament
de Barcelona convoca l’Audiència Pública d’Ordenances
Fiscals per a l’any 2016,al Saló de Cent de l’Ajuntament,
Plaça Sant Jaume, 1.

L’Audiència Pública és un espai de participació obert a
tothom, on l’Ajuntament presenta, i després debat amb
la ciutadania, les qüestionsmés significatives de l’acció
municipal, en aquest cas les ordenances fiscals per al
proper any.

Les audiències públiques juntament amb el Consell
de Ciutat, els Consells de Barri i els diversos consells
sectorials referits a un àmbit d’actuació o a un sector
de la població, són els principals instruments que té la
ciutadania per poder intervenir de manera presencial
en els afers públics de Barcelona.

La documentació referent a les Ordenances Fiscals
es podrà consultar a la següent adreça electrònica:
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-
administrativa

La convocatòria de l’Audiència Pública de Pressupostos
està reglamentada en els articles 26 i 27 de les Normes
Reguladores de la Participació Ciutadana.

Si es necessita un sistema alternatiu a la
comunicació auditiva es pot sol·licitar fins el dia
18 de desembre al correu participacio@bcn.cat


