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Aquest estudi, amb el suport d’una àmplia anàlisi estadística

–però també des de la quotidianitat dels que hi viuen–, examina

els problemes que dificulten el desenvolupament socialment

harmònic de l’entorn rural. La recerca detecta tres grans factors

que es retroalimenten entre ells i que plantegen un repte social

d’una complexitat extraordinària.

En primer lloc, els desequilibris demogràfics, que es manifesten en

els processos de masculinització i envelliment d’aquesta població

i, sobretot, en el protagonisme de l’anomenada «generació suport»:

els homes i les dones que, voltant la quarantena, han esdevingut

l’autèntic pilar en què recolza la societat rural.

En segon lloc, les desigualtats de gènere. Tot i no ser exclusives

del medi rural ni més intenses que en el medi urbà, aquestes

desigualtats hi són més visibles, amb uns efectes que es projecten

tant sobre la dona com sobre el conjunt de l’entramat social.

Finalment, el desequilibri en l’accés a la mobilitat, que esdevé

un rellevant marcador de les diferències socials en l’entorn rural,

tot i que també es presenta com una de les vies d’entrada més

immediates de les polítiques orientades al desenvolupament

harmònic d’aquestes àrees.

Amb aquest estudi, l’Obra Social ”la Caixa” pretén estimular una

reflexió del tot necessària per abordar amb garanties un futur que

no tan sols depèn de la sostenibilitat econòmica i ambiental de les

zones rurals, sinó, fonamentalment, de la sostenibilitat social.
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Presentació

La percepció sobre el fet rural en aquest primer quart del segle XXI no és pas
uniforme. La visió idealitzada –bàsicament urbana– que associa la «vida de
poble» amb l’autenticitat, el contacte directe amb la naturalesa, la calma o la
tranquil·litat, s’ha de contrarestar ambmoltes altres visions, ben segur que més
fidels al que és la realitat rural espanyola i, probablement, no tan idíl·liques.

La vida actual en un entorn rural no té res a veure amb la que es vivia fa unes
quantes dècades. La generalització de les comunicacions, tant de persones i
mercaderies (amb la millora dels accessos viaris) com d’informació (en aquest
cas amb l’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació) han anat
fent que l’aïllament secular del món rural respecte de l’urbà s’hagi anat des-
dibuixant.

Tant és així que l’èxode rural que va tenir lloc a mitjan segle passat ja es co-
mença a veure compensat gràcies a l’afluència de nous veïns, que s’estableixen
a les àrees rurals per motius diversos. Hi ha ciutadans que mantenen la feina
a ciutat, però que fixen la residència als pobles per millorar la qualitat de vida
o bé a causa de les dificultats d’accés a l’habitatge als nuclis urbans on treba-
llen. També hi ha nous residents procedents d’altres països que s’estableixen
als pobles espanyols un cop jubilats, o bé que arriben al nostre país cercant
feina.

De la mateixa manera que no és possible comparar la vida rural del segle XXI
amb la que teníem fa cinquanta anys, avui tampoc no és possible parlar d’una
ruralitat única. La realitat rural espanyola és diversa: des dels petits llogarets
escampats per l’interior del nord-oest del país fins a les viles del litoral medi-
terrani o dels afores de les grans ciutats, en cada cas trobem particularitats que
impedeixen una consideració uniforme d’aquesta realitat.
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Els habitants de l’entorn rural també són heterogenis: una població envellida
–i sovint dependent– s’ha d’enfrontar a les dificultats de mobilitat amb uns
recursos que solen ser proveïts per xarxes familiars o informals. Els joves
autòctons, al seu torn, no han deixat d’emigrar a ciutat, per satisfer exigències
acadèmiques o expectatives professionals. I les dones, en tercer lloc, s’han
d’encarar a una desigualtat de gènere que condiciona decisivament les seves
possibilitats de desenvolupament, tant personal com professional.

No hi ha, doncs, una única definició de la ruralitat a Espanya. I és precisament
això el que es proposa aquest estudi: aclarir quins són els trets actuals de
la població rural espanyola i, singularment, posar de manifest la varietat de
problemes específics que ha d’afrontar. Només a partir d’un enfocament in-
tegral –i aquesta recerca pretén contribuir-hi amb les seves conclusions– serà
possible encarar-se als reptes d’un desenvolupament rural sostenible, no tan
sols en termes econòmics i mediambientals, sinó també, i sobretot, des d’una
perspectiva social.

Jaume Lanaspa Gatnau

Director Executiu de l’Obra Social
”la Caixa” i Director General
de la Fundació ”la Caixa”

Barcelona, setembre de 2009
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Introducció

Des que, cap a la meitat de la dècada dels vuitanta, les àrees i poblacions rurals
van entrar de ple en l’agenda política, el terme rural s’associa immediatament a
la qüestió del desenvolupament. I desenvolupament remet al futur, amb la qual
cosa el binomi resultant posa en evidència la incertesa i la preocupació amb
què s’aborda el present. Rural, avui, significa dificultats, canvis socials conti-
nus i, també, continuades intervencions polítiques, econòmiques i socials.

Aquest llibre pretén ser una part de la reflexió sobre el present i el futur de les
àrees rurals i, més exactament, de les poblacions que hi viuen. El trànsit de
les economies industrials a les economies postindustrials, l’enfortiment de la
societat de la informació i el nou marc de relacions econòmiques i socials en el
context de la globalització són diferents expressions del canvi social. Aquests
canvis també afecten les àrees rurals, ja que hi participen cada vegada amb
més intensitat.

A Espanya, de la mateixa manera que a bona part dels països occidentals
europeus, durant les darreres dècades s’han observat transformacions subs-
tantives que redefineixen les característiques i el paper dels espais rurals al
si de la societat global. La dependència directa del desenvolupament urbà,
com també el seu passat caràcter homogeni –definit per la importància de les
activitats primàries com a base de la subsistència i de l’organització social–,
s’esvaeixen progressivament.

En efecte, ja fa temps que l’agricultura no és la principal font d’activitat a
bona part dels territoris rurals. La desagrarització(1) gradual no tan sols ha re-

(1) El concepte de desagrarització es refereix a la pèrdua d’importància econòmica de l’activitat agrícola en un
territori i a l’afebliment consegüent de les institucions socials lligades a aquesta activitat que organitzen dife-
rents aspectes de la vida social (per exemple, l’explotació familiar agrària, la propietat de la terra com a base de
l’estratificació social, els sistemes de gestió comunal dels recursos agrícoles, etc.).
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presentat una disminució de la població agrària, sinó també la modificació
d’estructures socials que hom pressuposava úniques. D’una banda, observem
que la desagrarització ha implicat l’abandó del caràcter familiar de l’activitat
agrària: l’agricultura ja no és únicament, ni tampoc principalment, una ac-
tivitat exclusivament familiar. Així, l’agricultura sovint esdevé una part de
l’activitat econòmica d’alguns membres de la família. Per tant, no són només
els pobles els que diversifiquen les activitats productives –centrades ara en la
construcció, el comerç, l’hostaleria i la indústria–, sinó que també ho fan les
famílies. La desagrarització, a més de provocar una davallada de la població
agrària, incideix especialment en la pèrdua d’importància de l’agricultura com
a eix de l’organització social de les àrees rurals. Avui la diversificació econò-
mica de les àrees rurals és molt elevada, i per això queda disminuïda també la
tradicional segmentació social que la propietat de la terra produïa al si de les
societats rurals.

No obstant això, també canvia de signe la secular dependència rural respecte
a l’esdevenir urbà. Aquesta dependència s’ancorava en la dedicació única a
l’extracció i producció de primeres matèries, i en el proveïment de mà d’obra
per a les àrees industrials per mitjà de l’emigració rural. Ara, en les produc-
cions rurals, es valoren més la qualitat i la seguretat alimentària que no pas la
productivitat, alhora que es demanen altres usos no productius del món rural,
especialment de naturalesa mediambiental. Així, doncs, al si de la societat del
risc, canvien les demandes de producció i se n’afegeixen de noves, com ara la
protecció ambiental i alimentària.

La societat de la informació permet també noves formes d’establir-se en el
territori que superen la tradicional divisió poble/ciutat per formes més com-
plexes i interrelacionades. El que s’anomena contraurbanització, sprawling (2)

o ciutats regió no són sinó expressions de l’expansió espacial dels assenta-
ments i de la seva interconnexió creixent. Tot plegat fins al punt que, des del
final del segle passat, les àrees rurals han convertit, en termes nets, els saldos
migratoris negatius en saldos positius. La qualitat ambiental i residencial, o
les oportunitats per a nous grups socials, són cada vegada més valorades i fins
i tot ajuden a construir una representació positiva –i d’alguna manera idealit-
zada– coneguda amb el nom d’idil·li rural.

(2) De l’anglès sprawl, extensió, dispersió urbana. Fem servir aquest terme per referir-nos a la dispersió urbana que
resulta dels canvis residencials de la ciutat al camp (i a les perifèries metropolitanes).
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En síntesi, aquest és el procés de transició rural: el canvi des d’una situa-
ció d’aïllament a una situació d’alta interdependència i intercanvi constant
de mercaderies, persones i signes. Aquest procés de transformació mostra
una enorme plasticitat en l’àmbit territorial, econòmic i social. Els canvis
d’activitats i de formes d’organització així com la transformació de valors, tot
plegat determina avui una ruralitat molt heterogènia i diversa. I precisament
per aquesta raó, malgrat que ens trobem en una societat tan desagraritzada
avui com l’espanyola, el rural no ha desaparegut ni pot ser defugit: no debades
al voltant de la cinquena part de la població espanyola viu en àrees rurals.(3)

Amb tot, en el context de canvis i d’interdependència de les societats actuals,
la definició de població rural resulta especialment problemàtica. Habitual-
ment hi ha dos criteris: el tradicional, de base culturalista, segons el qual les
poblacions rurals són aquelles que han estat refractàries al canvi; és a dir, les
que es continuen diferenciant per mantenir valors i estils de vida propis. La so-
ciologia rural, però, fa temps que ha rebutjat aquesta definició. Les poblacions
rurals i urbanes no tenen per què considerar-se a priori diferents, de manera
que passem a distingir el rural i l’urbà a partir del criteri més pragmàtic de les
dimensions de l’hàbitat, un factor que sol anar associat a diferents formes de
sociabilitat. Els grans hàbitats són urbans i els llocs petits, rurals. És evident
que no hi ha una frontera clara i objectiva que ens digui a partir de quina mida
d’hàbitat abandonem el territori rural i ens endinsem en l’urbà. El problema
s’agreuja en la mesura que una cosa és l’assentament, el poble, i una altra
l’àrea administrativa, el municipi. Per regla general, les fonts estadístiques
disponibles només diferencien dades a escala regional per unitats administra-
tives o municipis i, per tant, no es pot arribar a una definició precisa a través
de les unitats reals d’assentament (pobles o parròquies). En aquest context, a
Espanya el límit del que és rural s’estableix habitualment en els municipis de
menys de 10.000 habitants, i aquesta distinció es fa per dos motius. El primer
perquè la diversitat entre unitats d’assentament i unitats administratives és
enorme. A Galícia, per exemple, els assentaments són petits; els municipis,
en canvi, grans: així, només el 4% de la població gallega viu en municipis de
menys de 2.000 habitants, mentre que aproximadament la meitat dels habitants
de la comunitat resideixen en nuclis (entitats singulars) de menys de 2.000 ha-

(3) Segons el padró municipal del 2007 de l’INE, el 21,8% de la població espanyola viu en municipis que tenen
menys de 10.000 habitants.
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bitants. Per tant, encara que 10.000 habitants pugui semblar un límit elevat per
definir la condició de rural, a la pràctica no resulta tan alt.(4) L’altre motiu és
el secret estadístic: quan els municipis són més petits, no s’identifiquen als re-
gistres i, per tant, en general no es poden utilitzar classificacions menors. En la
nostra recerca hem seguit el criteri de situar la «frontera» convencional entre
el rural i l’urbà als 10.000 habitants, si bé en algunes anàlisis hem diferenciat
dimensions encara més petites.(5)

Malgrat tots aquests problemes i canvis, i segurament a causa d’ells, cada ve-
gada es parla més del desenvolupament rural i de les dificultats que afronten
les àrees rurals. Certament els canvis produeixen molts altres efectes, sobretot
en l’àmbit que interessa en aquesta recerca, que és el social. Als anys vuitanta,
el document de la Comunitat Europea titulat El futur del món rural oferia una
formulació pionera del desenvolupament rural com a problema. Aquest text
partia de la constatació de la millora substantiva de les condicions de pro-
ductivitat agrària, alhora que, paradoxalment, observava un desenvolupament
insuficient de les condicions generals de la vida rural. Els canvis no havien
aconseguit frenar, de manera generalitzada, el declivi de les àrees rurals. La
situació actual no és gaire diferent.

Com veurem tot seguit, alguns dels problemes principals amb els quals con-
viuen els habitants rurals són el sobreenvelliment, la masculinització, la de-
pendència, les desigualtats de gènere i la vulnerabilitat laboral. Per això la
pregunta cabdal a la qual aquesta recerca vol donar resposta es refereix a les
condicions de sostenibilitat –de sostenibilitat social– de la ruralitat. Perquè
tal vegada ja no és el moment de reflexionar només sobre els canvis; potser
ha arribat l’hora de pensar per què els diversos canvis són o poden ser no
tan sols compatibles amb el desenvolupament de les àrees rurals, sinó també
harmònics amb el nou marc de les relacions urbanorurals. És molt probable,
i així ho deixarem palès en aquestes pàgines, que la sostenibilitat (social) de

(4) Per exemple, a Múrcia els municipis tenen una gran extensió i contenen nombrosos assentaments. Així, en
aquesta comunitat l’1,3% de la població viu en municipis de menys de 2.000 habitants, mentre que en entitats
menors d’aquesta xifra hi viu un de cada sis murcians. El 5,2% resideix en municipis de menys de 10.000 ha-
bitants, una xifra molt reduïda respecte al grau de disseminació poblacional. Mentre que a Galícia el conjunt de
municipis de menys de 10.000 habitants recull relativament bé la població rural –una tercera part dels gallecs
viuen en municipis de dimensions més reduïdes–, a Múrcia, en canvi, aquest llindar poblacional és una definició
molt restrictiva.
(5) En els casos en què fem servir altres mides de municipis, això s’ha indicat expressament a les taules. És a dir,
quan no especifiquem una altra cosa, la població rural és la que resideix als municipis de menys de 10.000 habi-
tants, mentre que la urbana és la resident als que en tenen més.
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les àrees rurals no sigui un producte únicament del creixement econòmic, de
les millores en les condicions materials de producció, sinó també de les di-
ficultats de la reproducció de la vida social. El fet que no hi hagi joves, que les
dones se’n vagin, que els mercats de treball siguin poc dinàmics, no són sinó
indicadors contundents que els canvis socioeconòmics han provocat noves
dificultats i desigualtats o, si més no, han continuat reproduint les desigualtats
socials anteriors.

Aquest equip de recerca ha estat treballant en aquesta línia des de fa temps.(6)

Una de les conclusions més remarcables que ha posat en relleu aquest procés
de recerca i reflexió és que, a causa dels forts desequilibris demogràfics de
les àrees rurals, hi ha una generació –un grup d’homes i dones nascuts a la
mateixa època– que en constitueix el centre de gravetat. Un col·lectiu que,
pel seu cicle vital, es troba en una etapa complexa en què les obligacions i els
compromisos de producció són tan importants i intensos com la reproducció i
l’atenció als altres. Aquest grup d’homes i dones que van néixer entre el 1958
i el 1977 és, per contrast, molt nombrós si es compara amb els escassos contin-
gents de les generacions immediatament superiors (entre 50 i 65 anys, els que
van protagonitzar l’èxode rural) i els de les posteriors (els menors de 30 anys,
que han minvat progressivament a causa del buidament demogràfic i la caigu-
da de la fecunditat). Per tot plegat, són generacions que constitueixen el centre
de les poblacions rurals i que tenen a càrrec seu una població sobreenvellida i
sense base natalista. És per això que la denominem la «generació suport».

Amb tots aquests elements, aquest treball s’articula des de tres ruptures epis-
temològiques que ens permeten un relat dramatúrgic de la recerca, mitjançant
una delimitació de l’escenari, dels actors i de l’argument, relativament dife-
rent de les idees en voga.

La primera d’aquestes ruptures, amb la qual es redefineix l’escenari, concep
l’anàlisi de les poblacions rurals més enllà de l’estricte marc local de relacions
i situa els subjectes en la seva pròpia dinàmica d’interacció en una societat
total. Es tracta de superar els estudis que defineixen la ruralitat com una ca-

(6) La recerca que fem aquí ha estat concebuda a partir dels resultats de projectes anteriors en R+D+I: «El tra-
bajo invisible de las mujeres rurales» (07/2003 de l’Institut de la Dona) i «Trabajo invisible, arraigo femenino y
masculinización rural» (VA081A05 de la Junta de Castella i Lleó), treballs que han continuat en altres projectes:
«Indicadores de género: movilidad espacial, inserción en los mercados de trabajo rurales y conciliación de la vida
laboral y familiar» (026/07 de l’Institut de la Dona) i «Movilidad espacial, mercados de trabajo y sostenibilidad
social en áreas rurales» (CSO2008-01286/SOCI del Ministeri de Ciència i Innovació).
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tegoria que es pot autoexplicar en tant que societat diferenciada. L’escenari
no pot ser sinó la societat global, resumida avui mitjançant diverses etiquetes:
informacional, postmoderna, etc., amb significats ben diferents però amb un
element comú que les aplega: la interacció creixent de les accions socials en
el temps i en l’espai.

La segona, la revelació de l’actor: la generació suport. Per la posició que ocu-
pa en el cicle vital, constitueix la generació més activa, ja que en depenen tant
les activitats productives com les reproductives (aquestes darreres perquè és
el grup genèsic i el suport de la població més gran). I, per acabar-ho d’adobar,
com que és la generació més nombrosa, també en depèn el manteniment de la
vida local. És, doncs, un autèntic protagonista.

Arribem així a la tercera ruptura, la que afecta l’argument: mirem de reflec-
tir què fan els pobladors del medi rural en la seva vida quotidiana; de qui-
na manera combinen activitat, producció i reproducció domèstica. Es tracta
d’observar i preguntar-nos sobre aquells aspectes que, tot i que són importants
per als subjectes, normalment no es tenen en compte, malgrat que tenen con-
seqüències reals en el desenvolupament rural.

Aquest argument enclou el propòsit últim de la recerca, que no és sinó estudiar
la realitat de les àrees rurals evitant diversos pressupòsits tòpics i tautològics;
per exemple, el fet que les poblacions rurals siguin, per la seva mateixa natura-
lesa, diferents de les urbanes. El nostre objectiu és oferir una anàlisi d’utilitat
per als nombrosos actors socials i institucionals que volen intervenir en la rea-
litat de les àrees rurals des de diversos àmbits, de manera que es pugui oferir
informació nova i, al mateix temps, camins diferents en els quals situar la re-
flexió sobre aquestes àrees. Per tot plegat hem tingut una cura especial perquè
les dades i els fets tinguin un sentit, de manera que el final, el desenllaç, no
estigui prejutjat per endavant. Si el lector ens permet la llicència, mitjançant la
pràctica de la perquisició hem reproduït els elements que constitueixen qual-
sevol acció dramàtica per condensar-los de manera sinòptica –protagonistes,
argument i escenari–, amb l’objectiu de pensar en la sostenibilitat social de les
àrees rurals.

El resultat són els actes i entreactes (o capítols) que segueixen. L’impuls i
l’esforç que la Unió Europea ha dedicat a la qüestió rural i els debats recents
entorn de la sostenibilitat de les àrees rurals componen el primer capítol, que
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introdueix el lector a la reflexió contínua que fan els agents i els actors socials
en la delimitació i la intervenció a les àrees rurals.

Tot seguit examinem els importants desequilibris demogràfics que afecten
les àrees rurals, símptoma principal del canvi que han experimentat les po-
blacions. Aquest segon capítol analitza detalladament com hem arribat a una
situació que posa en relleu la importància de la generació suport, alhora que
es pretenen comprendre les importants fractures territorials –els «paisatges
socials»– que componen la ruralitat espanyola.

El tercer capítol incideix a mostrar el que podem denominar el taló d’Aquil·les
del futur de les poblacions rurals: la masculinització rural. Una conseqüència
de l’èxode selectiu de dones des de les àrees rurals a les urbanes i una qüestió
que es comença a incorporar –si bé tímidament– a les agendes del desenvo-
lupament. En aquesta línia s’avancen els profunds canvis que les formes fa-
miliars de convivència i residència han experimentat en el medi rural. Canvis
que segueixen la mateixa lògica de la transformació contemporània de les
formes de convivència, però que en el medi rural es nodreixen, a més a més,
de l’impacte que els desequilibris demogràfics –envelliment i masculinitza-
ció– tenen en la formació i la composició de les llars.

L’envelliment –o, més ben dit, el sobreenvelliment– de les poblacions rurals,
com també l’enorme dependència que genera, constitueixen, juntament amb la
masculinització, dos elements característics del paisatge social de la ruralitat
espanyola. El quart capítol s’ocupa d’analitzar detalladament aquesta situació,
que condiciona de manera substantiva les trajectòries vitals i l’organització
quotidiana de la generació suport.

L’anàlisi ens duu al camp de la reproducció. Així, el capítol cinquè examina
els esforços d’atenció i ajuda a les poblacions dependents que realitza la ge-
neració suport. L’important esforç dedicat a l’atenció tant als més grans com
als més petits condiciona les trajectòries i les estratègies laborals, familiars i
de veïnatge de la generació suport.

Dins el camp de la reproducció, les desigualtats de gènere són també objecte
d’estudi. La lectura d’aquestes desigualtats des de la narració que en fan les
dones, no tan sols en l’àmbit domèstic, sinó també en el productiu i públic,
constitueix el capítol sisè.
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Al capítol següent, el setè, entren en escena els nous residents, aquells que
de mica en mica es van incorporant al medi rural. Els nous residents són
l’element central en l’amplificació de l’heterogeneïtat social que caracteritza
el medi rural. El text fa referència principalment a l’arribada de població es-
trangera i a la important diferenciació social que aquesta població estableix a
les àrees rurals.

En el marc de l’àmbit productiu fem atenció, tot seguit, als mercats rurals
d’ocupació. La fragilitat d’aquests mercats i les pràctiques d’activitat de les
poblacions rurals mostren un panorama d’alta segmentació en l’accés a les
activitats laborals. S’hi examina detalladament la relació entre feines locals
i extralocals i es mostra la importància que la mobilitat té en les estratègies
d’inserció en l’activitat. En aquest sentit, el vuitè capítol analitza exhaustiva-
ment aquesta qüestió: la mobilitat. La seva importància, tot i que anunciada
des del començament d’aquestes pàgines, ha anat augmentant en la mesura
que les dades anaven parlant en tots els capítols precedents.

El novè i darrer capítol repassa el recorregut fet mitjançant una sèrie de con-
clusions. S’hi discuteixen les diverses troballes fetes en el marc de la sosteni-
bilitat social de les àrees rurals, amb el propòsit que el lector pugui identificar
els principals àmbits de desigualtat, tant els orígens com les conseqüències.
El lector expectant per trobar les respostes en un format definitiu potser que-
di decebut, però estem segurs que aquesta lectura l’animarà a una cosa que
ens sembla encara més important: a formular noves preguntes, a despertar
noves inquietuds. Disposa d’un annex metodològic que explicita com hem
fet aquest treball. Quins instruments hem fet servir per interrogar la realitat,
des d’entrevistes en profunditat –tècniques qualitatives que es desenvolupen
com converses pausades– fins a tècniques de registre mitjançant una àmplia
enquesta estadística representativa dels protagonistes d’aquest llibre: la ge-
neració suport de les àrees rurals d’Espanya.(7) La recerca del sentit de les ac-
cions i de les pràctiques, sense renunciar a l’observació dels processos socials
latents, ha estat el difícil equilibri mantingut per aquest equip durant tota la
investigació.

(7) Enquesta a la població rural, abreujada amb l’acrònim EPR-2008.
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I. El desenvolupament rural: l’impuls
de la Unió Europea i la qüestió de
la sostenibilitat social

Com hem dit, durant les darreres dècades el medi rural espanyol ha viscut
moltes transformacions importants. Aquests processos de canvi, plens de con-
tradiccions, han comportat avanços significatius per millorar la qualitat de
vida, però també desequilibris demogràfics, socioeconòmics i territorials. En
les representacions socials dels processos de desenvolupament es tendeix a
una naturalització dels fenòmens i es pensa que el destí d’un territori i el seu
desenvolupament són el resultat d’una successió d’esdeveniments incontro-
lables, gairebé naturals. Un dels aspectes que volem destacar en aquest text,
però, és el paper dels agents de la societat civil organitzada –associacions,
sindicats...– i de les polítiques públiques en el desenvolupament dels territo-
ris. Les transformacions del medi rural durant les últimes dècades han estat
prou significatives, tant en l’aspecte material i productiu com en el simbòlic, i
encara que aquests processos no siguin exclusivament el resultat de l’actuació
d’aquests agents socials i de les polítiques públiques, és evident que hi tenen
una part important de responsabilitat. Per aquest motiu, volem apuntar aquí el
rumb que segueixen i els reptes que es presenten, sobretot pel que fa a la cons-
trucció de la sostenibilitat en tota la seva complexitat, amb un èmfasi especial
en la sostenibilitat social.

La Unió Europea, davant les dificultats del model productiu rural tradicional
en el context del mercat econòmic mundial, ha anat intervenint molt activa-
ment en el medi rural, dissenyant i implementant programes experimentals
i polítiques de desenvolupament no exemptes de contradiccions. També ha
intentat dirigir el desenvolupament rural cap a un model de desenvolupament
sostenible, en un procés en el qual la mateixa conceptualització de la ruralitat
es qüestiona i es reformula, ja que obliga a considerar punts de vista cada ve-
gada més complexos a causa de la diversificació productiva i sociocultural.
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Al final de la dècada dels vuitanta té lloc un tombant fonamental en les visions
possibles sobre el medi rural, un fet que marca un veritable canvi de paradig-
ma i que representa un punt d’inflexió en les polítiques dirigides als territoris
rurals europeus. Fins aleshores, del medi rural només se’n percebia la produc-
ció agrícola i ramadera, i totes les activitats i necessitats identificades giraven
entorn de l’agricultura amb una perspectiva clarament sectorial. La vida rural,
doncs, era agrària per definició. Al final dels vuitanta, però, a partir de les suc-
cessives crisis econòmiques, amb la globalització creixent de les economies i
les dificultats de l’agricultura europea per competir en el mercat mundial, es
comencen a percebre altres aspectes de la realitat rural. Es comença a gestar
una política europea de desenvolupament rural que no serà només agrària.
Per tant, malgrat les contradiccions i els conflictes, en els darrers vint anys
hi ha hagut un canvi significatiu en les polítiques i perspectives d’intervenció
destinades als territoris rurals, com també en els efectes que han tingut. Si bé
encara som molt lluny de les metes que la Comissió Europea proposa per a la
construcció d’un desenvolupament rural sostenible, les directrius comunità-
ries reflecteixen una aposta més clara pel desenvolupament sostenible que la
que es percep mitjançant les pràctiques socials i polítiques als territoris rurals.
Les polítiques específiques de desenvolupament rural plantegen la sosteni-
bilitat com a meta; no obstant això, bona part de les polítiques econòmiques
de la Unió Europea, fins i tot les agràries, continuen reforçant el model de
desenvolupament centrat en la producció que ja s’ha mostrat insostenible i
que duu a l’exhauriment dels recursos i al despoblament del medi rural. Cada
vegada es perceben més clarament els resultats de les polítiques econòmiques
desenvolupistes i la vulnerabilitat del medi rural, però encara queda un llarg
camí per recórrer per establir pautes de sostenibilitat en el desenvolupament
de les societats rurals i urbanes del futur.

1.1. El desenvolupament rural sostenible: la qüestió
de la sostenibilitat

Els plantejaments sobre el desenvolupament sostenible van sorgir arran de la
preocupació pel deteriorament ambiental del planeta Terra i per la possibilitat
d’exhauriment dels recursos naturals, la qual cosa, d’altra banda, també re-
presentaria la fallida del sistema econòmic. L’any 1972 el Club de Roma ja va
promoure l’informe The limits to growth (Meadows et al., 1972), que va ser el
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primer estudi d’abast mundial que va evidenciar les amenaçadores conseqüèn-
cies mediambientals del creixement demogràfic i el creixement econòmic. La
preocupació per les amenaces al medi ambient, que fins als anys vuitanta es
consideraven exageracions dels moviments ecologistes, durant les dues últi-
mes dècades –coincidint amb els canvis en els plantejaments sobre el desen-
volupament rural– ha passat a formar part de les agendes polítiques mundials,
sobretot els darrers anys: la generalització del debat sobre el canvi climàtic
s’ha materialitzat, per exemple, en diverses cimeres mundials i reunions inter-
nacionals promogudes per l’ONU i per diferents grups de països.

Hi ha diverses definicions i molta polèmica entorn del terme desenvolupament
sostenible, però la concepció més estesa és la que intenta conjuminar el crei-
xement econòmic amb la conservació mediambiental. L’emblemàtic informe
Brundtland (1987), promogut per l’ONU, considera el desenvolupament sos-
tenible com «un procés de canvi mitjançant el qual l’explotació dels recursos,
l’orientació de les inversions i els canvis tècnics i institucionals es troben en
harmonia i reforcen el potencial actual i futur dels éssers humans» (Latouche,
2007: 47).

Així com en el pensament neoliberal el desenvolupament s’identifica directa-
ment amb el creixement econòmic, en la majoria dels plantejaments de desen-
volupament sostenible l’eix central és el creixement econòmic juntament amb
la preservació ambiental, amb un èmfasi especial en la dimensió mediam-
biental. Malgrat que s’esmenten altres dimensions com ara l’ètica i la social,
en realitat no reben gaire atenció. En bona part de la literatura sobre el desen-
volupament sostenible, la sostenibilitat es redueix a plantejaments ambienta-
listes, com també a la relació entre sistemes econòmics i ecològics (Constanza,
1992). En aquest sentit, per exemple, el 2006 es va publicar l’informe Stern,
The economics of climate change, un estudi encarregat pel govern britànic a un
equip dirigit per l’economista Nicholas Stern sobre l’impacte del canvi climà-
tic en l’economia. Les conclusions de l’estudi pronostiquen greus problemes
econòmics a tot el món si des d’ara mateix no es comencen a fer inversions per
frenar el canvi climàtic i l’escalfament global (Stern et al., 2006).

Així, la relació entre desenvolupament econòmic i sostenibilitat ambiental
resulta cada vegada més evident i, en els plantejaments actuals, el desenvo-
lupament sostenible respon fonamentalment a dos principis bàsics: en primer
lloc, la impossibilitat de creixement il·limitat en un planeta finit i amb recursos
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limitats, posant l’accent en els límits i les implicacions ecològiques dels mo-
dels de producció, i, en segon lloc, ressalta la solidaritat amb les generacions
futures i la necessitat de preservar els recursos naturals i ambientals per sal-
vaguardar la qualitat de vida dels que encara han de venir (Cruz, 2007). És un
plantejament de responsabilitat a llarg termini, que sospesa les conseqüències
de les accions actuals per al futur del medi ambient. Latouche (2007), però,
amb una visió molt crítica sobre el desenvolupament sostenible, també destaca
que els plantejaments fonamentals del desenvolupament sostenible es limiten
a la sostenibilitat en el sentit de la durabilitat del mateix desenvolupament; és
a dir, en la manera de garantir que es pugui continuar creixent econòmicament
i que això no comprometi el futur del desenvolupament econòmic.

En la majoria dels plantejaments observem que la sostenibilitat, quan es té
en compte, es veu reduïda a dues dimensions: la sostenibilitat mediambiental
i la sostenibilitat econòmica. La sostenibilitat mediambiental entesa com la
garantia de la conservació dels recursos naturals per a les generacions futures,
i la sostenibilitat econòmica com la viabilitat i durabilitat del mateix desenvo-
lupament, en tant que creixement econòmic. No obstant això, el que demostra
la fragilitat de la realitat del medi rural, malgrat les polítiques i els programes
de desenvolupament rural com ara LEADER, és que no hi ha cap possibilitat
de desenvolupament sostenible si no tenim en compte altres dimensions de la
sostenibilitat en els processos de desenvolupament, i particularment la soste-
nibilitat social. Perquè el medi rural continua perdent població, i les causes no
es limiten a la situació econòmica o a la manca de llocs de treball. El desen-
volupament sostenible exigeix, en primer lloc, que es mantinguin els nuclis
de població als territoris rurals, però amb una qualitat de vida d’acord amb
els paràmetres de desenvolupament de les societats europees. Així i tot, conti-
nuem constatant dinàmiques de discriminació social i situacions de desigual-
tat en l’accés a recursos i serveis, circumstàncies que empenyen les persones
cap als nuclis urbans més grans.

1.2. La sostenibilitat social en el desenvolupament rural

La feble repercussió de les polítiques de desenvolupament per frenar realment
el despoblament rural, un dels problemes més apressants d’aquests territoris,
posa de manifest que resulta necessari identificar i incidir més en els aspectes
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humans dels processos de desenvolupament i en la construcció de la sostenibi-
litat social com a motor del desenvolupament. Per a Alario i Baraja (2006), hi
ha «una sostenibilitat que és bàsicament social i té un objectiu principal: fixar
la població en uns espais marcats per l’atonia demogràfica, el buidament i
l’envelliment progressiu, i que, a molts nuclis, no té garantida la supervivència
més enllà d’una o dues dècades si es manté l’actual dinàmica demogràfica»
(p. 273).

En analitzar els resultats de la iniciativa comunitària LEADER II a Castella
i Lleó, Alario i Baraja (2006) consideren «indicatiu valorar l’evolució de la
població als municipis afectats per LEADER II a través de la comparació de
les xifres padronals del 1996 i el 2004. En conjunt, els resultats són desco-
ratjadors, ja que manifesten una pèrdua de més de 27.000 persones, la qual
cosa representa més del 9% de la població del 1996. Aquestes dades, però,
encobreixen realitats diverses, des de pèrdues de més d’un terç de la població
fins a municipis que han doblat els seus habitants respecte al 1996. Poc més
d’un 10% dels municipis LEADER II han aconseguit mantenir o incrementar
la població entre el 1996 i el 2004» (p. 283). Pel que fa a la creació de llocs de
treball com a element de sostenibilitat social, aquests autors afirmen que «en
el marc de les accions LEADER II s’ha creat també ocupació, però no sembla
que hagi estat ni suficient ni prou atractiva per fixar població local o atreure
nous residents qualificats» (p. 284).

En el sentit del que Bourdieu (2003) i Latouche (2007) han definit com la co-
lonització econòmica del nostre imaginari simbòlic, sovint les possibilitats o
no de sostenibilitat social es troben ocultes per la sostenibilitat econòmica, o la
sostenibilitat social s’entén com una part de l’econòmica, i fins i tot de vegades
es confon amb la simple creació d’ocupació en el medi rural. Per començar a
sistematitzar una teoria sobre la sostenibilitat social, semblen pertinents els
plantejaments de Félix Guattari (1996a) quan parla de «les tres ecologies»; en
realitat, el filòsof francès crida l’atenció sobre l’articulació de tres dimensions
o registres ecològics: el medi ambient, les relacions socials i la subjectivitat hu-
mana. «No hi haurà una veritable resposta a la crisi ecològica si no és a escala
planetària i amb la condició que tingui lloc una autèntica revolució política, so-
cial i cultural que reorienti la producció de béns materials i immaterials.Aques-
ta revolució ha d’afectar, per tant, no tan sols les relacions de força visibles a
gran escala, sinó també els dominis moleculars de sensibilitat, d’intel·ligència i
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de desig» (p. 9).Aquestes dimensions són cabdals en la transformació i la cons-
trucció de models de desenvolupament més sostenibles. Les relacions socials,
la subjectivitat humana i el context on aquestes es desenvolupen constitueixen
la trama que sosté el desenvolupament real d’un territori.

Habitualment les relacions socials –i especialment la subjectivitat humana–
no són considerades en els processos de desenvolupament, o bé es consideren
només com externalitats, factors secundaris, sobre els quals hom no intervé
directament. No obstant això, tant l’abandó del medi rural com els estils de
vida urbans basats en el consum indiscriminat de béns i serveis formen part de
la subjectivitat humana en l’actual societat postindustrial. La internalització
i naturalització dels ideals de consum i dels estils de vida urbanoindustrials
comporten una dependència creixent de les ciutats i el deteriorament dels me-
canismes tradicionals de regulació social (Guattari, 1996a).

El desenvolupament sostenible només seria possible si entenguéssim els terri-
toris com escenaris de vida, i, en aquest sentit, en la mesura que es fonamentés
en les diferents dimensions de la sostenibilitat de la vida, entesa en la comple-
xitat més àmplia. En aquest estudi volem cridar l’atenció sobre la necessitat de
contemplar la dimensió social de la sostenibilitat, a més de la mediambiental
i l’econòmica, ja que més enllà dels canvis en els sistemes productius, el
desenvolupament també està relacionat amb la construcció i l’enfortiment de
les xarxes de sociabilitat, que fan possibles les formes de vida de la població,
amb més o menys qualitat, tant rural com urbana.

Entenem la sostenibilitat social com l’existència d’un entramat humà divers i
equitatiu, prou actiu i articulat per generar dinàmiques socials i econòmiques
capaces de mantenir la satisfacció de les necessitats materials i subjectives de
tots els col·lectius que componen la població d’un territori. És el que deno-
minem, manllevant un terme de Guattari (1996a), els «territoris existencials»:
espais de vida, de significacions, de relacions humanes, on els processos eco-
nòmics estan orientats cap a una qualitat de vida digna, en harmonia amb les
dinàmiques de conservació del medi ambient, a llarg termini. «Que s’organit-
zin així noves pràctiques micropolítiques i microsocials, noves solidaritats»
(Guattari, 1996a: 48).

Els territoris existencials són espais de convivència i no només de producció i
de consum; una societat no es construeix solament sobre la base de relacions
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econòmiques. «L’època contemporània, en exacerbar la producció de béns ma-
terials i immaterials en detriment de la consistència dels territoris existencials
individuals i de grup, ha engendrat un buit immens en la subjectivitat, que ten-
deix a esdevenir cada cop més absurda i sense recurs» (Guattari, 1996a: 40).
Una societat fonamentalment de consumidors és una societat sense consistèn-
cia, sense cohesió social. El desenvolupament sostenible tracta de crear nous
escenaris de relacions de producció i de relacions sociopolítiques de qualitat,
que siguin duradors i, al mateix temps, respectuosos amb el medi ambient.

El despoblament massiu i selectiu (joves i dones) i l’accentuat envelliment de
la població presents al medi rural generen un encarcarament de les estructures
i dinàmiques socials i econòmiques: és imprescindible revifar-les per impedir
que molts pobles desapareguin completament i molts altres es quedin amb
dinàmiques residuals. Les persones ja no viuen en territoris aïllats; la mobili-
tat espacial i les noves tecnologies generalitzen els desitjos i les necessitats a
qualsevol lloc d’Europa, i gairebé del planeta. A les iniciatives econòmiques
els cal també un teixit social prou dinàmic per generar sinergies d’enriquiment
mutu. Les empreses i els negocis es basen en persones que volen i necessiten
viure en un entorn satisfactori, per a la qual cosa la dimensió social és deter-
minant.

Segons l’OCDE, a partir de diferents estudis sobre les associacions i la partici-
pació de nous agents en la política rural, «les repercussions de les associacions
en el desenvolupament rural, de les quals informen els investigadors, han estat
considerables, i en concret han constituït un veritable valor afegit en el procés
de desenvolupament endogen local. Malgrat que les investigacions encara no
són concloents sobre l’efecte de les associacions quant a l’ocupació generada,
la prestació de suport a empreses o la prestació de serveis, les repercussions
significatives estimades concerneixen el reforç de les capacitats a les comuni-
tats, el foment de la seva participació, la innovació i una millor integració de
les iniciatives de desenvolupament» (OCDE, 2006: 146).

Així mateix, en un estudi fet per Gómez Benito i González (2008), després
d’haver entrevistat cent gerents de programes de desenvolupament rural
(LEADER+ i PRODER) a Espanya, pel que fa a les causes d’èxit d’aquestes
iniciatives apuntades pels 66 gerents que incideixen més positivament en els
resultats dels projectes, aquests autors criden l’atenció sobre «la importància
que els gerents atorguen als factors que, de manera genèrica, podem destacar
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com el capital social: participació, associacionisme, confiança, identitat [...]
que ocupen el primer lloc en el diagnòstic dels gerents. Aquesta mena de fac-
tors són encara més importants si els englobem juntament amb respostes del
tipus “canvi de mentalitat, conscienciació”...» (p. 106). Així, doncs, els pro-
cessos de desenvolupament rural impliquen també processos de construcció
d’un teixit social prou dinàmic i cohesionat.

La promoció de la sostenibilitat social incideix en la creació i l’enfortiment
de condicions materials i subjectives que permetin una qualitat de vida accep-
table per a la majoria dels residents als territoris rurals, amb la construcció
d’escenaris atractius i socialment ben valorats. Per a això, un altre factor fona-
mental que cal destacar és la participació de la dona en igualtat de condicions
en el desenvolupament sostenible i la construcció de l’equitat entre dones i ho-
mes en els territoris rurals. Diversos estudis apunten que un dels elements que
influeixen en l’èxode rural femení són les desigualtats de gènere (Camarero et
al., 2006; Camarero i Sampedro, 2008; Cruz, 2006; Díaz i Dávila, 2006; Sam-
pedro, 1995 i 2008, entre d’altres), en la mesura que les dones estan «elegint»
contextos que possibilitin facilitats de desenvolupament personal, formació,
inserció en el mercat de treball, etc.

Encara que les desigualtats de gènere són igualment presents als entorns ur-
bans, a les ciutats semblen contrarestades per l’oferta de serveis i llocs de
treball i per les comoditats i la facilitat d’accés a estils de consum actuals.
Així mateix, un dels aspectes més destacats per les mateixes dones, sobretot
les més joves, és que el control social que s’exerceix sobre elles és més diluït
a les grans ciutats que no pas als nuclis rurals (Cruz, 2006).

La colonització econòmica de l’imaginari humà fa que es reconegui i es valori
el treball productiu remunerat, mentre que s’oculta i es menysvalora el treball
reproductiu. Així, es perpetua la divisió sexual del treball, en la qual s’assig-
nen a les dones les tasques domèstiques i de cura, i sobretot la responsabilitat
de l’àmbit reproductiu, alhora que es limita la seva participació en l’àmbit pú-
blic i productiu. Es continuen mantenint dinàmiques de dependència financera
femenina i la invisibilitat del treball reproductiu i de la seva importància per
a la qualitat de vida. Com recorda Camarero (2006), «els projectes de desen-
volupament se centren en l’activitat productiva com a motor per assolir una
millora de les condicions de vida, i el treball reproductiu no consta en els pro-
jectes de desenvolupament, però evidentment aquesta és una part substantiva
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en la millora de les condicions de vida i, efectivament, l’element central de la
sostenibilitat social» (p. 186).

A Espanya, la nova Llei per al desenvolupament sostenible del medi rural
sembla que integra alguns d’aquests elements centrals de la sostenibilitat so-
cial en atorgar «una atenció preferent a les dones, als joves i als més grans,
com a grups de població bàsics per al present i el futur de les zones rurals [...]
juntament amb l’atenció especial a diversos col·lectius socials esmentats es-
pecíficament en nombrosos articles de la llei» (Regidor i Navarro, 2008: 178).
En aquests moments, però, encara hem de veure de quina manera el desenvo-
lupament i l’operativitat de la llei podran servir de suport per a la construcció
de la sostenibilitat social als territoris rurals espanyols.

Per possibilitar la sostenibilitat social, constatem la necessitat d’incidir, entre
d’altres, en les dinàmiques i els processos següents:

• atracció i arrelament de població als territoris rurals dispersos;

• enfortiment de les xarxes de suport social familiars i no familiars;

• aplicació de la perspectiva de gènere a les polítiques i als projectes de
desenvolupament rural;

• creació i manteniment de serveis de qualitat;

•millora de l’accessibilitat als recursos i serveis existents per a la població
dependent i també per a les persones vetlladores;

• articulació dels agents econòmics i socials en els sistemes de producció,
distribució i comercialització tant locals com regionals;

• organització de xarxes socials fortes, de consorcis, de projectes i iniciati-
ves col·lectives.

Les conquestes col·lectives reforcen la cohesió social entre els grups i compro-
meten les persones amb un projecte de societat local. La sostenibilitat social es
construeix amb un context acollidor per a persones i iniciatives emprenedores,
i amb la percepció de suport i seguretat que facilita el desenvolupament eco-
nòmic en un territori. Malgrat el despoblament del medi rural, la conservació
mediambiental i les iniciatives econòmiques poden funcionar millor allà on
s’enforteixen les dinàmiques socials, la consciència ecològica, les associa-
cions i les xarxes de serveis, la satisfacció de les expectatives de benestar i la
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valoració de la imatge rural. En aquest escenari d’enriquiment de la sociabi-
litat, en destaca la realitat de complementarietat i interdependència entre els
àmbits rural i urbà, tot i que amb diferències territorials, funcionals i organit-
zatives.

Per concloure, la construcció de la sostenibilitat social no és una tasca senzilla
i òbvia, però és imprescindible. La realitat humana als territoris rurals és com-
plexa i no es pot reduir només a l’àmbit econòmic o al mediambiental, ni com
a dilema entre desenvolupament econòmic i preservació ambiental, ni com a
relació entre economia i medi ambient. Totes dues possibilitats són reduccio-
nistes i la realitat rural es presenta molt més complexa, en una àmplia trama
formada pel paisatge i la naturalesa, pel sistema productiu, però també per les
relacions socials i polítiques, en un marc històric i cultural, local i globalitzat
alhora, en el qual entren en joc les necessitats i expectatives personals i col-
lectives. Construir la sostenibilitat significa afrontar aquesta complexitat i les
diferents dimensions que la componen.

El que hem sistematitzat sobre la complexitat del desenvolupament sostenible
i de la sostenibilitat social exigeix encara aprofundir i investigar molt més
per poder ampliar la reflexió i facilitar la feina dels agents socials i polítics
implicats. Tornant a enllaçar amb les polítiques i els programes europeus de
desenvolupament rural, però, hi ha bons exemples de projectes amb un treball
específic en la construcció de la sostenibilitat social en el medi rural espa-
nyol.(1) No obstant això, caldrà incidir molt més a visibilitzar no tan sols els
resultats de les intervencions i de les polítiques, sinó també les fragilitats del
teixit social rural i les seves relacions amb els sistemes productius. S’observa
que l’impacte de la UE en les polítiques de desenvolupament rural és signi-
ficatiu, tant localment als territoris rurals com a les polítiques nacionals dels
diversos Estats membres. Així s’assoleix una consolidació cada cop més gran
de l’enfocament territorial en el desenvolupament rural, encara que també es
revelen contradiccions i conflictes entre diferents models de desenvolupament
econòmic i social i les condicions per a una sostenibilitat real en totes les seves

(1) Un bon exemple d’intervenció i de complementarietat rural-urbana és el projecte de cooperació interterri-
toral «Abraça la Terra», en què hi participen 18 grups d’acció local en cinc comunitats autònomes espanyoles
(www.abrazalatierra.com). Un exemple també interessant és el projecte de cooperació interterritorial AVANZA,
que va treballar la perspectiva de gènere i la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en territoris rurals d’unes
altres cinc comunitats autònomes. Tots dos projectes es van dur a terme en el marc de la iniciativa comunitària
LEADER+.
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dimensions. Precisament per aquest últim motiu, el fil argumental d’aquest
treball ens duu ara a reconèixer els escenaris principals on es defineix la soste-
nibilitat social de la ruralitat. Un recorregut i una reflexió sobre les condicions
bàsiques que atermenen la fragilitat i la vulnerabilitat del món rural, però que
també obren nous àmbits d’oportunitats.
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II. Els desequilibris demogràfics
i la generació suport

Les diverses generacions, els grups de persones que durant tota la seva exis-
tència comparteixen l’edat com a característica comuna, són actors socials.
Els membres d’una generació actuen al llarg del cicle vital des de posicions
idèntiques: són nens, joves, adults o avis, però ho són tots alhora. No tan sols
comparteixen l’edat sinó també la seva posició diferencial en l’estructura de-
mogràfica, el seu lloc entre els que van néixer abans i els que ho van fer des-
prés. En la mesura en què els seus cicles vitals individuals són paral·lels, els
membres d’una generació comparteixen interessos i s’enfronten a condicions
semblants. La història d’una generació, i al mateix temps la de tots els que la
componen, ve determinada pel moment que travessa la societat de la qual for-
men part. No és el mateix ser jove a l’Espanya del desenvolupisme dels anys
seixanta que durant els vuitanta, en una democràcia tot just estrenada; com
tampoc no ho és ser un ancià el 1900 –i, per tant, membre d’un grup minorita-
ri– que ser-ho el 2008, al si d’una societat envellida.

En la història recent del medi rural hi ha moltes generacions que han tingut
protagonisme en moments diferents. Les línies que segueixen s’ocupen dels
que van néixer entorn de la dècada dels seixanta a pobles i petits municipis.
I també dels que formen part de la mateixa generació i han anat a viure a les
zones rurals. Com veurem, aquesta generació és un grup clau en el desenvo-
lupament rural i en la vida actual dels pobles. És un grup rellevant no tan sols
per l’edat madura en què es troben ara mateix sinó, sobretot, per la posició es-
tratègica que ocupen com a generació nombrosa dins la irregular composició
generacional que caracteritza el medi rural.

Per tot plegat, perquè suporten la vida rural, són el subjecte i el protagonista
principal d’aquest llibre sobre la sostenibilitat social de les àrees rurals. Ob-
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servarem la formació històrica i la composició de la generació suport i aca-
barem analitzant com, a més, la seva presència o absència expressa i defineix
alhora els diversos paisatges socials que formen la ruralitat espanyola.

2.1. Gènesi de la generació suport

Un dels trets cabdals de la modernització de l’economia espanyola –que va
deixar enrere la situació de postguerra– és l’intens transvasament de població
que va tenir lloc entre el camp i la ciutat. La dècada que transcorre del 1955
al 1965 es caracteritza per l’èxode rural i la transformació urbana. Durant
aquests anys, Espanya deixa definitivament enrere el seu passat agrari i rural
per esdevenir urbana i orientar l’activitat cap als serveis.

Aquest èxode va resultar molt selectiu, ja que van ser principalment els joves
rurals els que van alimentar el corrent emigratori. Es produeix així una ràpi-
da transformació de les estructures demogràfiques rurals, que en poc temps
perden bona part de tota una generació. Aquest procés, quan ha estat analitzat
detalladament, ha mostrat les característiques següents:

• En alguns casos el transvasament de població camp-ciutat no s’efectua
de manera directa, i l’assentament definitiu en una ciutat espanyola es fa
després d’una etapa migratòria a ciutats europees. Un recorregut típic
dels protagonistes de l’èxode rural és l’abandó del poble durant els anys
cinquanta en direcció a algun dels suburbis d’Europa occidental que es
troben en ple desenvolupament industrial per tornar més tard, als setanta,
a alguna de les àrees urbanes espanyoles.

• La generació de joves protagonistes de l’èxode rural és una generació
minvada, ja que una part considerable dels que en formen part són els
nascuts durant la guerra civil. La reducció de la natalitat durant els anys
de confrontació i la mortalitat infantil, agreujada en aquells moments,
produeixen una generació poc nombrosa que, entorn del 1960, es con-
verteix en la generació jove i protagonista de l’èxode. Els (pocs) nascuts
entre el 1936 i el 1940 seran l’any 1960 els joves de 20 a 24 anys que
emigraran a les ciutats.

• Aquests joves rurals que emigren a les ciutats contribueixen a corregir-hi
el descens de la natalitat que havia tingut lloc durant el període bèl·lic.
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Aquestes àrees, que comencen una expansió industrial i de serveis, amb
l’arribada d’immigrants es nodreixen d’una generació jove i activa.

En definitiva, el medi rural perd una bona part dels efectius d’una generació,
per la doble via de la disminució de la natalitat i l’augment de l’emigració, i la
ciutat es refà dels desastres demogràfics de la guerra a costa dels joves rurals.
La ciutat manté l’equilibri i aconsegueix la vitalitat necessària per desenvolu-
par-se a costa del camp.

GRÀFIC 2.1

Evolució de les piràmides de població rural entre 1950 i 1981
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Nota: entitats singulars de població de menys de 2.000 habitants.
Font: censos de població de 1950, 1960, 1970 i 1981. Elaboració pròpia.
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El gràfic 2.1 mostra la progressió de l’emigració rural selectiva en les es-
tructures demogràfiques rurals. Al començament de la dècada dels vuitanta
observem que la població rural està clarament envellida, el buidament de
la generació central i fonamental –la generació més activa– i el buit que
aquesta generació deixa al darrere, visible en la reducció dels naixements.
En contrast amb tot aquest panorama, destaca la importància relativa que
té la generació de joves rurals als anys vuitanta –grup de 15 a 19 anys–.
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Aquesta generació, tot i que en termes absoluts no és gaire nombrosa, sí
que té unes dimensions significatives si la comparem amb les generacions
anteriors i posteriors a causa de la seva adscripció al baby-boom (nascuts
entre el 1961 i el 1966). En el medi rural, aquesta generació la componen
els fills dels que no van marxar i van continuar residint als pobles. Aques-
ta generació resulta, en el context de l’èxode assenyalat, més nombrosa en
quedar situada entre els buits demogràfics superiors –la generació que va
emigrar– i posteriors –les generacions petites, que produeixen tant grups ge-
nèsics cada vegada més petits com davallades en les altes taxes de fecunditat
rural–. La generació de fills dels que no van marxar esdevindrà, en el mo-
ment actual, la generació suport. Podem definir-la com els nascuts entre el
1958 i el 1977, que constitueixen les cohorts més nombroses. L’apel·latiu de
suport és degut a l’actual posició central que ocupen en l’estructura demo-
gràfica, a la seva importància numèrica respecte a les generacions anteriors
i posteriors i al paper de cuidadors de grans i petits, com també a la seva
implicació en l’activitat econòmica i la dinàmica social de les àrees rurals. El
terme generació suport té un cert paral·lelisme amb la «generació sandvitx»,
una expressió amb la qual, a les regions anglosaxones, es fa referència po-
pularment als que han de tenir cura al mateix temps dels fills i dels pares. En
aquest cas, suport afegeix, a més, el caràcter de generació gairebé única, per
la menor presència de les immediatament anteriors i posteriors en l’esdevenir
quotidià de les poblacions rurals.

La fotografia de l’última dècada del segle XX la recull la piràmide del 2001
(gràfic 2.2). Els canvis que s’observen respecte a la dècada anterior (1991)
són pocs. El més important és la progressió en la davallada de la natalitat: les
cohorts de la base són cada vegada més petites. Com a resultat d’això, la po-
blació rural es fa més recessiva i les cohorts que avui formen la generació su-
port van adquirint importància numèrica per la minva que l’emigració, primer,
i la davallada de la natalitat, després, produeixen en els grups d’edat superior
i inferior. La pèrdua de la base fa que l’envelliment sigui més gran. Si tenim
en compte que la població espanyola està envellida, podem qualificar el medi
rural de sobreenvellit. Bàsicament, els pobladors rurals són persones grans, de
més de 70 anys, o bé pertanyen a la generació suport.

Aquesta seqüència de processos s’altera durant els primers anys del segle XXI.
S’arriba així a la situació actual (gràfic 2.3), una situació altament contradic-
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GRÀFIC 2.2

Piràmides de població rural 1991 i 2001
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Nota: superposada (sense color) l’estructura demogràfica del conjunt d’Espanya.
Font: censos de població de 1991 i 2001. Elaboració pròpia.

tòria, com veurem. El medi rural està sobreenvellit, però al seu torn ha reduït
el pes relatiu de les generacions més grans. Tot plegat és el producte d’un
conjunt de processos. D’una banda, ara arriben a edats ancianes generacions
petites per l’efecte de l’emigració rural. I, d’altra banda, la generació de nas-
cuts entre el 1958 i el 1977, la generació suport, ha crescut per l’arribada de
nous residents, que reforcen la població en les edats intermèdies.
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GRÀFIC 2.3

Població rural el 2007
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Nota: superposada (sense color) l’estructura demogràfica del conjunt d’Espanya.
Font: padró municipal de 2007. Elaboració pròpia.

GRÀFIC 2.4

Descomposició de la població rural per origen, 2001
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Font: cens de població de 2001. Elaboració pròpia.
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El gràfic 2.4 ens permet d’observar l’impacte que tenen els nous residents. Els
nous residents es concentren en les edats joves, de 20 a 34 anys, que correspo-
nen a les generacions centrals. L’envelliment de la població autòctona queda
moderat així pel volum que adquireixen les generacions intermèdies. Un altre
efecte important és que la natalitat no creix, encara que ha augmentat el pes
de les generacions en edat genèsica, la qual cosa vol dir que la fecunditat rural
continua davallant.

És important destacar que el gruix dels nous residents té una mitjana d’uns
cinc anys menys que la generació suport, una cosa que no tan sols afegeix
efectius a aquesta generació sinó que li dóna continuïtat. Si no fos pels nous
residents, la població rural seria fonamentalment una població anciana, i –una
cosa que és també important– la generació suport seria molt més reduïda. El
volum de nous residents afecta les estructures generacionals. D’una banda, el
volum i l’amplitud de la generació suport manté el relatiu dinamisme de les
poblacions rurals; ara és el centre de la població activa. D’aquesta manera,
els nous residents neutralitzen les seculars tendències de declivi rural. D’altra
banda, el fet que siguin nous residents vol dir també que no tenen vinculació,
fonamentalment familiar, amb les generacions superiors, i en aquest sentit
la seva dedicació i atenció a una població fortament envellida i dependent
probablement també sigui menor. Si bé els nous residents són centrals en el
manteniment de la vida i l’activitat dels nuclis rurals, tal vegada la seva funció
com a suport de la dependència és parcial, en la mesura que la gestió d’aquesta
dependència es fa sobretot en l’àmbit domèstic i familiar.

2.2. La generació suport en l’hàbitat i en el territori

La fotografia feta fins aquí de la generació suport és una fotografia de con-
junt. No obstant això, el territori rural no és homogeni. En l’heterogeneïtat
dels territoris rurals intervenen molts factors que reflecteixen les diferències
socioeconòmiques que hi ha a Espanya. A més, hi intervenen altres factors
que tenen a veure amb el volum i l’estructura de l’hàbitat. En àmbits petits,
la mida resulta important. És clar que els llocs molt petits no tenen les matei-
xes condicions de desenvolupament que els llocs amb més població, i que els
assentaments remots no presenten les mateixes oportunitats que els llocs més
ben comunicats.
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El gràfic 2.5 examina les estructures demogràfiques segons les dimensions de
l’hàbitat. Les diferències entre els municipis de menys de 5.000 habitants i
els de menys de 10.000 no són grans. Els de menys de 5.000 tenen una com-
posició que segueix les pautes observades anteriorment per al conjunt dels
municipis rurals, amb l’afegit d’un desequilibri pronunciat entre sexes.(1) Hem

(1) El capítol següent explica detalladament la situació de masculinització que caracteritza les àrees rurals, i que
representa una altra font important de desequilibri demogràfic.

GRÀFIC 2.5

Estructures demogràfiques segons la dimensió de l’hàbitat
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Font: padró municipal de 2007. Elaboració pròpia.
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de baixar a poblacions de menys de 1.000 habitants(2) per observar diferències
més grans respecte al model general. En municipis molt petits, de menys de
1.000 habitants, l’envelliment es fa més palès i la masculinització rural s’ac-

(2) És important recordar que els municipis de menys de 1.000 habitants tenen una distribució molt irregular pel
territori espanyol. Bàsicament es concentren a l’interior nord de la Península: Castella i Lleó, Aragó i la Rioja. En
altres regions, l’estructura administrativa municipal, en general, conté diversos assentaments; per exemple, a Galí-
cia i Astúries els municipis de menys de 1.000 habitants són una excepció, com també passa en altres regions del
sud de la Península com ara Múrcia. En aquest sentit hem d’interpretar que, com més baixa és la mida de l’hàbitat,
les dades es fan més regionals.
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centua. No obstant això, la generació suport hi continua destacant tot i que
s’estreny una mica, cenyint-se al grup de 40 a 49 anys. Això ens indica que
en municipis molt petits som davant d’una generació suport en «estat pur», és
a dir, una generació que no s’ha reforçat amb l’entrada de nous residents. Als
municipis molt reduïts la importància social de la generació suport és encara
més gran que a les àrees rurals més grans. Si no fos per la importància que hi
té aquesta generació, la piràmide seria totalment invertida.

Com podem apreciar, la generació suport és una característica de les àrees ru-
rals. El quadre presenta també l’estructura de les àrees urbanes, als municipis
de més de 100.000 habitants. La població urbana té una estructura equilibrada
a partir dels 30 anys: hi ha més actius que inactius i una graduació constant
en el volum generacional des de les edats intermèdies fins a les elevades. Per
sota de la trentena es nota el descens de la natalitat, corresponent a les cohorts
de nascuts després del 1975, moment en què va començar la caiguda fins als
mínims històrics de fecunditat que es van assolir al final dels noranta. Si bé
la forma de les poblacions urbanes no és una piràmide, l’estructura està con-
dicionada fonamentalment per les pautes de natalitat, creixent fins al 1964,
sostinguda fins al 1975 i descendent fins a l’entrada d’aquest segle, en què
s’aprecia un lleuger repunt.

En el medi rural, el fort desequilibri demogràfic originat per l’emigració rural
i els efectes de la contracció de la natalitat i el descens de la fecunditat són els
factors que han propiciat l’aparició de la generació suport, que ara, vista en
perspectiva, resulta una estratègia social de sostenibilitat demogràfica i vital
en el sentit més ampli. Aquesta generació nombrosa queda «atrapada» entre
generacions més petites i adquireix així la funció de suportar la vida de les
àrees rurals. Com veurem tot seguit, no és que hi hagi grans diferències en el
volum relatiu que ocupa la generació que hem denominat suport a les àrees
rurals i les urbanes –a totes dues zones representa al voltant de la tercera part–,
sinó que la seva importància rau en la posició que ocupa entre les generacions
anteriors i posteriors.

La taula 2.1 ens permet obtenir una lectura ràpida del pes de la generació
suport en el territori. En el context demogràfic actual, d’envelliment i baixa
natalitat, la generació suport representa la tercera part (32,5%) de la població
espanyola. En el territori no hi ha gaires diferències respecte a aquesta propor-
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ció. Als arxipèlags i a Madrid és una mica més elevada (34-35%), i una mica
més reduïda (31-32%) a les comunitats del nord-oest i de l’interior nord de
la Península, que són àrees més envellides. No obstant això, si observem les
dades per la mida de l’hàbitat, hi trobem diferències notables.Així, el pes d’un
terç que té aquesta generació es redueix a un quart als municipis de menys de
1.000 habitants. Com ja hem apuntat abans, el pes que tenen els nous residents
és el factor que modula la importància que presenta la generació suport a les
àrees rurals.

TAULA 2.1

La generació suport (30-49) segons les dimensions de l’hàbitat
En percentatge

<1.000 <5.000 <10.000 TOTAL >10.000 >100.000

Andalusia 28,6 29,7 30,5 32,1 32,5 32,0

Aragó 27,1 29,6 29,9 31,5 32,3 32,2

Astúries 26,2 27,5 28,6 31,1 31,5 32,0

Balears 32,2 32,9 33,2 34,1 34,3 33,9

Canàries 30,7 31,2 33,8 35,3 35,5 33,9

Cantàbria 28,3 31,6 32,4 32,4 32,4 30,5

Castella i Lleó 26,6 28,7 29,6 30,5 31,2 30,5

Castella-la Manxa 26,1 29,5 30,3 31,5 32,5 33,5

Catalunya 30,5 32,2 32,8 33,0 33,0 32,1

Com. Valenciana 27,9 30,5 31,4 32,5 32,7 32,9

Extremadura 26,6 28,1 28,7 30,4 32,3 32,6

Galícia 23,4 24,9 26,8 30,3 31,9 31,7

La Rioja 28,3 30,1 31,4 32,4 33,1 33,2

Madrid 33,4 35,8 37,0 34,4 34,2 33,5

Múrcia 32,6 31,2 31,1 32,7 32,8 33,0

Navarra 30,8 31,5 32,4 32,5 32,5 31,7

País Basc 33,2 34,0 33,9 32,7 32,4 32,4

Espanya 27,8 29,9 30,9 32,5 33,0 32,6

Font: padró municipal de 2007. Elaboració pròpia.
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2.3. Paisatges socials de la ruralitat espanyola

Les variacions territorials en les estructures demogràfiques amaguen formes
distintives de ruralitat. Les estructures demogràfiques no són sinó el reflex dels
diferents processos socioeconòmics d’organització de les formes de vida en el
territori. Els models permeten una aproximació sintètica a aquests processos.
Podem interpretar els models com formes generatrius que, tot i que irreals,
constitueixen formes bàsiques o «pures» dels processos socials. Els anomenem
paisatges per la força que tenen en tant que estructures, com elements que
caracteritzen l’entorn social en què els habitants desenvolupen la seva quoti-
dianitat.(3) Per a l’extracció d’aquests models s’han utilitzat les distribucions
per edat (grups quinquennals) i sexe de la població rural a cadascuna de les 50
províncies,(4) i a partir del conjunt d’aquestes 36 variables (18 grups d’edat per
a cada sexe) s’ha dut a terme una anàlisi de classificació jeràrquica(5) d’aquestes
estructures. El resultat d’aquesta agrupació figura al gràfic 2.6.

L’anàlisi realitzada ha permès distingir cinc estructures tipus(6) de la població
rural (gràfic 2.7), que abasten en diferents graus la transició que hi ha entre un
model recessiu de desequilibri extrem per emigració i un model expansiu per
immigració. En aquest sentit, la lectura dels resultats s’ha de fer pensant que
les estructures reals, en tant que imatges de processos de canvi social, prove-
nen d’un dels models i s’adrecen cap a un altre. És a dir, els models obtinguts
constitueixen fotogrames intermedis del procés de transició de les àrees rurals
des de la desagrarització progressiva a la incorporació en els espais socioeco-
nòmics d’ordre regional.

La representació territorial de les estructures tipus permet observar també al-
guns patrons regionals (mapa 2.1), un fet que redunda en la validesa de l’anàli-
si feta. No obstant això, hem de tenir en compte que aquests patrons regionals
no estan ben delimitats, ja que s’han fet servir dades agregades per províncies.
Per exemple, els límits del model denominat «desconnexió» arriben també a
llocs de l’interior d’Astúries i de Pontevedra. Parts de Guadalajara i Segòvia

(3) Per a una discussió del concepte de paisatge social, vegeu Oliva i Camarero (2002).
(4) Atesa la particularitat territorial de l’arxipèlag canari, hem optat per considerar les dues províncies canàries
com un únic agregat territorial. D’aquesta manera, l’anàlisi es basa en 49 àrees territorials.
(5) Mètode: entre grups. Mètrica: distància euclidiana al quadrat. Mitjançant aquest mètode es busca que les
agrupacions formades es diferenciïn al màxim possible les unes de les altres.
(6) Mitjançant el càlcul dels valors mitjans de les unitats territorials que pertanyen a cada grup.
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GRÀFIC 2.6

Semblances en les estructures demogràfiques rurals
per unitats territorials
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Font: padró municipal de 2007. Elaboració pròpia.
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GRÀFIC 2.7

Models d’estructures demogràfiques rurals (1 de 2)
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Fonts: padró municipal de 2007. Elaboració pròpia.
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GRÀFIC 2.7

Models d’estructures demogràfiques rurals (2 de 2)
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pertanyen al model «dens», mentre que la resta d’aquestes províncies són més
a la vora del model de «transició».

Per ajudar a la descripció dels fenòmens que enclouen les estructures demo-
gràfiques resultants s’han calculat les taxes provincials de commuting(7) i de

(7) Commuting: desplaçaments quotidians de casa a la feina i viceversa. El terme commuter s’aplica als treballa-
dors pendulars que recorren diàriament una distància important per anar a treballar a un lloc diferent de la població
on viuen.
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MAPA 2.1

Models de ruralitat

Desconnexió

Transició

Local

Líquid

Dens

nous residents:(8) els resultats es mostren en els gràfics finals (gràfics 2.8 i 2.9).
Si observem atentament el gràfic d’estructures i la representació cartogràfica
i dels rangs de variació dels indicadors de mobilitat (commuting) i origen po-
blacional (nous residents), podem descriure i situar la generació suport dins
els diversos tipus de ruralitat.

• Desconnexió.Enunpol trobeml’àreagalaicolleonesa (Lleó,Zamora,Lugo
i Orense), que presenta un envelliment notable i una reducció dràstica de la

(8) Els indicadors de commuting s’han construït mitjançant el percentatge de població rural de 30-49 anys que
treballa fora del municipi de residència. L’indicador de nous residents s’ha definit com la proporció de residents
rurals de 30-49 anys que una dècada abans residien en un municipi diferent del de residència. Tots dos indicadors
són referits al 2001.
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GRÀFIC 2.8

Variació en les taxes de commuting (30-49 anys) segons els models
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Font: cens de població de 2001. Elaboració pròpia.

GRÀFIC 2.9

Proporció de nous residents (30-49 anys) segons els models
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base generacional. La generació suport està reduïda al màxim i la mascu-
linització juvenil és important.Amb aquesta targeta de presentació consti-
tueix la ruralitat més «extrema» en el sentit de les condicions de vida. Són
llocs de vegades de localització remota amb dificultats per superar un mo-
del de desenvolupament tradicional molt vinculat a l’aprofitament agrope-
cuari del territori en règim familiar. És una ruralitat desconnectada no tan
sols per la situació remota dels assentaments, sinó també perquè no troba
un lloc adequat a les noves formes de desenvolupament. Paradoxalment,
aquesta situació de desconnexió fa que el commuting resulti significatiu
en el funcionament dels reduïts mercats laborals. No atreuen població i
l’exhauriment demogràfic dibuixa un paisatge social en què les emprem-
tes del passat prevalen sobre les oportunitats de futur.

• Transició. L’interior de la Península manté una estructura semblant al mo-
del anterior: alt envelliment, masculinització i reducció de la base. Però en
aquest cas la fortalesa de la generació suport manté una posició de relativa
vitalitat en aquestes poblacions: sosté íntegrament la vida local i la depen-
dència que genera l’envelliment. No hi ha nous residents, però s’observen
processos de reconversió en un context en què la localitat continua tenint
importància; hi conviuen activitats agràries, commuting i altres activitats
locals que el relatiu dinamisme d’aquestes àrees permet. Són regions que
s’han defensat millor que les anteriors dels efectes de la desagrarització,
però amb mancances importants per afrontar el futur. La generació suport
és protagonista en el procés de reestructuració, però la forta masculinitza-
ció constitueix l’obstacle principal davant la sostenibilitat social.

• Local. Un model intermedi i molt homogeni territorialment el constitueix
el sud de la Península: Andalusia i les regions limítrofes. Aquest model té
una sòlida generació suport i un envelliment menor. Es tracta d’un model
d’interior amb l’excepció que en aquestes regions la fecunditat era tradi-
cionalment més alta i ha començat a baixar també més tard. S’observa
que és un model que afavoreix l’arrelament poblacional, com ho indica
el marcat equilibri per sexes en els grups d’edat jove i intermedis. El baix
commuting i un ampli espectre de situacions d’atracció de nous residents
mostren que és un model que se sosté en l’entorn local.

• Líquid. El pol contrari dels paisatges de desconnexió el constitueix un
model de territori difús on els assentaments formen una malla molt inter-
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relacionada, de manera que podem parlar de ciutat difusa o, de manera
més precisa, de territoris difusos. Alta mobilitat pendular, sprawling i el
desenvolupament d’un ampli espectre de noves activitats disseminades
pel territori –centres comercials, manteniment d’infraestructures, gestió
mediambiental, polígons de logística– permeten una estructura d’assenta-
ments expansiva que arriba a les zones rurals. Bàsicament, Catalunya, la
Comunitat Valenciana, la vall de l’Ebre i les regions adjacents de Madrid,
a més de l’arxipèlag canari, conformen aquest model. Com mostra la im-
portant població que atreu, es tracta d’una ruralitat que s’ha integrat ple-
nament en els canvis socioeconòmics. No obstant això, la important mas-
culinització que hi ha a les edats intermèdies indica una important font
d’heterogeneïtat. És un model líquid no tan sols en el territori, sinó també
en la seva composició social. En aquest context, la generació suport no
sosté l’activitat local –el commuting és la principal forma d’integració en
els mercats de treball–, com tampoc la dependència, ja que es troba més
desconnectada de les altres generacions, com mostra la diversitat d’orí-
gens dels integrants de la generació suport.

• Dens. El cas extrem del model anterior el constitueix l’àrea rural d’in-
fluència de la regió metropolitana de Madrid. En aquesta regió la pressió
de nous residents converteix les àrees rurals en un paisatge patrimoni de
les generacions actives i joves. La generació suport és una generació úni-
cament activa i suporta la dependència que generen, no les generacions
més grans, sinó les inferiors.

En suma, les importants variacions territorials quant a la composició demo-
gràfica ens mostren de manera sintètica les diferents situacions que condicio-
nen el futur de les àrees rurals i ens parlen, així, d’una diversitat d’escenaris
en relació amb la sostenibilitat social. Si centrem l’atenció en la generació su-
port, hi trobem des d’àrees on les seves oportunitats, com a generació, són re-
duïdes –a causa de la important càrrega que representa el manteniment d’una
població molt envellida i dependent–, fins a aquelles altres àrees en què es veu
fortament compromesa per la seva responsabilitat generacional en la dinamit-
zació econòmica i social dels territoris rurals. Això revela que, en cap cas, no
podem ignorar el seu paper protagonista en l’escenari de la ruralitat espanyola
contemporània.
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III. La masculinització rural i les
estructures de convivència familiar

3.1. Els territoris de la masculinització

Un dels trets principals que caracteritzen les poblacions rurals és una consi-
derable masculinització. Quan parlem de masculinització rural ens referim
a un desequilibri demogràfic que es concreta en un dèficit de dones respecte
a la proporció que hauria d’haver-hi naturalment entre tots dos sexes, també
anomenada raó biològica. Podem copsar visualment aquest desequilibri en el
gràfic 3.1, on es reflecteix la raó entre sexes en l’àmbit rural i urbà.

GRÀFIC 3.1

Relació de masculinitat
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Font: padró municipal de 2007. Elaboració pròpia.
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Aquest desequilibri demogràfic pot tenir conseqüències socials molt rellevants
quan es presenta, com sol passar, a l’edat genèsica, és a dir, quan es formen les
parelles i es tenen els fills (20-34 anys), o si afecta el que hem definit com la
generació suport (30-49 anys), ja que, com hem vist al capítol anterior, aques-
ta generació integra la majoria de la població que treballa –tant en l’àmbit
productiu com reproductiu– i «sosté» el gruix de la població més dependent:
infants, adolescents, joves i avis. La manca de dones en aquestes edats estratè-
giques té un impacte tremend en la sostenibilitat social de les comunitats ru-
rals. Això és degut, en primer lloc, al fet que les dones són un element impres-
cindible en la formació de les famílies, i a la importància que la formació de
famílies té no tan sols en el sosteniment demogràfic de la població mitjançant
la fecunditat, sinó també en l’equilibri emocional i el benestar social de les
persones. En segon lloc, pel paper que les dones exerceixen tradicionalment
en la provisió d’atenció i cura a la població dependent, i que s’afegeix a la seva
activitat econòmica pròpiament dita dins la generació suport.

3.2. Les causes de la masculinització rural: dels fenòmens biològics
a les relacions socials

La masculinització rural no és un fenomen nou. En realitat, apareix lligat als
processos d’industrialització i urbanització, fins al punt que des de l’enfoca-
ment teòric del continu rural-urbà desenvolupat per Sorokin i Zimmerman el
1929 –segons el qual les diferències entre les societats rurals i les urbanes no
són qualitatives sinó graduals, i que no hi ha un punt de ruptura entre totes
dues–, un dels fets empírics que conformen la diferenciació rural-urbana és la
feminització més gran de les àrees urbanes enfront de les àrees rurals. En prin-
cipi, la situació esperada seria precisament la inversa, ja que si el medi rural
està més envellit i la feminització augmenta amb l’edat, com a conseqüència
de la mortalitat diferencial de gènere, seria lògic pensar que el medi rural
hauria d’estar més feminitzat que el medi urbà. La realitat, però, és justament
la contrària.

La recerca d’explicacions a aquesta particularitat demogràfica té també una
llarga tradició. En un principi es va centrar en les causes biològiques o «na-
turals», que s’entenen com les que tenen a veure amb el moviment natural
de la població, per efecte de la natalitat i la mortalitat. Adna Weber, a la seva
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clàssica obra The growth of cities in nineteenth century, del 1899, assenyala
que la causa de la feminització urbana és una mortalitat masculina més gran,
causada per la dedicació a determinades feines insalubres i perilloses, com
també per hàbits poc recomanables lligats als estils de vida urbans (i aquí
l’autora es refereix a vicis, crims i excessos de tota mena). Weber esmen-
ta també la feminització major dels naixements de les àrees urbanes a causa
d’una mortalitat infantil igualment més gran, a la qual estan més exposats els
nens que les nenes.

Sorokin i Zimmerman, als quals ens hem referit més amunt, ja van descartar
als anys vint del segle passat aquestes causes biològiques, i vinculen la femi-
nització urbana a comportaments migratoris diferencials d’homes i dones, rere
els quals hi ha motius d’ordre social. És a dir, els processos demogràfics estan
expressant determinades relacions i identitats socials. Aquests autors definei-
xen el que consideren els factors principals que actuen atraient o expulsant les
dones de les àrees urbanes o rurals (push and pull): entre els primers, d’una
banda, la demanda específica de mà d’obra femenina a les àrees urbanes, tant
en sectors industrials de tipus manufacturer com en el sector de serveis; d’altra
banda, la psicologia femenina, que provoca una major «atracció» de les dones
per la vida urbana, bulliciosa i colorista. Entre els segons, ens trobem amb el
caràcter familiar de l’activitat agrària, que únicament permet a les dones dels
pobles una inserció laboral de tipus familiar i domèstic, com també el sistema
d’herència dels predis, que afavoreix la transmissió per via masculina i l’arre-
lament consegüent dels homes.

Durant molt de temps, no s’afegirà gran cosa més a les explicacions entorn
del desarrelament femení respecte al medi rural i, en general, a les pautes
migratòries diferencials d’homes i dones, quan ens referim a les migracions
entre medi rural i urbà. L’estructura dels mercats de treball i les ocupacions
accessibles a tots dos entorns es plantegen com la clau del tema. Als anys
setanta, el treball de l’economista Ester Boserup sobre el paper de les dones
en el desenvolupament econòmic dels països del Tercer Món confirma que,
efectivament, la vinculació masculina i femenina a les feines agràries i a les
feines no agràries urbanes es troba al darrere de la masculinització o feminit-
zació rural –una feminització que també té lloc en el cas africà, per exemple–.
Així mateix, Boserup (1970) assenyala l’existència de restriccions culturals a
la mobilitat femenina que també hem de tenir en compte.
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3.3. Masculinització rural, gènere i estratègies educatives:
la fugida il·lustrada

Als anys vuitanta, els estudis realitzats des d’una perspectiva de gènere in-
trodueixen un nou enfocament en la indagació sobre el desarrelament femení
respecte al món rural. És precisament l’absència de dones joves –i la solteria
consegüent dels homes rurals– allò que estimula l’aplicació d’aquesta pers-
pectiva, que fa aflorar estratègies de «fugida» i rebuig femení davant d’uns es-
quemes patriarcals que oculten la feina de les dones a l’economia rural de base
familiar i redueixen els seus àmbits d’influència i decisió a l’estricte domini de
l’emocional i el privat (Whatmore, 1991). En una afortunada expressió, Sarah
Whatmore diu que les dones rurals «voten» amb els peus –és a dir, s’expressen
políticament– en abandonar el medi rural a la recerca de noves oportunitats,
més enllà de l’estret ventall de velles opcions que els ofereix la comunitat
agrària (Whatmore, 1990).

L’interès, per tant, es comença a centrar en les estratègies que les persones
i les famílies posen en marxa per aconseguir uns objectius determinats. En
aquest sentit podem assenyalar com el procés de desagrarització del medi
rural i el pas d’una agricultura camperola a una agricultura moderna i pro-
fessionalitzada, durant els anys cinquanta i seixanta del segle passat, van
anar acompanyats de processos si més no paradoxals per a l’estructura de-
mogràfica i la sostenibilitat social del medi rural. Al mateix temps que es
mantenen les formes tradicionals de transmissió de l’ofici i el patrimoni en
l’agricultura i altres negocis familiars, que fan prevaler la permanència dels
homes enfront de les dones, la desvalorització social d’aquests patrimonis
enfront del model salarial urbà converteix els hereus en mals partits en el
mercat matrimonial.

A El baile de los solteros Pierre Bourdieu retrata magistralment com aquests
hereus esdevenen tristos guardians del patrimoni familiar, incapaços d’acon-
seguir esposes que els mantinguin i els donin sostenibilitat social (Bourdieu,
2004). Les estratègies matrimonials de les dones atorguen preferència al
matrimoni amb els homes que puguin assegurar-los l’accés a la condició de
«mestressa de casa», presentada encara als anys setanta com l’estat ideal de
la dona casada, al mateix temps que per a moltes dones rurals l’educació es
converteix en una via tant per allunyar-se del poble com per accedir al mercat
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de treball de forma qualificada i amb unes expectatives, per primer cop, d’au-
tèntica professionalització. Aquestes estratègies educatives, que es troben rere
el que al nostre país s’ha anomenat la «fugida il·lustrada» (Camarero, Sam-
pedro i Vicente-Mazariegos, 1991), estan vinculades especialment a l’agri-
cultura familiar amb base patrimonial. És aquesta agricultura familiar la que
experimenta més dramàticament les paradoxes socials de la modernització.
Les diferents estratègies familiars desplegades en el cas dels fills homes –pre-
parats per heretar l’explotació, convertida ara en una empresa modernitzada,
però encara familiar– i de les filles –a les quals es dota d’estudis, com a capital
bàsic d’ascens social–, acabarà tenint efectes perversos per a la mateixa re-
producció de les explotacions familiars, en deixar sense esposes molts titulars
d’explotacions professionals i modernitzades, però cada cop més devaluats en
el mercat matrimonial (González, 1993).

Aquestes estratègies educatives són responsables també d’un canvi espec-
tacular en el perfil acadèmic de les dones rurals espanyoles, que en pocs anys
no només han superat el desavantatge històric respecte als homes, sinó que
assoleixen uns nivells educatius netament superiors als d’ells. De fet, ara com
ara, un dels pocs trets característics de la joventut rural és el considerable de-
calatge acadèmic que hi ha entre nois i noies rurals (González i Gómez Benito,
2002). Aquesta inclinació més gran de les dones rurals envers la formació i
l’educació s’ha volgut veure també com la causa principal de l’allunyament
progressiu dels seus potencials companys rurals, pel que fa a valors i expec-
tatives vitals (De la Fuente, 1987), de la seva vinculació a feines qualificades
poc abundants als pobles i, en definitiva, d’una «valoració» més gran de la
vida urbana, considerada com un element clau en el desarrelament. En aquest
sentit cal assenyalar que molts escrits entorn del desenvolupament rural com-
parteixen una visió crítica i ambivalent de l’«educació», a la qual s’acusa,
amargament, de promoure l’abandó del medi rural i sacralitzar els valors i les
formes de vida urbanes. El binomi educació i desarrelament rural s’ha consi-
derat durant molt de temps la causa fonamental de la fugida juvenil del medi
rural, i especialment de la fugida de les dones, per la qual cosa és l’element
clau de la masculinització rural.
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3.4. L’evolució recent de la masculinització rural a Espanya

Si observem l’evolució històrica de la masculinització rural a Espanya, cal
assenyalar que el moment culminant correspon als anys setanta (gràfic 3.2),
moment en què la sobreemigració femenina rural assoleix un volum més alt.

És un moment en què l’èxode rural s’està alentint a causa del procés de rebli-
ment de les activitats econòmiques que havien actuat com a motor de l’emigra-
ció: activitats mineres, siderúrgiques, metal·lúrgiques i les relacionades amb la
construcció, que demanaven mà d’obra masculina als centres urbans, i per la
crisi econòmica que afectarà especialment la indústria pesant al final de la dèca-
da dels setanta. Durant aquests anys, però, l’emigració rural femenina es manté,
coincidint amb un canvi en l’estructura productiva de l’economia espanyola cap
a un pes més gran de les activitats terciàries i de serveis, i especialment cap a
feines de qualificació mitjana i alta en l’administració, com també en educació i
sanitat, llocs de treball que exigeixen ja un nivell acadèmic acreditat.

GRÀFIC 3.2

Taxes (x100) de permanència de la població espanyola nascuda
en municipis rurals
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En definitiva, són les generacions nascudes als anys cinquanta, que emigren
als setanta, les que presenten uns desequilibris per sexe més accentuats en
el medi rural. Durant els anys vuitanta i noranta la masculinització rural es
moderarà, en part per l’emigració masculina juvenil, que es produeix com
a reacció a la sobreemigració femenina rural. Convé remarcar el fet que ens
trobem davant de processos demogràfics i socials que es retroalimenten i que
van transformant de manera continuada els paisatges socials del medi rural i
les condicions materials en què la població rural percep diferents oportunitats
i desenvolupa diferents estratègies. El considerable desequilibri entre sexes
observat en edats joves en el medi rural té conseqüències immediates en el de-
sajust del que podríem denominar «mercat matrimonial». En un període curt
de temps, i en un procés que podríem vincular a l’equilibri ecològic poblacio-
nal, té lloc un èxode masculí que tendeix a equilibrar les diferències.

Malgrat aquests processos de reequilibri ecològic de les poblacions, les migra-
cions del camp a la ciutat van deixant empremtes en l’estructura demogràfica
rural, amb el resultat de generacions absents –els nascuts als anys quaranta
i cinquanta– i generacions disminuïdes –els fills dels pocs d’aquests darrers
que es van quedar, nascuts als anys seixanta i setanta, que componen avui el
gruix d’una minvada generació suport–. La masculinització, si bé atenuada
respecte a les generacions anteriors, continua sent una font de vulnerabilitat
més de la generació suport en el medi rural. Com podem observar a la taula
3.1, la masculinització és particularment important als nuclis més petits, tot i
que continua sent rellevant als caps de comarca (municipis de 2.000 a 5.000
habitants, amb 89 dones per cada 100 homes en la generació suport, i munici-
pis de 5.000 a 10.000 habitants, amb 92 dones per cada 100 homes en aquesta
mateixa generació).

Els estudis més recents sobre la masculinització rural han centrat l’atenció
dels investigadors en la configuració dels mercats de treball rurals –cada vega-
da més extralocals i articulats segons la mobilitat pendular dels treballadors, el
commuting rural que hem esmentat al capítol anterior– i en les diferències de
gènere associades a la mobilitat (Camarero i Sampedro, 2008).

La manca de mobilitat, lligada a les comeses familiars, limita d’una manera
molt important el ventall d’opcions laborals a l’abast de les dones, en un con-
text en què hi ha una marcada segmentació dels mercats de treball rurals entre
les feines i els treballadors localitzats, d’una banda, i les feines i els treballa-



LA MASCULINITZACIÓ RURAL I LES ESTRUCTURES DE CONVIVÈNCIA FAMILIAR 55

dors deslocalitzats, de l’altra. Una investigació recent mostra com l’arribada
a les edats crítiques de formació de famílies representa per a les dones rurals
un canvi molt significatiu del seu perfil laboral, ja que la seva feina passa a ser
més local, menys assalariada i més vinculada a negocis de tipus familiar (Ca-
marero et al., 2006). Aquesta transformació va lligada amb un augment con-
siderable de la precarietat laboral, tant pel que fa a la temporalitat de la feina
com a la irregularitat dels vincles laborals. Són les dones amb més formació
–les que tenen estudis superiors als primaris– les més durament castigades
en aquest sentit, la qual cosa explicaria l’efecte de desarrelament que té la
formació. Això no vol dir que les dones amb menys formació estiguin en una
situació millor en termes relatius, és a dir, amb un mercat de treball suficient o
més adequat a les seves expectatives. Ben al contrari, la sobreemigració feme-
nina és especialment notable en la població amb menys formació acadèmica;
és a dir, homes i dones formats tendeixen a emigrar més, però en la mateixa
mesura, mentre que les dones amb nivells educatius més baixos emigren molt
més que els homes (Camarero i Sampedro, 2008). Això suggereix que la per-
manència en el medi rural penalitza laboralment més les dones que no pas els
homes amb baixos nivells d’estudis, la qual cosa es pot associar raonablement
a la mobilitat diferencial per gènere. En aquest sentit, la sobreemigració fe-
menina no seria sinó el correlat, entre les dones, de la major mobilitat laboral
masculina o commuting.

TAULA 3.1

Relació de masculinitat en la generació suport

MIDA DEL MUNICIPI (HABITANTS)
DONES PER 100 HOMES

AL GRUP D’EDAT 30-49 ANYS

Menys de 2.000 80,1

De 2.000 a 5.000 89,0

De 5.000 a 10.000 92,0

De 10.000 a 30.000 93,9

De 30.000 a 50.000 95,6

De 50.000 a 100.000 98,0

Més de 100.000 100,1

Total 95,6

Font: padró municipal de 2007. Elaboració pròpia.
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3.5. La demografia rural i les estructures de convivència:
famílies i llars rurals

En aquest apartat mirarem d’assenyalar els trets més destacats de la compo-
sició de les llars rurals i les tendències principals que han seguit als darrers
lustres, segons els factors que ja hem assenyalat en relació amb l’estructura i
la dinàmica de la població rural. Efectivament, la composició familiar de les
llars rurals, com passa a qualsevol societat, respon tant a l’estructura de les
poblacions rurals en funció del sexe i l’edat com a les seves dinàmiques, tant si
són el producte del cicle vital (creixement vegetatiu) com dels moviments en
l’espai de la població (migracions). Els processos d’envelliment i masculinit-
zació, juntament amb les dinàmiques migratòries, determinen en gran manera
la situació de la població rural actual i es presenten com factors explicatius
clau per interpretar la realitat.

Començarem assenyalant les tendències principals en la conformació de les
llars espanyoles, segons la mida de l’hàbitat, utilitzant les darreres dades cen-
sals, tal com reflecteix la taula 3.2.

En general, la immensa majoria de les llars són compostes per persones vincu-
lades per lligams de parentiu, consanguini o polític, que formen una família o
fins i tot en algunes llars més d’una. El 2001 les llars que agrupaven almenys
dues persones amb lligams familiars arribaven gairebé al 79%, mentre que les
que agrupaven només persones no emparentades no arribaven a l’1% i les llars
unipersonals eren un 20% aproximadament.

La composició modal de les llars espanyoles respon al patró familiar clàssic,
que agrupa únicament persones d’una família (llars unifamiliars exclusives).
Més concretament, les famílies nuclears, és a dir, formades per una parella i
els fills, constituïen el 2001 el 39,1% de les llars, mentre que les llars formades
només per una parella eren el 17,3%.

Quasi telegràficament direm que els canvis en la composició familiar avancen
des dels anys setanta cap a una reducció de la mida de les llars (de 3,9 mem-
bres per llar l’any 1970 a 2,8 el 2005) i a una pluralitat més gran de les formes
de convivència. El gràfic 3.3 mostra algunes de les principals tendències de
la composició familiar a la dècada dels noranta, tendències que continuen vi-
gents i que segurament s’accentuaran durant la dècada actual.
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TAULA 3.2

Composició de les llars a Espanya

TIPUS DE LLAR (GRANS GRUPS) URBANA RURAL
URBANA

(%)
RURAL
(%)

Total 9.343.648 4.843.521 100 100

Llars unipersonals 1.828.165 1.048.407 19,6 21,6

Llars multipersonals que no formen
família 103.681 35.545 1,1 0,7

Una família sense altres persones 7.185.823 3.671.190 76,9 75,8

Una família amb altres persones
no emparentades 178.906 71.153 1,9 1,5

Dues famílies o més sense altres
persones 33.108 13.603 0,4 0,3

Dues famílies o més amb altres
persones no emparentades 13.965 3.623 0,1 0,1

Font: cens de població de 2001. Elaboració pròpia.

GRÀFIC 3.3

Llars per tipus
Espanya 1991-2001
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Font: censos de població de 1991 i de 2001. Elaboració pròpia.
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En termes generals, la dinàmica de les llars, tant urbanes com rurals, mostra
les característiques següents:

• Hi ha un augment de les llars unipersonals. L’envelliment de la població i
l’augment de l’esperança de vida han condicionat un augment extraordi-
nari de les llars unipersonals. En general, les llars unipersonals són, majo-
ritàriament, el resultat de l’extinció de nuclis familiars previs, per ruptura
o bé per decés d’un membre de la parella. L’augment de l’esperança de
vida fa que aquestes situacions siguin cada vegada més freqüents i durin
més temps. D’altra banda, l’atomització de les formes familiars, dins el
procés d’individuació, permet que la soledat residencial es concebi de
manera creixent també com una alternativa d’emancipació.

• Té lloc una davallada important de les llars constituïdes per parelles amb
fills. A més de la reducció proporcional al creixement de les llars uniper-
sonals, els processos de transició residencial i de formació de llars a les
grans cohorts nascudes durant el baby-boom s’han retardat i diversificat,
amb el descens consegüent en la formació de noves llars. D’altra banda,
hi ha una certa diversificació de les formes de llar, amb repunts encara pe-
tits però significatius de les llars multipersonals que no formen família.

• Així mateix, les noves possibilitats de ruptura i recomposició familiar que
es van introduint en la societat espanyola des dels anys vuitanta han dut
a un augment significatiu de les llars monoparentals, especialment de les
encapçalades per dones. Encara que el gràfic computa únicament les llars
monoparentals exclusives, que són les majoritàries, hi ha una varietat de
formes monoparentals de llar no exclusives, en les quals els nuclis mo-
noparentals conviuen juntament amb altres familiars o altres persones no
emparentades. En general, aquestes estratègies de recomposició familiar
han augmentat la pluralitat de la composició de les llars.

• Finalment, es continua observant un augment de la família nuclear en-
front de la família extensa.(1) Tot i que es tracta d’un procés que va co-

(1) Entenem aquí per família extensa la formada per una família amb un o més nuclis que allotja individus
d’almenys tres generacions. Aquesta definició no coincideix exactament amb la terminologia clàssica de Laslett,
que distingeix entre llars extenses (un nucli amb altres persones emparentades o no, que s’estén en vertical, o en el
cas de parents, lateralment) i llars múltiples (formades per dos nuclis amb vinculació filial), però resulta operativa
per a l’anàlisi de l’Enquesta a la població rural que presentem.
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mençar fa dècades i pràcticament ha acabat, encara es registren descensos
intercensals en la proporció de llars extenses.

Les llars rurals segueixen el patró general que hem assenyalat, encara que està
determinat pel pes qualitativament superior de les llars urbanes. No obstant
això, si observem les diferències entre les llars rurals i les urbanes (gràfic
3.4), veiem que les llars rurals destaquen en termes relatius per l’alt percen-
tatge de persones que viuen soles, pel pes menor de les parelles amb fills i
per un increment significatiu del pes de les famílies extenses, de més de dues
generacions.

En realitat, bona part de les diferències globals entre les llars rurals i les urba-
nes es refereixen a la composició demogràfica i, particularment, a l’estructura
per sexe i edat. Una població masculinitzada i envellida constitueix, d’aquesta
manera, un terreny adobat per a les llars de solitaris com a fruit, d’una banda,
de la dissolució de nuclis, per la mort d’un dels membres de la parella, i, de
l’altra, per les dificultats que sorgeixen, en un context d’escassetat relativa
de dones, per a la formació de noves parelles.

GRÀFIC 3.4
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Font: cens de població de 2001. Elaboració pròpia.
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3.6. Les formes de convivència familiar de la generació suport

Des del punt de vista del cicle vital, la generació suport hauria d’estar vincu-
lada a estructures familiars en fase de consolidació o ja consolidades, en les
quals els membres de la generació formarien part del nucli origen de la unitat
familiar i, en gran manera, es trobarien en la fase genèsica i de criança. En
aquest sentit, resulta lògic que gairebé el 60% dels membres d’aquesta gene-
ració el 2001 formés part de llars compostes per parelles amb fills, molt per
damunt de la mitjana del total de la població a les zones rurals. No obstant
això, si comparem aquestes dades amb les de la mateixa generació a les àrees
urbanes, veiem que hi ha una vinculació menor a les formes nuclears de famí-
lia i un protagonisme més gran de les famílies extenses.

Ja hem assenyalat que els factors principals que expliquen la diferent com-
posició de les llars rurals i urbanes són l’envelliment i la masculinització. No
obstant això, quan limitem la nostra anàlisi a la generació suport, en eliminar
els efectes de les diferències per edat entre el medi rural i l’urbà, es manifesten
més clarament les conseqüències del desequilibri per sexes al medi rural. Com
veurem tot seguit, homes i dones de la generació suport en aquest medi estan
poc o molt vinculats a les diverses formes de convivència familiar.

En primer lloc, les dones es vinculen amb més vigor que els homes a les for-
mes de convivència familiar més pròpies del cicle vital. El gràfic 3.5 mostra
que les dones de la generació suport rural amb prou feines redueixen la seva
participació a les famílies nuclears (parelles soles o amb fills) enfront de les
urbanes, una reducció que compensen i superen mitjançant la seva inclusió en
famílies extenses. Els homes, que incrementen igualment la participació en
les famílies extenses rurals, sofreixen, però, una caiguda molt important en les
formes de família nuclear, fins a nivells estranys en una generació que, pel que
fa a l’edat, li pertoca formar o consolidar noves llars.

Aquesta relació més alta entre les dones i la formació de famílies s’accentua
si comparem els nuclis formats per parelles i els que estan formats per parella
i fills (gràfic 3.6). En el cas de les dones, la pertinença a nuclis familiars de
parella amb fills és significativament més alta que entre els homes, mentre
que en el cas dels nuclis formats només per una parella, les diferències són
menors. Això ens indica que en la vinculació de les dones a les àrees rurals hi
pesen bastant les formes familiars i, molt especialment, el fet de tenir una fa-
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GRÀFIC 3.5

Persones de la generació suport per sexe, hàbitat i tipus de llar
(família extensa i en parella)
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Font: cens de població de 2001. Elaboració pròpia.

GRÀFIC 3.6

Persones de la generació suport per sexe, hàbitat i tipus de llar
(en parella i en parella amb fills)
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mília amb fills. Aquesta relació no es produeix de la mateixa manera entre els
homes, la permanència dels quals a les àrees rurals no sembla que depengui de
la seva implicació en la formació de nous nuclis familiars.

Si analitzem la presència de llars solitàries en la generació suport, tornem
a trobar-hi diferències significatives per sexe. En general, el percentatge de
persones de la generació que viuen soles en l’àmbit rural no és gaire diferent
de l’urbà (entorn del 6%). L’anàlisi per sexes, però, resulta reveladora per
comprendre la naturalesa dels processos d’aïllament residencial. Al gràfic 3.7
observem que els homes tendeixen a viure sols en una proporció més alta,
independentment de l’hàbitat. Però mentre que les diferències entre homes i
dones solitaris són petites en l’àmbit urbà, els solitaris rurals ultrapassen de
bon tros les solitàries rurals. A part de la llibertat més gran de què han gaudit
secularment els homes per establir llars independents en solitud, l’explicació
de les diferències globals entre homes i dones en l’àmbit rural té a veure ne-
cessàriament amb la masculinització, que afavoreix la constitució d’aquestes
llars per part del grup d’homes que no arriben a emparellar-se. Com veurem
més endavant, la inserció d’aquest excedent de solters rurals en altres formes
familiars reforça la singularitat d’aquesta situació.

GRÀFIC 3.7

Persones de la generació suport per sexe, hàbitat i tipus de llar
(sols i monoparentals)
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Continuant amb el gràfic 3.7, ens referim finalment a les famílies monopa-
rentals exclusives: les formades per un progenitor i els seus fills. Aquesta
categoria, el pes quantitatiu de la qual és semblant al de les llars uniperso-
nals, presenta les paradoxes pròpies de la composició familiar rural respecte
al sexe. En termes generals, les xifres relatives mostren que les dones entre
30 i 49 anys són més propenses que els homes a formar part de famílies
monoparentals urbanes, mentre que en l’àmbit rural, homes i dones formen
part d’aquest tipus de famílies en la mateixa proporció. Aquestes diferències
s’han de posar en relació amb la posició que ocupen els integrants de la ge-
neració suport en aquestes famílies, és a dir, si se situen en aquesta família
com a pares/mares o bé com a fills/filles. Les famílies monoparentals tenen
majoritàriament dos orígens. O bé són el producte de ruptures en la parella,
com ara la separació o el divorci, o bé obeeixen a l’extinció de la parella per
la mort d’un dels seus components. Les primeres respondrien a un esquema
familiar contemporani, on s’aprova socialment la ruptura com a solució de
les crisis de parella, i que, en general, confien la vinculació dels fills a la
mare, amb la qual cosa s’estableixen les noves famílies monoparentals. El
segon model respondria a un esquema tradicional, en el qual la ruptura no-
més s’esdevé arran de la mort d’un dels membres de la parella, de manera
que els fills, mentre són petits, queden a càrrec de l’altre. No obstant això,
un cop arribat el moment generacional d’emancipació dels fills, l’existència
d’aquestes llars monoparentals no tan sols depèn de la trajectòria vital dels
pares, sinó també de la creació o no de noves llars per part dels fills. Tots
aquests elements –és a dir, la formació de llars monoparentals per ruptura o
decés i la situació de permanència o no dels fills dins la llar– s’entrecreuen a
les llars monoparentals de la generació suport. Per tant, és necessari analitzar
la posició que ocupen els membres d’aquesta generació –pares/mares o fills/
filles– al si de les famílies monoparentals.

El gràfic 3.8 mostra les diferències existents per sexe, segons la posició fami-
liar que ocupen i l’àmbit territorial. Mentre que els membres de la generació
suport que viuen en famílies monoparentals exclusives solen ser, a les llars
urbanes, dones que ocupen el lloc de «mares», en l’àmbit rural les mares dis-
minueixen significativament i creixen, en la mateixa mesura, els homes que
ocupen el lloc de «fills». És a dir, són els fills –no les filles– d’aquesta gene-
ració els que romanen situats residencialment al costat del pare o la mare.
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Les famílies monoparentals rurals, per tant, no inverteixen completament l’es-
quema urbà, però ofereixen un gir en el sentit apuntat en aquesta anàlisi de
la composició familiar. Trobem, en definitiva, les dones rurals de la genera-
ció suport vinculades a formes familiars de reproducció –parelles amb fills o
famílies extenses–, mentre que els homes apareixen molt més lligats a llars
solitàries i famílies monoparentals on ocupen el lloc de fills.

Podem dir una cosa semblant de la posició dels membres de la generació su-
port a les famílies nuclears (gràfic 3.9). Encara que en aquest cas la immensa
majoria de la generació són pares, resulta interessant observar la diferenciació
per sexe i hàbitat, ja que un cop més revela que és més probable que siguin
els fills homes d’aquestes edats els que romanguin al costat dels seus pares,
especialment en l’àmbit rural.

En definitiva, malgrat la vinculació natural, d’acord amb el cicle vital, amb
estructures familiars relacionades amb la reproducció, el tret més remarcable
de les formes de convivència rural de la generació suport és, precisament, l’alt

GRÀFIC 3.8

Persones de la generació suport per sexe, hàbitat i posició familiar
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percentatge d’individus que viuen al marge de les estructures de reproducció,
tant mitjançant la prolongació del vincle residencial amb els progenitors, com
a través de la constitució de llars de solitaris.

3.7. Dinàmica familiar i trajectòries d’emancipació per sexe:
els efectes persistents de la masculinització rural

Fins aquí la fotografia familiar de la generació suport el 2001, l’any al qual
corresponen les darreres dades censals disponibles. La generació analitzada
fins ara té actualment vuit anys més i conforma l’actual generació 38-57 (nas-
cuts entre el 1952 i el 1971). D’altra banda, la generació que analitzem tot
seguit, utilitzant les dades de l’Enquesta a la població rural 2008, tenia en el
moment censal entre 23 i 42 anys (nascuts entre el 1959 i el 1978). En aquest
sentit hi ha un gran encavalcament entre totes dues generacions, dotze anys
dels vint que conformen la generació. Des d’aquell any fins avui, però, han
tingut lloc dos canvis importants que hem d’introduir en l’anàlisi.

GRÀFIC 3.9

Persones de la generació suport amb posició de fill en famílies
nuclears exclusives per hàbitat
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D’una banda, la generació suport s’ha nodrit de les darreres cohorts nom-
broses del baby-boom fins a constituir una generació homogènia, ja que els
nascuts a la dècada dels cinquanta no formaven part d’aquest procés. D’al-
tra banda, com ja hem comentat en la caracterització de la generació, durant
aquesta primera dècada del segle XXI han sorgit noves dinàmiques de relació
entre els espais urbans i els rurals, la qual cosa s’ha traduït en la incorporació
de nous residents a les àrees rurals. L’arribada de nous residents no s’explica
tan sols per la recerca de l’ideal rural per part d’urbanites desencantats o en
retirada, sinó també per l’aspiració a noves oportunitats residencials i d’acti-
vitat en el marc de territorialitats difuses, és a dir, que no hi influeixen tant les
dimensions de la població o les distàncies com la disponibilitat d’oportunitats
i la gestió del temps.

D’aquesta manera, en relació amb l’evolució de les formes familiars durant
els primers anys del nou segle, la composició de les llars rurals de la genera-
ció suport presenta noves dinàmiques que sembla que reflecteixen alguns dels
principals canvis analitzats en aquest treball. És a saber, que al costat de les
estructures dependents i fortament lligades al doble procés d’envelliment de la
població i de masculinització, es van fixant corrents de canvi que desdibuixen
les fronteres de la ruralitat per situar-la al si de la societat que l’allotja, no com
un espai aïllat ni relacionat funcionalment amb el territori urbà de la moderni-
tat, sinó com una realitat interdependent, lligada als corrents socials generals
de l’era postindustrial. La taula 3.3 presenta l’evolució dels primers set anys
del segle, a partir de dues fonts diferents: el cens i l’Enquesta a la població
rural del 2008, que, no obstant això, assenyalen les línies de canvi que travessa
la família rural de la generació suport.

Així, doncs, hi ha un aprofundiment en els elements modernitzadors de
l’estructura familiar, com ara el declivi de la família extensa, entesa com la
convivència a la llar d’almenys tres generacions d’una família.

També podem apreciar els efectes de la masculinització i les dificultats de
reproducció en algunes estratègies residencials. Les llars de solitaris conti-
nuen en percentatges relativament alts, malgrat que experimenten una baixa
significativa. Resulta més sorprenent, a aquest respecte, el creixement de les
persones que romanen a la llar d’origen juntament amb els seus pares, tant si
és en solitari com acompanyades de germans. Aquest fenomen revela un cert
estancament dels processos d’emancipació i, d’altra banda, sembla indicar
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també el paper de suport que hem estat observant en aquesta generació delma-
da de «presents» rurals. La comparació amb el cens indica un gran increment
d’aquestes formes familiars –del 7,5% el 2001 al 12,5% el 2008–; aquesta
dada, però, ha de ser explicada més acuradament. Tot i que no hi ha dubte que
ha tingut lloc un augment significatiu de les persones de la generació suport
que continuen sent «fills» en nuclis de parella o monoparentals, només po-
dem oferir-ne una proporció aproximada, ja que l’enquesta no discerneix entre
germans i cunyats i, per tant, no podem distingir els casos que es refereixen
a l’existència d’un nou nucli a la llar, la qual cosa enquadraria aquestes llars
dins de les polinuclears.(2)

Finalment, el més remarcable –potser per la novetat– és que s’aprecia una
regeneració de les llars, amb un augment important de les famílies amb fills
menors. Aquest indicador palesa no tan sols que aquests canvis estan tenint

(2) Les llars polinuclears de l’enquesta s’han englobat majoritàriament entre les famílies extenses i els altres tipus
de família. Per a una comparació amb el cens –que discrimina en altres categories les famílies amb més d’un
nucli–, la taula 3.3 ofereix el percentatge de «sol amb pare(s) i germà o germans» reduït mitjançant una estimació
del màxim de llars polinuclears que poden haver entrat en aquesta categoria, basada en el percentatge de famílies
d’aquesta categoria que inclouen almenys dos germans de sexe diferent a la família. Aquesta estimació redueix en
un 20% el percentatge de «sol amb pare(s) i germà o germans», la qual cosa dóna com a resultat el percentatge de
3,6. Aquesta estimació només s’empra en aquesta taula a títol comparatiu.

TAULA 3.3

Persones de la generació suport per tipus de llar
En percentatge

EPR-2008 CENS 2001

Sol 4,3 5,9

En parella 9,2 7,2

En parella amb fill(s) < 6 20,7 15,5

En parella amb fill(s) > 5 36,0 38,5

Monoparental amb fill(s) < 6 0,5 0,6

Monoparental amb fill(s) > 5 2,1 2,4

Sol amb pare(s) 8,9
7,5

Sol amb pare(s) i germà o germans 3,6

Extensa 8,8 9,2

Nota: en tots dos casos la generació suport es defineix pel grup d’edat de 30 a 49 anys. Només es presenten les
principals categories de llars incloses a l’anàlisi, per la qual cosa no sumen 100.
Font: cens de 2001 i EPR-2008.
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lloc en una generació, com ja hem vist, mancada d’un cert dinamisme en la
renovació de les llars, sinó que, a més, mostra que el canvi és efectivament
recent, ja que molts dels fills referits són petits. L’anàlisi dels protagonistes
d’aquest canvi s’haurà de fer més endavant.

No obstant això, no n’hi ha prou amb aquestes noves dinàmiques familiars per
esborrar els efectes que la masculinització de les àrees rurals té en les formes
de convivència familiar d’homes i dones de la generació suport. Com podem
veure a la taula 3.4, entorn de tres quartes parts de les dones conviuen en pa-
rella i, d’aquestes, la gran majoria tenen fills, una situació que contrasta amb
la dels homes, ja que només la meitat viuen en parella.

Les dades mostrades en relació amb la formació de llars tenen un correlat
en el fet que dones i homes presenten percentatges diferents de permanència
a la llar d’origen. La proporció dels que continuen vivint amb els pares va
caient, per efecte del cicle vital, al llarg de tota la generació. Podem destacar
la vinculació a la llar d’origen per part dels homes rurals, l’ingrés dels quals
a l’activitat laboral no sembla que tingui una relació immediata amb l’eman-
cipació residencial i, en tot cas, té lloc amb un cert retard respecte al procés
d’emancipació de les dones, com podem observar al gràfic 3.10, sense arribar
en cap cas a igualar-se. El cas dels solitaris resulta especialment curiós en l’es-
tudi d’aquestes diferències. Malgrat que es tracta d’una estratègia residencial
d’emancipació, ja que és la forma de llar d’un percentatge important d’homes
de fins a 34 anys, representa una etapa intermèdia entre la llar d’origen i la llar
de destinació, idealment formada juntament amb una parella trobada ja a la
trentena, tal com mostren les cohorts de més edat.

Les diferències assenyalades tenen com a rerefons les estratègies d’emanci-
pació per gènere i, particularment, el ritme i la forma amb què aquests proces-

TAULA 3.4

Persones de la generació suport amb parella o amb fills, per sexe
En percentatge

HOME DONA

Amb parella 51,6 76,8

Amb fills 45,4 70,2

Font: EPR-2008.
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sos es duen a terme en el medi rural. L’emancipació té tres components bàsics:
la independència econòmica, la independència residencial i la formació de
noves llars. No obstant això, la independència residencial i la formació de no-
ves llars van pràcticament plegades, ja que la immensa majoria de les llars són
mononuclears.(3) La diferència en el ritme de tots dos processos, l’econòmic
i el familiar, resulta habitual en les societats avançades, com ho confirma des
de fa dècades el retard en la formació de famílies, vinculada a la consolidació
prèvia de la pròpia posició econòmica, no tan sols dels homes sinó també de
les dones, que comencen a accedir al mercat de treball amb unes expectatives
d’autonomia i professionalització molt semblants a les dels homes.

Les àrees rurals, desagraritzades i diversificades, masculinitzades i envellides,
constitueixen un camp particular per a l’adopció d’estratègies d’emancipació
diferenciades per sexe. Hi ha dues circumstàncies que han contribuït espe-
cialment a configurar aquest panorama. La primera és que els mercats de tre-

(3) Aquesta relació directa entre emancipació familiar i residencial no és tan clara en altres països europeus. Als
escandinaus, per exemple, l’emancipació residencial precedeix normalment la formació de nuclis familiars. A
Espanya, però, tot i que es nota un increment significatiu de les llars sense nucli ja als anys noranta, la immensa
majoria estan constituïdes per nuclis familiars.

GRÀFIC 3.10

Persones de la generació suport per edat, sexe i tipus de família
(sols i a la llar d’origen)
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Font: EPR-2008.
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ball estan segmentats i són fonamentalment extralocals per a les dones, de
manera que l’objectiu d’emancipació econòmica allunya les dones del seu
lloc d’origen i les vincula als centres urbans. La segona és una conseqüència
de l’anterior: la situació demogràfica de partida de la generació indica una
descompensació numèrica entre homes i dones. Aquestes circumstàncies inci-
deixen notablement en l’aspecte reproductiu, com ja hem vist. Si les parelles
potencials minven, però la situació laboral permet la permanència al poble,
l’excedent (en aquest cas, majoritàriament masculí) adopta estratègies de re-
clusió en el nucli familiar d’origen o, a tot estirar, efectua una emancipació per
etapes, com semblen indicar les llars de solitaris. Si, al contrari, el mercat ma-
trimonial és favorable en termes numèrics però les oportunitats de trobar feina
se situen fora del poble, les estratègies giren cap a la mobilitat o, en el cas de
permanència, tendeixen a vincular-se a la formació d’una família pròpia. Això
vol dir que el procés d’emancipació preponderant ha passat a ser, en tot cas,
l’econòmic, basat en mercats laborals i relacions salarials, com correspon a
una societat avançada, tant per als homes com per a les dones. D’aquesta ma-
nera, els homes apareixen més vinculats a les àrees rurals perquè constitueixen
el seu camp de producció, de la mateixa manera que les dones emigren per
assegurar la seva independència econòmica.

Si per als homes l’emancipació econòmica no es veu amenaçada per la vincu-
lació a l’entorn més local, la residencial queda minvada per les dificultats per
formar noves llars, a conseqüència de l’estructura demogràfica. En el cas de
les dones, la principal estratègia de les quals a l’hora d’emancipar-se econò-
micament ha estat durant dècades l’emigració, trobem una generació suport
amb una estratègia d’emancipació basada en la creació de llars i, per tant, en
l’emancipació residencial, fins i tot a costa de disminuir la seva participació en
els mercats de treball extralocals.

Sota el pes d’una masculinització encara persistent i amb l’ordit d’aquesta
generació d’homes i dones presents que despleguen complexes estratègies de
supervivència econòmica i reproducció social, es desenvolupa bona part de
l’acció social que sosté –amb els seus pros i contres– la vida dels pobles.
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IV. Envelliment i dependència
a les poblacions rurals

La societat espanyola del final del segle XX, de la mateixa manera que la ma-
joria de les d’Europa occidental, és una societat cada vegada més envellida.
Actualment el 12,6% dels espanyols té més de 70 anys, una xifra que encara
és més alta en el medi rural. El grau d’envelliment d’una població repercuteix
directament en l’augment de la població dependent. El problema no és que hi
hagi més gent gran ni que hom visqui més anys, sinó el deteriorament pro-
gressiu de les condicions d’autonomia personal propi de les edats avançades.
Això és especialment important en societats mediterrànies com l’espanyola,
on la gestió de la dependència descansa de manera generalitzada al si de la
institució familiar –una tendència encara més acusada a les àrees rurals–. La
dependència esdevé un problema quan el fet d’atendre-la genera cadenes de
dependència sobre altres persones, sovint les dones que componen la genera-
ció suport.

L’envelliment de la població depèn principalment de la fecunditat. La caiguda
de la fecunditat comporta menys naixements i, a conseqüència de la reducció
de la base demogràfica, augmenta el pes de la gent més gran.A més de l’efecte
de la baixa fecunditat, l’augment de l’esperança de vida avui és un altre factor
important en l’envelliment de la població. Ara les generacions viuen més anys
i, per tant, la probabilitat d’arribar a edats adultes és cada vegada més gran.
Però no tan sols augmenta l’esperança de vida al naixement, sinó també la
vida mitjana. L’esperança de vida al naixement és el nombre mitjà d’anys que
viuria una generació si es mantinguessin les taxes de mortalitat per edat que
tenim avui. Històricament, aquesta esperança de vida ha anat creixent sobretot
per la reducció de la mortalitat infantil. Als darrers anys, però, l’esperança
de vida més gran està relacionada amb l’augment de la vida mitjana a edats
elevades. A Espanya, des dels anys setanta aproximadament, el grup que més
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creixement ha experimentat en esperança de vida ha estat el dels més grans de
65 anys.(1) Cada cop es viu més i les poblacions són més longeves. L’augment
de l’esperança al naixement fa que hi hagi més gent gran, però al seu torn el
creixement en l’edat mitjana de les generacions implica que la gent gran vis-
qui encara més que els qui eren grans a les generacions anteriors.

A Espanya, la caiguda de la fecunditat va ser important durant l’últim terç del
segle passat. Es va arribar a mínims històrics a la dècada dels noranta i, per
comparació amb altres països, a taxes de fecunditat menors. També els indica-
dors d’esperança de vida han anat augmentant progressivament fins a situar-se
entre els més alts del món. En aquest context, l’envelliment de la població
espanyola ha assolit nivells elevats.

4.1. L’envelliment de les poblacions rurals

Si Espanya està envellida, el medi rural encara ho està més. També hi ha cai-
gut la fecunditat, l’esperança de vida és, fins i tot, més alta que a les zones
urbanes(2) i, a més, s’ha reduït el volum de les generacions intermèdies a con-
seqüència de l’intens èxode rural. És a dir, al que ha passat al conjunt d’Espa-
nya, en el cas de les àrees rurals hem d’afegir-hi l’emigració dels joves. Com
hem comentat a les pàgines anteriors, a causa dels desequilibris demogràfics
de l’última part del segle XX, en el medi rural les activitats productives i repro-
ductives es concentren en la generació suport. La conclusió és que la població
rural està sobreenvellida i el seu corol·lari: l’augment de la pressió que la
dependència genera sobre aquesta generació suport.

El gràfic següent mostra l’evolució recent de l’envelliment a Espanya (gràfic
4.1). S’hi aprecia que el creixement més elevat va tenir lloc durant la dècada
dels noranta del segle anterior. Al començament del segle XXI, tot i que el
nombre de gent gran continua creixent, se’n modera el pes poblacional per dos
motius. Un és l’arribada de població en edats actives –els immigrants– que
contribueixen a un rejoveniment relatiu de la població. I l’altre és el lleuger

(1) Podem seguir un recorregut detallat d’aquest procés a Espanya al treball de Gómez, Génova i Robles (2007).
(2) Les diferències en mortalitat per hàbitat és un tema molt poc estudiat. Els treballs fets fins ara, però, ofereixen
unes diferències en esperança de vida significatives, especialment en el cas dels homes. En el període 1990-1992,
les dades d’esperança de vida al naixement per als homes rurals era de 74,52 anys i, per als urbans, 72,85. Per a les
dones rurals era de 81,04 anys i, per a les urbanes, 80,53. Vegeu Camarero, Gómez i Jiménez (1999).
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repunt de les taxes de natalitat, la qual cosa fa que la base demogràfica no con-
tinuï fent-se més i més estreta. En el medi rural, però, encara que la tendència
és semblant a la del conjunt d’Espanya, l’alentiment de l’envelliment no és el
mateix que en el conjunt, atès el menor impacte que aquests motius (arribada
d’immigrants i repunt de la natalitat) tenen en la seva població.

La incidència de l’envelliment a les àrees rurals es resumeix amb una única
dada: l’any 2007, més d’un de cada sis habitants rurals té més de 70 anys (el
16,4% als municipis de menys de 10.000 habitants). Aquesta xifra resulta més
extrema i s’acosta a un de cada cinc habitants als municipis de menys de 5.000
habitants (18,8%). És sobretot en aquests darrers municipis on més han cres-
cut les diferències respecte a la mitjana nacional. La moderació del creixement
de l’envelliment ha estat principalment urbana, a causa del gran impacte de
la immigració en aquestes zones, però a les àrees rurals de dimensions més
petites ni tan sols ha començat a alentir.

L’envelliment de la població rural i especialment l’augment de la longevitat de
la població anciana tenen dos efectes importants. El primer és la feminització
progressiva de la població en edats elevades a causa de les diferències en l’es-

GRÀFIC 4.1

Evolució de l’envelliment
Percentatge de més grans de 70 anys
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GRÀFIC 4.2

Índex de dependència
Relació de més grans de 69 anys sobre el grup de 30-49 anys
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Font: padrons municipals de 1986, 1996 i 2007; censos de població de 1991 i 2001. Elaboració pròpia.

perança de vida per sexes, més alta entre les dones que no entre els homes. El
segon és la major dependència de la població. A més longevitat, la gent gran
té ara edats mitjanes més elevades. Dit d’una manera gràfica, els vells són més
vells. Per això, alhora que l’envelliment creix, també augmenta la probabilitat
de ser dependent, i aquest increment s’accentua a les edats més elevades.(3)

Augmenta, per tant, la dependència, però no només perquè augmenti la gent
gran, sinó perquè al mateix temps augmenten les probabilitats que la gent gran
sigui dependent.

L’impacte de l’envelliment en la generació suport varia en el temps, ja que,
encara que els avis creixin contínuament en proporció, el pes de la generació
que actua en cada moment com a suport resulta també variable en funció del
volum que tenen les diverses generacions d’habitants rurals. El gràfic següent
(4.2) ens ajuda a comprendre aquesta situació.

(3) Més endavant veurem que la probabilitat de dependència augmenta considerablement en edats molt avançades.
El 1991, a les àrees rurals, les persones de més de 85 anys constituïen el 13,4% dels més grans de 70 anys. I l’any
2007 ja eren el 16,4%.
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Observem una relació quasi constant en l’índex de dependència del con-
junt de la població espanyola des del començament dels anys noranta. No
obstant això, en el medi rural la situació presenta més oscil·lacions, amb
taxes més elevades al començament de la dècada dels noranta. Precisa-
ment el 1991 el grup de 30-49 anys era molt reduït. En aquell moment,
en les edats centrals de la població hi eren els que no es van sumar als
corrents d’èxode rural. En termes generals, el que assenyala l’indicador
de dependència és que, per a la població espanyola, la relació és de dos
ancians per cada cinc suports, mentre que a les poblacions rurals aquesta
relació ha arribat a ser de tres suports per cada dos ancians. La situació
actual, malgrat la intensa càrrega que mostren els indicadors de depen-
dència, torna a valors propers als de fa vint anys. Aquesta dada ratifica
la importància crucial que té l’actual generació suport. La situació de
sobreenvelliment rural és avui relativament moderada pel volum de la
generació suport.

Les diferències en el volum de la generació suport produeixen ara ma-
teix les altes diferències d’envelliment rural en el territori. Per exemple,
mentre que a Orense el 28,3% de la població rural té més de 70 anys, a
les àrees rurals de Madrid aquesta xifra és només d’un 8,8%. El mapa 4.1
detalla la gran diversitat que hi ha.

La cartografia de l’envelliment rural reprodueix els models de ruralitat
que hem comentat al capítol 2. Així, en el paisatge de desconnexió que
correspon a l’àrea de l’interior galaicolleonès, on la situació arriba a ser
extrema, més de la quarta part dels habitants rurals tenen més de 70 anys.
Les àrees circumdants, que componien el paisatge de transició, mostren
valors també elevats: més d’una de cada cinc persones té més de 70 anys.
A aquest paisatge s’hi afegeixen àrees de muntanya d’Aragó, tant del
Pirineu com del Sistema Ibèric. En línies generals, el sud està menys
envellit perquè la fecunditat ha mantingut nivells més elevats que al nord,
i també les costes mediterrànies, on l’impacte dels nous residents i les
mateixes dinàmiques de desenvolupament rural produeixen un paisatge
social més «líquid». La ruralitat densa de Madrid i l’impacte d’altres
ciutats-regió, com en el cas del País Basc, moderen l’envelliment rural.
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4.2. Discapacitat i dependència

El problema del sobreenvelliment rural és encara més greu per dos motius fo-
namentals. En primer lloc per la gran dispersió de l’hàbitat, la qual cosa im-
plica un augment de les demandes de mobilitat. Hàbitat més remot, dispersió
dels centres assistencials i de serveis, i manca d’infraestructures de transport,
tot plegat fa que la necessitat de transport privat sigui alta. En edats avançades,
aquesta situació produeix generalment la necessitat de recórrer als familiars per
ser transportats, una circumstància que és menys intensa a les àrees urbanes.

El segon motiu és l’estreta relació que hi ha entre envelliment i discapacitat,
ja que la discapacitat augmenta amb l’edat i en molts casos es tradueix en

MAPA 4.1

Proporció de més grans de 70 anys en la població rural
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Font: padró municipal de 2007. Elaboració pròpia.
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dependència. L’estudi de la discapacitat a les àrees rurals amb prou feines s’ha
abordat, però els indicadors disponibles, com veurem tot seguit, assenyalen
que les taxes de discapacitat són més altes en el medi rural que en l’urbà. A
més, els problemes de mobilitat i les situacions de discapacitat –elements que
generen el grau de dependència de la població– estan molt relacionats. Obser-
vem-ho amb un cert detall fent servir les dades de l’Enquesta de discapacitats,
deficiències i estat de salut (EDDES, 1999).(4)

La distribució per edat de la discapacitat segueix una tendència de creixement
exponencial, funció típica d’aquells processos que segueixen patrons biolò-
gics (gràfic 4.3). La discapacitat és un producte del deteriorament de les con-
dicions fisiològiques i de l’exposició als factors de risc (accidents o malalties).
Totes dues causes s’incrementen amb l’edat.

Les dades mostren que la pitjor situació pel que fa a la discapacitat correspon a
les dones rurals.A partir dels 60 anys assoleixen valors més elevats fins que són
igualades, en edats properes als 90, pels homes rurals i les dones urbanes (grà-
fic 4.3). En general, a partir dels 45 anys les dones estan, pel que fa a les taxes
de discapacitat, en una situació pitjor que els homes,(5) dels quals són els homes
urbans els qui assoleixen les taxes menors en els últims anys del tram del cicle
vital. En edats molt elevades, de més de 90 anys, la situació s’iguala per sexe
i per hàbitat i s’assoleixen valors entorn del 80% de persones que presenten
alguna discapacitat. És a les edats finals de la setentena quan s’assoleixen les
diferències més grans –entre hàbitats i entre sexes– en la prevalença de la dis-
capacitat. Per exemple, en el grup de 75-79 anys hi ha un 43% de dones rurals
amb alguna discapacitat, mentre que els homes rurals tenen taxes notablement
inferiors (un 35%), els homes urbans un 33% i les dones urbanes un 39%.

Fins ara no s’ha investigat de manera detallada el perquè d’aquesta incidèn-
cia més gran de la discapacitat a les àrees rurals enfront de les urbanes. Les
poques dades disponibles, però, apunten a l’esperança de vida més alta de

(4) L’EDDES és una àmplia enquesta dirigida a una mostra composta per 80.000 llars representatives del conjunt
de la població espanyola. Per a la definició i el tractament de la discapacitat, l’enquesta es basa en els criteris de
la Classificació Internacional de Deficiències, Discapacitats i Minusvalideses (CIDDM) elaborada per l’OMS.
És important tenir en compte que aquesta enquesta es refereix a persones que viuen en habitatges familiars; és
a dir, les dades exclouen les persones que resideixen de manera permanent en institucions com ara residències o
hospitals.
(5) Abans d’aquesta edat solen ser més elevades les taxes dels homes que no pas les de les dones. La pitjor situació
dels homes en edats joves se sol atribuir a factors culturals que incideixen en una detecció més precoç de certes
insuficiències, com també a l’exposició més gran a situacions de risc.
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les àrees rurals. Si bé els que tenen un deteriorament més acusat de les fun-
cions vitals, de mobilitat o mentals, probablement morin abans,(6) també és
cert que els que tenen més esperança de vida tenen més probabilitat de viure
amb discapacitat. Tot plegat suggereix que, probablement, la situació pel que
fa a les discapacitats és pitjor a les àrees rurals perquè els seus habitants viuen
més. Les explicacions de la pitjor situació de les dones respecte als homes
recullen també la mateixa idea: una supervivència més gran de les cohorts fe-
menines sobre les masculines. En la investigació d’aquestes diferències, però,
hauríem de considerar també altres hipòtesis relatives a la possible existència
d’una atracció més gran de certs entorns i tipus d’hàbitat sobre persones amb
discapacitat. En alguns casos, un entorn rural es podria adaptar millor a les
necessitats diàries de la població en situació de discapacitat. Potser pel tipus
d’hàbitat menys dens, amb edificacions més adaptables –plantes baixes– i amb
un entorn que, tot i que sigui limitat quant a serveis, resulta més accessible i

(6) No obstant això, l’increment de l’esperança de vida ha estat també important en persones amb discapacitat.
Precisament l’alta incidència de la discapacitat en edats elevades és per l’augment dels anys viscuts amb una
discapacitat.

GRÀFIC 4.3

Taxes de discapacitat per 1.000 habitants, per sexe i hàbitat
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Font: EDDES 1999. Elaboració pròpia.
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menys exigent per a la seva adaptació a les condicions de les persones amb
problemes de mobilitat.(7)

La definició de discapacitat és tan àmplia que no serveix per valorar el grau de
dependència. No tots els tipus de deficiències generen necessàriament depen-
dència. Moltes de les discapacitats, tot i que són importants per al subjecte que
hi conviu, no impliquen la necessitat de demanar ajuda d’altres persones. Per
exemple, no té les mateixes repercussions per a la vida pràctica el fet de tenir
deficiències en la visió dels colors que tenir-les respecte a la mobilitat amb les
mans. Els contextos culturals i generacionals moderen o amplifiquen també
la conversió de la discapacitat en dependència. Persones invidents poden ser
totalment autònomes en edats joves, però probablement siguin dependents en
edats avançades.

Les dificultats de mobilitat són, com podem apreciar, les que tenen una preva-
lença més gran en edats elevades i també les que estableixen més diferència
tant per sexe com per hàbitat (taula 4.1). Gairebé la quarta part de les dones
més grans de 59 anys tenen problemes per desplaçar-se fora del domicili.(8)Un
15% de les dones rurals –és a dir, una de cada sis d’aquest grup d’edat– tenen
fins i tot dificultat per desplaçar-se a dins de casa seva, una xifra que afecta
un de cada deu homes rurals. Hi ha altres tipus de discapacitat que assoleixen
valors importants, com ara les dificultats per fer tasques domèstiques; aquest
indicador, però, té un clar biaix de gènere: és elevat en les dones i baix en els
homes. L’adscripció de gènere a certes tasques domèstiques és la raó que hi
hagi homes que no tinguin dificultats per fer-les en la mesura que no les fan,
ni tampoc les han fet mai de manera habitual.

En general, les diverses categories de discapacitat estan associades, i quan un
dels problemes assoleix un grau important això es reflecteix finalment en la
pèrdua de mobilitat. La taula següent (taula 4.2) palesa clarament aquest fet:
amb l’excepció de les dificultats visuals i auditives, la gran majoria de les dis-
capacitats afecten també la mobilitat.

(7) D’altra banda, cal tenir en compte les limitacions de les dades. Les enquestes com l’EDDES no inclouen les
persones que viuen a residències i asils. I potser per això hi pot haver diferències entre les pautes urbanes i rurals
respecte a l’internament dels més grans, especialment dels que estan en situacions de discapacitat.
(8) La definició de dificultats per desplaçar-se fora de la llar que empra l’EDDES 1999 inclou: passejar sense mitjà
de transport, desplaçar-se en transport públic i conduir vehicle propi. La conducció de vehicle només contempla
persones de 18 a 74 anys. I les discapacitats per desplaçar-se en transport públic i vehicle propi es refereixen úni-
cament als qui només poden utilitzar vehicles adaptats.
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Amb la finalitat d’aproximar-nos a la incidència de la dependència i avalu-
ar-la, ens centrarem en dos tipus de discapacitat que difícilment permeten el
desenvolupament de la vida diària amb plena autonomia personal i que, en
general, requereixen l’atenció de terceres persones. El primer és la pèrdua de
mobilitat –problemes per desplaçar-se fora de la llar–, i el segon són els pro-
blemes per tenir cura d’un mateix.(9)

Si bé estem manejant dades de fa uns anys,(10) l’evolució de la discapacitat no
sembla mostrar canvis significatius respecte al moment actual, si més no per
al gruix de la població que es troba en aquesta situació: els més grans de 69
anys.(11) Per a la categoria de persones que tenen problemes per «tenir cura

(9) L’enquesta EDDES 1999 defineix les dificultats per tenir cura d’un mateix com els problemes perquè una
persona faci sola les activitats següents: rentar-se, anar al lavabo, vestir-se i, menjar i beure.
(10) Les dades de l’EDDES són del 1999.Actualment hi ha una nova enquesta, l’Enquesta de discapacitat, autono-
mia personal i situacions de dependència (EDAD) feta el 2008, però fins al final del 2009 no estaran disponibles
les microdades.
(11) Per al 2006, fem servir les dades procedents de l’Enquesta de condicions de vida de la gent gran de l’Imserso
adreçada a les persones més grans de 65 anys. El treball de camp va ser realitzat pel Centre d’Investigacions So-
ciològiques (CIS) (estudi 2.647). La comparació d’aquestes dades amb les de l’EDDES no resulta gaire orientativa,
atesa la diferència en metodologia i definició de totes dues fonts. Per exemple, no ha estat possible comparar les
dades sobre dificultats de mobilitat ja que totes dues fonts han fet servir definicions molt diferents.

TAULA 4.1

Tipus de discapacitat, prevalença (percentatge) en més grans de 59
anys per sexe i hàbitat

HOMES
RURALS

DONES
RURALS

HOMES
URBANS

DONES
URBANES

Discapacitat per veure 8,5 10,7 7,6 10,4

Discapacitat per sentir 8,4 9,6 8,5 8,5

Discapacitat per comunicar-se 3,1 3,8 2,7 3,8

Aprendre, aplicar coneixements
i desenvolupar tasques 3,8 5,6 3,0 5,0

Desplaçar-se 9,9 15,0 7,1 12,6

Utilitzar braços i mans 7,7 10,6 6,3 10,5

Desplaçar-se fora de la llar 15,4 24,6 12,8 20,9

Tenir cura d’ells mateixos 6,2 8,7 4,8 8,0

Fer tasques de la llar 9,7 19,1 7,4 17,1

Relació amb altres persones 3,8 5,6 3,1 5,2

Nota: una persona pot tenir més d’un tipus de discapacitat.
Font: EDDES 1999. Elaboració pròpia.
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d’ells mateixos», com podem observar a la taula 4.3, la prevalença manté
xifres molt semblants entre tots dos períodes.(12)Totes dues fonts mostren que
la prevalença més gran de discapacitat masculina a les àrees rurals enfront de
les urbanes es manté constant.

A partir de la suma de les discapacitats de mobilitat fora del domicili i de tenir
cura d’ells mateixos, hem elaborat un índex que estima el grau de dependèn-
cia. Els resultats d’aquest indicador ens mostren d’una manera aproximada
quina és la població realment dependent que viu a les àrees rurals (gràfic 4.4).
La lectura principal és que les diferències en dependència entre homes i do-
nes són més acusades que les respectives a discapacitat en funció de l’hàbitat
(compareu els gràfics 4.3 i 4.4). Els homes generen menys dependència, espe-
cialment els urbans, mentre que la situació de dependència de les dones rurals
i urbanes resulta gairebé idèntica, però és més elevada que la dels homes.

(12) Si tenim en compte que la gent gran ha augmentat el nombre d’anys viscuts entre tots dos períodes, el mante-
niment de la prevalença suggereix diferents línies d’explicació: d’una banda, la millora correlativa en la detecció
i prevenció de certes malalties i, de l’altra, tal vegada l’extensió de centres d’internament per a persones amb
aquesta mena de discapacitat.

TAULA 4.2

Relació entre tipus de discapacitat i dificultats per desplaçar-se fora
del domicili

% QUE TENEN PROBLEMES PER
DESPLAÇAR-SE FORA DE LA LLAR

Discapacitat per veure 53,8%

Discapacitat per sentir 42,7%

Discapacitat per comunicar-se 91,8%

Aprendre, aplicar coneixements i desenvolupar tasques 97,5%

Desplaçar-se 85,0%

Utilitzar braços i mans 72,6%

Tenir cura d’ells mateixos 92,2%

Fer tasques de la llar 87,3%

Relació amb altres persones 93,9%

Nota: total de més grans de 6 anys.
Font: EDDES 1999. Elaboració pròpia.
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Podem avaluar orientativament quina és la situació actual. Per a això hem fet
una projecció, segons el mètode de les taxes tipus, a l’estructura actual de la
població rural. Fixem-nos que en utilitzar taxes tipus, la prevalença de les
discapacitats contemplades es considera invariable en el temps.(13) En total,
l’estimació assenyala que entorn de 780.000 habitants rurals de més de 10

(13) En l’anàlisi anterior sobre l’evolució entre el 1999 i el 2006 no s’han trobat indicis clars sobre variacions
significatives en els grups d’edat més elevats.

TAULA 4.3

Població de més de 70 anys amb problemes per a
«tenir cura d’ells mateixos»

2006 1999

Homes rurals 8,3 9,2

Homes urbans 6,6 7,5

Dones rurals 12,1 12,9

Dones urbanes 12,0 12,6

Font: EDDES 1999 i estudi CIS 2.647 (2006). Elaboració pròpia.

GRÀFIC 4.4

Estimació de la població dependent per al 2007
(Taxes x 1.000)
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TAULA 4.4

Estimació de la població dependent a les àrees rurals per al 2007

HOMES DONES TOTAL

10-14 3.241 2.272 5.513

15-19 4.053 1.336 5.389

20-24 2.963 1.546 4.510

25-29 17.388 4.745 22.133

30-34 10.807 4.664 15.471

35-39 5.635 11.913 17.548

40-44 7.443 8.708 16.151

45-49 15.473 11.911 27.384

50-54 17.322 12.206 29.528

55-59 15.898 24.564 40.462

60-64 26.044 27.037 53.081

65-69 19.859 36.978 56.837

70-74 36.322 63.411 99.733

75-79 45.094 77.905 122.999

80-84 43.793 77.404 121.196

85+ 44.644 100.612 145.255

315.978 467.212 783.189

Nota: població que no pot tenir cura d’ella mateixa o no pot sortir de casa seva.
Font: estimació a partir del padró municipal de 2007 i l’EDDES 1999. Elaboració pròpia.

anys conformen una població dependent: tenen dificultats per sortir de casa
seva, o no poden tenir cura d’ells mateixos de manera autònoma, o bé totes
dues coses alhora (taula 4.4).

4.3. La càrrega de la dependència sobre la generació suport

Tot i que hem d’agafar-les amb una certa cautela, les dades ens permeten ob-
servar la incidència de l’envelliment en la formació de població dependent i
obtenir una referència de la seva magnitud per analitzar l’esforç en atenció a
la dependència que fa la generació suport. Concretament, a les àrees rurals
hi trobem 783.000 dependents de més de 10 anys, per a una generació suport
de 2.972.000 persones (persones entre 30 i 49 anys no dependents). La re-
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lació resultant és un índex de dependència de 0,264, la qual cosa en termes
més senzills vol dir que correspon aproximadament una persona dependent
per cada 3,8 persones entre 30-49 anys.

És important observar que la dependència, encara que es concentra a les
edats elevades, també incideix en grups joves (gràfic 4.5). L’examen atent
de la població dependent revela la importància que algunes discapacitats
tenen en edats joves, especialment en homes de 25 a 34 anys (taula 4.4).(14)

En la generació suport, tot i que la dependència és menor, les taxes(15) se
situen entorn del 4% (taula 4.5). Per tant, els indicadors relatius a la càr-
rega que representa la dependència s’han de considerar com mínims.
Els denominadors reals són més petits i els numeradors reals més grans.

La relació entre dependència i generació suport no és homogènia al territori.
El centre i l’interior de la península mantenen unes xifres situades entorn de
tres persones de la generació suport per cada dependent; al nord-oest, en can-
vi, la situació és de més pressió: a Galícia la relació és de dues persones per
cada dependent. En general, els litorals més septentrionals de la Mediterrània
mantenen una relació de menys pressió de la dependència. A les àrees rurals
amb més grau de connexió urbana –com són Madrid i el País Basc– (16) la situ-
ació s’alleuja de manera significativa. La cartografia de la càrrega que la de-
pendència representa per a la generació suport és el producte de diversos pro-
cessos assenyalats anteriorment que tenen a veure amb les respostes donades
per les poblacions de cada territori als forts desequilibris produïts per l’èxode
rural: fort envelliment al nord-oest; declivi de les generacions intermèdies i
creixement significatiu de la generació suport als litorals, i nous processos
d’organització territorial, com a Madrid i el País Basc, que produeixen altres
patrons de distribució poblacional per edat.

(14) Aquest fet està estretament associat als accidents de trànsit. Els estudis sobre mortalitat comparada a les àrees
rurals i les urbanes han mostrat l’impacte més gran d’aquest tipus de sinistres en les poblacions de joves rurals
(Camarero, Gómez i Jiménez, 1999).
(15) La taula 4.5 compara les taxes obtingudes a l’EPR-2008 amb les obtingudes a l’EDDES. Totes dues fonts són
molt convergents en els resultats.
(16) En el cas del País Basc, si examinem el mapa 4.2, les dades són clarament diferents: a les àrees rurals hi ha
més de set suports per cada dependent. Bona part de l’explicació d’aquest fet ve determinada pels baixos índexs
d’envelliment rural i per la fortalesa de la població suport (l’explicació també és vàlida per a la situació de Ma-
drid). En el cas basc se sol emprar el terme de ciutat-regió per mostrar l’elevada interconnexió que hi ha entre els
diversos nuclis, tant urbans com rurals, que configuren un tipus d’assentament residencial de baixa densitat, extens
i continu pel territori, i en funció d’això les estructures demogràfiques rurals no es diferencien substantivament
de les urbanes.
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Així mateix, hi ha altres factors que també incideixen en les diferències re-
gionals, com ara variacions culturals en les formes d’atenció de la depen-
dència, familiar o institucional, i diferències autonòmiques en les polítiques
sanitàries de detecció, prevenció i assistència.

El mapa 4.2 ens parla de la pressió que la dependència exerceix sobre les
generacions actives, però també ens indica la capacitat real que tenen les ge-
neracions centrals per abordar diferents processos de desenvolupament a les
àrees rurals. Per exemple, Galícia, amb un dependent per aproximadament
dues persones de la generació suport, queda en una situació de limitació ex-

TAULA 4.5

Percentatge de discapacitat en la generació suport a les àrees rurals

EPR-2008 EDDES

Homes 3,9% 4,0%

Dones 3,8% 4,2%

Total 3,9% 4,1%

Font: les dades EDDES provenen d’aplicar les taxes del 1999 a l’estructura poblacional del 2007. Elaboració
pròpia.

GRÀFIC 4.5

Incidència de la població dependent en l’estructura demogràfica rural
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Font: estimació a partir del padró municipal de 2007 i l’EDDES 1999. Elaboració pròpia.
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trema en la qual l’activitat de la seva població activa està estretament lligada a
l’atenció a la dependència. Les seves possibilitats i iniciatives estan fortament
condicionades per aquest fet.

Si a aquest panorama hi afegim el paisatge generalitzat de masculinització
–hi ha menys dones a les generacions intermèdies–, i si tenim en compte que,
com hem vist, l’assignació del paper de vetllador o cuidador en els atributs del
gènere fa que l’atenció als dependents recaigui de manera majoritària i amb
més intensitat sobre les dones, el corol·lari és evident. En termes generals,
com és fàcil suposar, a les àrees amb una forta pressió de la dependència les
capacitats reals de desenvolupament rural es redueixen. Però no tan sols això.

MAPA 4.2

Relació de persones de la generació suport per cada dependent
a les àrees rurals

Fins a 3

De 3 a 4

De 4 a 5

Més de 7

De 5 a 6

De 6 a 7

Font: estimació a partir del padró municipal de 2007 i l’EDDES 1999. Elaboració pròpia.
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Cada acció quotidiana que dibuixa acumulativament les trajectòries vitals de
la generació suport –especialment de les dones que la componen– es troba
més i més condicionada. Així, elles i ells, en certa manera, acaben participant
també, si es permet, de la condició dependent.
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V. Les xarxes familiars d’ajuda
i d’atenció a la dependència

L’estudi de la dependència s’ha centrat generalment en els mateixos depen-
dents, en la seva situació i, sobretot, en les causes de la seva dependència, però
ben poc en les persones que els atenen. Precisament l’enquesta que presentem
(EPR-2008) mira de reflectir l’impacte de la dependència en els cuidadors,
concretament en la generació suport, i situar-lo en el context real en què s’ar-
ticulen les estratègies de cura; és a dir, en la reciprocitat de les xarxes de cura
i ajuda familiar, tant a les persones grans com als menors.

Per tant, aquest capítol se centra en la part més desconeguda –tot i que quoti-
diana– de l’activitat que duu a terme la generació suport: la cura dels altres.
En aquest recorregut, volem posar en relleu la manera com l’atenció als altres
condiciona les seves oportunitats d’inserció laboral i com això incideix en les
respectives relacions de veïnatge, de família i de parella.

5.1. La presència de persones dependents

Les dades mostren que aproximadament un de cada deu habitants rurals de la
generació suport conviu a la llar amb alguna persona que necessita atenció de
manera habitual. Si a aquesta xifra hi afegim la convivència amb menors
de sis anys, resulta que al voltant d’un terç té càrregues familiars generades
per persones dependents a la pròpia llar (taula 5.1).(1)

Aquesta proporció de càrregues s’amplia significativament si hi afegim el pes
dels més grans (taula 5.2). Encara que no siguin dependents, les persones

(1)A la taula 5.1, el total, encara que inclou els dependents menors, no correspon a la suma de tots dos, ja que hi ha
entrevistats que presenten totes dues situacions. A les dues taules següents (taules 5.2 i 5.3) passa el mateix.
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grans demanen atencions i ajudes que augmenten la càrrega sobre la genera-
ció suport. I el sobreenvelliment rural augmenta la població que té necessitat
d’atenció. Una quarta part dels entrevistats assenyala que durant la darrera
setmana es va haver d’ocupar d’alguna tasca de cura dels seus ascendents. Si
sumem l’atenció als dependents, als menors i l’ajuda als ascendents en gene-
ral, la xifra dels membres que tenen càrregues familiars correspon a la meitat
de la generació suport.

No obstant això, l’atenció a la dependència traspassa els límits de la llar i la
cadena d’atencions s’amplia considerablement en l’entorn local. Prop de la
meitat dels entrevistats han assenyalat que ajuden a l’hora de tenir cura de
familiars de primer grau (ascendents o col·laterals) que no viuen al seu domi-
cili (taula 5.3). Aquestes xifres d’ajuda familiar tan voluminoses han de ser
interpretades en el context de les mateixes relacions familiars. És important
tenir present que l’atenció a altres persones s’inscriu en xarxes de reciprocitat
i que els ajuts que es presten varien molt segons els diferents grups socials.
No hi ha una correspondència exacta entre l’oferta o la demana d’ajuda i la

TAULA 5.1

Indicadors de càrregues familiars en la generació suport

CONVIUEN AMB
UN DEPENDENT

CONVIUEN AMB
MENORS DE 6 ANYS

TOTAL AMB
CÀRREGUES FAMILIARS

Homes 10,8% 20,4% 29,5%

Dones 9,9% 24,8% 32,5%

Total 10,3% 22,4% 30,9%

Font: EPR-2008.

TAULA 5.2

Indicadors de càrregues familiars i atenció als més grans
en la generació suport

CONVIUEN AMB
UN DEPENDENT

AMB MENORS
DE 6 ANYS

VAN TENIR CURA
D’ALGUNA PERSONA
GRAN LA SETMANA

PASSADA

TOTAL AMB
ATENCIÓ

A FAMILIARS

Homes 10,8% 20,4% 22,1% 43,9%

Dones 9,9% 24,8% 30,8% 53,3%

Total 10,3% 22,4% 26,2% 48,3%

Font: EPR-2008.
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situació de persona dependent. De fet, podríem dir que tots som d’alguna ma-
nera dependents i cuidadors al mateix temps, ja que, en general, tots rebem
quotidianament alguna mena d’ajuda i també prestem ajuda als altres. A la
pràctica, hom ajuda tant a familiars dependents com a d’altres que no ho són,
dins una lògica d’intercanvi que busca millorar la qualitat de vida del conjunt
familiar. La reflexió que segueix parteix de l’òptica dels que ofereixen cura i
ajuda sense diferenciar la situació d’estricta dependència dels receptors de les
ajudes, ja que aquesta distinció resulta molt difusa per als qui ajuden.

Aquest estudi no tracta de calcular l’esforç que es dedica a la cura dels altres,
sinó únicament d’expressar en quina mesura i de quina manera les diverses
activitats assistencials condicionen la vida quotidiana. Amb aquest propòsit
es fan servir dos indicadors per observar les diferències que hi ha entre els
diversos grups socials. D’una banda, s’analitza la presència de persones de-
pendents a la llar donant per fet que la convivència implica tasques d’atenció
personal per part de l’entrevistat. Per conèixer d’una manera més precisa la
població dependent, aquest indicador exclou directament l’atenció als infants
(més petits de sis anys), que té un apartat propi al final d’aquest capítol. És a
dir, ens referim ara a aquella població que en circumstàncies normals no po-
dria sortir-se’n autònomament en el sentit més ampli del terme. D’altra banda,
emprem un indicador compost per la suma de la presència de dependents que
viuen a la llar i l’ajuda que es presta a familiars directes en grau ascendent o
col·lateral que no viuen a la llar. Aquest indicador expressa àmpliament la per-
cepció dels entrevistats sobre les tasques que duen a terme d’atenció als seus
familiars. Una percepció que, tot i que és subjectiva, té conseqüències directes
sobre la població suport en la mesura que, com veurem, acaba condicionant la
seva vida quotidiana.

TAULA 5.3

Atenció familiar en relació amb la llar en la generació suport

CONVIUEN AMB
UN DEPENDENT

AJUDEN A TENIR CURA
DE FAMILIARS QUE
NO VIUEN A LA LLAR

TOTAL D’AJUDA A FAMILIARS
(HI CONVIUEN O ELS AJUDEN)

Homes 10,8% 47,0% 51,0%

Dones 9,9% 50,8% 55,1%

Total 10,3% 48,8% 52,9%

Font: EPR-2008.
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En una primera lectura, l’atenció als familiars no fa diferències entre homes
i dones (taula 5.3). En tots dos casos, entorn de la meitat declaren que ajuden
ascendents o germans. Les poques diferències que observem per sexe podrien
sorprendre una mica, ja que se suposa que la implicació en les tasques de cura
afecta de manera més intensa les dones que no pas els homes. No obstant això,
hem de tenir en compte que el que reflecteix la taula és la percepció que tenen
els uns i les altres de la seva implicació. Tots dos ho expressen amb una inten-
sitat molt semblant. Una qüestió diferent és el grau d’implicació de cadascun
i com això afecta la vida quotidiana.

En aquest sentit, la primera pregunta pertinent és si hi ha diferències en el des-
envolupament laboral i professional d’homes i dones en funció de la presència
de dependents propers. Les dades ofereixen aleshores una lectura diferent de
la situació. Les dones que conviuen amb dependents redueixen significativa-
ment la seva activitat professional, però els homes no es veuen afectats en
absolut per aquest fet (taula 5.4).

Si ara ens aturem per examinar la relació entre les diferents formes d’inserció
en l’activitat i les pràctiques de cura familiar, observem que en el cas dels
homes aquesta relació no sembla que existeixi. Els valors (taula 5.5) que pren
la proporció d’ajuda en funció de la relació amb l’activitat són molt semblants
respecte al valor mitjà (51%). En el cas de les dones, però, hi ha diverses cate-
gories els valors de les quals divergeixen significativament de la mitjana. Les
taxes són més petites entre les assalariades i més grans en les inactives, però
encara més elevades per als grups de treballadores dins de negocis familiars i,
sobretot, en els agrícoles, ja que aquests sovint també tenen un caràcter fami-
liar. És a dir, en les activitats més vinculades a l’entorn rural, l’atenció i pre-
sumiblement la càrrega de familiars és més gran. Això ens duu a la conclusió

TAULA 5.4

Activitat de la generació suport i presència de dependents a la llar

HOME DONA

SENSE DEPENDENTS AMB DEPENDENTS SENSE DEPENDENTS AMB DEPENDENTS

Inactiu -iva 2,5% 2,3% 19,1% 30,8%

Actiu -iva 97,6% 97,7% 80,8% 69,2%

Total 100% 100% 100% 100%

Font: EPR-2008.
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que la presència de dependents en l’àmbit familiar s’associa en el cas de les
dones amb determinades situacions laborals, mentre que en el cas dels homes
no és així. L’existència de dependents predisposa les dones a integrar-se en
activitats situades a l’entorn local.

Tot això vol dir que si bé la presència de dependents és comuna en tots dos,
l’atenció que mereixen es reparteix de manera desigual i, sobretot, té conse-
qüències diferents en les trajectòries professionals dels uns i de les altres.

Com dèiem al començament de l’apartat, la interpretació que donen els ma-
teixos subjectes a les accions d’atenció familiar resulta molt variable, i les
diferències entre el que els uns i les altres entenen també ho és. Per això, si
analitzem el tipus d’ajudes que presten, observem que la implicació en acti-
vitats quotidianes és de naturalesa molt diversa, cosa que a la pràctica dóna
lloc a situacions de desigualtat en el repartiment de les càrregues entre els
membres de la generació suport (taula 5.6).

Les tasques domèstiques, que són prestades per una tercera part de la població,
i les ajudes a la mobilitat (transport), per la quarta part, són les activitats que
concentren l’atenció dels familiars. Per gènere s’observen diferències signifi-
catives; si bé sembla que tant els homes com les dones ajuden en les tasques
domèstiques, cal tenir en compte que el contingut d’aquestes ajudes pertany a
àmbits molt diferents. Mentre que en el cas de les dones les respostes han des-
tacat les activitats generals de manteniment de la llar (neteja, cuina, planxa...),

TAULA 5.5

Percentatges de la generació suport que conviuen amb familiars
o els ajuden per tipus de relació amb l’activitat

HOMES DONES

Inactiu -iva 45,7% 58,3%

Assalariat -ada fix -a 51,4% 52,5%

Assalariat -ada eventual 51,9% 53,5%

Per compte propi 48,6% 56,4%

Negoci familiar 51,4% 64,8%

Agricultor -a 50,4% 55,2%

Aturat -ada 53,8% 53,6%

Total 51,0% 55,1%

Font: EPR-2008.
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en el cas dels homes les respostes s’han centrat en bona part entorn d’activitats
molt concretes (reparacions, reformes, alguna compra). Són les dones les que
destaquen activitats amb més implicació en l’atenció quotidiana relacionada
directament amb la cura de les persones grans (per exemple, neteja i atenció
constant), mentre que els homes s’encarreguen de les ajudes relatives a facili-
tar la mobilitat. Resulta evident que si bé l’atenció als dependents implica tant
els homes com les dones, hi ha una diferència clara per gènere en relació amb
les tasques assumides. I és aquí on tenen lloc les diferències principals en les
oportunitats dels uns i de les altres.

Les diferències no provenen de situacions de asimetria en l’atenció ni del fet
que l’atenció als dependents sigui femenina i no masculina. La importància
de les ajudes és elevada tant per als homes com per a les dones; la distinció
es produeix en el tipus d’ajudes que es presten. De caràcter més permanent i
continuat en el cas de les dones, i de caràcter més irregular en el cas dels ho-
mes. Això els permet una gestió més flexible en la distribució temporal de les
ajudes i, per tant, del seu temps i desenvolupament professional, mentre que
elles assumeixen activitats de cura que impliquen més rigidesa en la distribu-
ció d’aquests temps.

TAULA 5.6

Tipus d’ajudes que presten els membres de la generació suport
que atenen familiars

HOMES DONES TOTAL

Cura de nens 14,7% 25,0% 19,8%

Cura de persones grans 6,9% 15,0% 10,9%

Ajuda en cas de malaltia 8,0% 9,8% 8,9%

Ajuda en la feina 7,7% 4,0% 5,9%

Ajuda en tasques domèstiques 35,6% 34,1% 34,9%

Ajuda econòmica 3,3% 2,0% 2,7%

Transport 26,6% 23,8% 25,2%

Suport moral / companyia 15,5% 11,9% 13,7%

En tot / en allò que els calgui 2,6% 2,4% 2,5%

Altres activitats 2,6% 2,3% 2,4%

Nota: una persona pot prestar més d’un tipus d’ajuda, per això els percentatges no sumen 100.
Font: EPR-2008.
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Si davallem en l’anàlisi per observar si hi ha diferències entre homes i dones
en les formes de convivència domèstica en funció de la presència de depen-
dents a la llar, observem que efectivament la dependència condiciona també
les estratègies familiars.

Per als homes en situacions en què no hi ha dependents, el model familiar de
parella amb fills més grans de 5 anys assoleix una proporció elevada; qua-
si podríem considerar-la la forma familiar dominant (taula 5.7). Quan hi ha
dependents, però, gairebé el 40% dels homes són solters que viuen amb els
pares. Les dones en aquesta situació s’agrupen en una proporció més gran
en famílies extenses; és a dir, a la parella i els fills s’hi incorporen els depen-
dents. Hi trobem un cop més diferències de gènere. Les dones integren els
dependents en el context familiar. Això té relació amb el que hem observat
anteriorment: són en una proporció més gran inactives i també s’integren més
en activitats d’ordre familiar. En el cas dels homes, la situació resulta una mica
diferent. La família extensa també adquireix rellevància, però, per a ells, la
forma familiar característica és la de convivència amb els pares sense formar
una família pròpia.

TAULA 5.7

Composició de les llars dels homes i dones de la generació suport,
segons la presència de dependents

HOMES DONES

SENSE DEPENDENTS AMB DEPENDENTS SENSE DEPENDENTS AMB DEPENDENTS

Viu sol 7,1% 0,0% 2,6% 0,0%

Viu en parella sense fills 10,4% 2,9% 8,8% 7,4%

Viu en parella amb fills de més
de 5 anys 33,4% 20,4% 45,5% 28,9%

Viu en parella amb algun fill
de menys de 6 anys 19,3% 14,2% 22,6% 13,4%

Família monoparental 2,6% 1,9% 4,7% 1,7%

Solter amb gent gran 19,7% 38,9% 6,8% 13,1%

Família extensa 5,2% 20,3% 7,5% 34,1%

Un altre tipus familiar 2,4% 1,5% 1,5% 1,4%

Total 100,1% 100,1% 100,0% 100,0%

Font: EPR-2008.
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Aquest fet ens permet d’introduir nous elements en el debat sobre la mascu-
linització rural. Els «concos» rurals apareixen ara com un suport crucial en el
manteniment de la població rural. En certa manera les trajectòries ocupacio-
nals dels homes no resulten afectades pel fet de tenir cura dels dependents,
com vèiem abans, però sí que ho són les seves relacions familiars, ja que dis-
minueixen les seves oportunitats de formar un nucli familiar propi.

5.2. Les xarxes d’ajuda

La distinció analítica entre dependents i cuidadors resulta correcta formal-
ment. Hi ha persones que exigeixen cura i altres, quasi sempre els seus fami-
liars, que ofereixen les ajudes necessàries. A la pràctica, però, en molts casos
la població dependent ho és únicament en algunes circumstàncies i àmbits
molt concrets de la seva vida quotidiana. L’atenció familiar estableix múltiples
relacions que inclouen l’atenció als dependents, però al mateix temps aques-
tes relacions traspassen les meres atencions i conformen xarxes de solidaritat
familiar. No tan sols es presta ajuda a familiars sinó que també se’n rep ajuda.
Els qui l’ofereixen també insereixen les seves accions d’ajuda dins un com-
plex entramat de situacions de reciprocitat. Precisament és mitjançant aquest
joc de reciprocitat d’ajudes com s’estableixen les estratègies d’atenció a la
població dependent. Els resultats de l’enquesta són ben clars en aquest sentit, i
palesen una enorme densitat d’intercanvis d’activitats domèstiques i d’accions
d’atenció i de cura entre els diversos membres familiars, de manera que aques-
tes situacions d’intercanvi són més nombroses que les situacions asimètriques
(aquelles en què només es dóna o només es rep). La taula 5.8 descriu aquesta
xarxa d’ajudes.

Com podem apreciar, la participació en la xarxa d’intercanvi, tant si es rep
ajuda com si se n’ofereix, és elevada. Una mica més de la tercera part de la ge-
neració suport ofereix i rep ajudes de manera simultània en les seves relacions
de parentiu directe amb ascendents i col·laterals. Un 30% queda fora de les
relacions d’intercanvi d’ajuda familiar. Evidentment, el balanç global de la ge-
neració suport és positiu, ja que ofereixen més ajuda que no en reben. Els que
participen menys de la xarxa d’ajudes són principalment els nous residents
(els arribats durant els darrers cinc anys) i els qui viuen sols o en parella sense
fills. Aquests tenen més probabilitats de quedar fora de la xarxa: ni ajuden ni
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reben. Les dones hi participen més i ho fan dins un context de gran reciproci-
tat: el 40% ajuden i reben alhora.

Les llars amb fills són especialment les que entren dins la xarxa d’ajudes amb
més intensitat, si bé la presència de nens petits situa les famílies de manera
diferent: reben més les que tenen menors a càrrec seu i ofereixen més les que
han superat l’etapa de criança. No obstant això, el saldo final de les famílies
amb fills petits és molt proper a zero, perquè encara que demanen ajuda, ho
fan des de posicions d’alta reciprocitat –la meitat dóna i rep ajuda al mateix
temps–. Els nuclis familiars més reduïts –els que viuen sols o només amb la
seva parella o són pares o mares que no conviuen amb la parella– presenten els
balanços globals més generosos.

TAULA 5.8

Balanç de la xarxa d’ajuda familiar en la generació suport

NI REP
NI AJUDA

NOMÉS
AJUDA

NOMÉS
REP

AJUDA
I REP

TOTAL
(N)

BALANÇ
AJUDA - REP

Total 30,7% 23,5% 9,3% 36,5% (1.795) 14,2%

Sexe
Home 33,4% 25,5% 8,0% 33,1% (795) 17,5%

Dona 27,7% 21,2% 10,7% 40,4% (1.000) 10,5%

Nou resident:
temps que fa que
viu a la localitat

Menys de 5 anys 48,6% 14,2% 11,0% 26,2% (138) 3,2%

De 5 a 10 anys 32,7% 25,0% 8,4% 34,0% (164) 16,6%

Més de 10 anys 29,2% 25,7% 7,5% 37,6% (421) 18,2%

Toda la vida 28,0% 23,9% 9,9% 38,2% (1.062) 14,0%

Composició
familiar

Viu sol 50,2% 30,1% 6,0% 13,6% (70) 24,1%

Viu en parella sense fills 53,2% 27,5% 3,1% 16,2% (145) 24,4%

Viu en parella amb fills
més grans de 5 anys 25,7% 27,5% 9,2% 37,6% (792) 18,3%

Viu en parella amb algun
fill de menys de 6 anys 17,1% 12,3% 16,1% 54,5% (320) –3,8%

Família monoparental 30,8% 29,6% 6,8% 32,7% (68) 22,8%

Solter amb gent gran 40,3% 22,9% 6,6% 30,2% (215) 16,3%

Família extensa 29,0% 23,3% 9,7% 38,1% (154) 13,6%

Nota: els valors de n es presenten sense ponderar.
Font: EPR-2008.
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El balanç quant a les activitats d’ajuda torna a incidir en l’esforç que fa la
generació suport (taula 5.9). Els seus membres ofereixen més ajuda que no en
reben. L’excepció és l’atenció als nens; en aquesta tasca la generació suport
es troba en la situació oposada: rep més ajuda que la que presta. En termes
generals, l’atenció a dependents i familiars rep la seva contraprestació tam-
bé en cura familiar. El transport, l’atenció a les persones grans i les tasques
domèstiques constitueixen les activitats en què l’intercanvi és més desigual
entre homes i dones, i així queda reflectit als saldos (que ens mostren la dife-
rència entre els que ajuden i els que reben ajuda). Els homes només superen
clarament les dones en el transport. Això indica que la mobilitat és una tasca
assumida pels homes, la qual cosa els permet també un control més gran sobre
l’entorn familiar.

5.3. Cura i atenció als menors

La generació suport té cura no tan sols dels més grans sinó també dels infants.
Com acabem de veure, la importància de les xarxes de cura en aquest àmbit
és crucial. Un altre pilar fonamental sobre el qual resideix l’atenció als me-
nors és l’existència de llars d’infants i centres educatius, institucions centrals
en la dinàmica de conciliació de la vida laboral amb la familiar. En el medi

TAULA 5.9

Balanç de la col·laboració per tipus d’ajuda en la generació suport

HOME DONA

REBEN AJUDEN SALDO REBEN AJUDEN SALDO

Cura de nens 58,2% 15,6% –42,6% 64,6% 25,8% –38,8%

Cura de persones grans 3,8% 5,8% 2,0% 5,1% 13,5% 8,4%

Ajuda en cas de malaltia 5,8% 7,9% 2,1% 5,7% 9,2% 3,5%

Ajuda en la feina 4,5% 6,9% 2,4% 3,5% 3,6% 0,1%

Ajuda en tasques domèstiques 22,0% 33,7% 11,7% 15,9% 32,9% 17,0%

Ajuda econòmica 4,6% 3,3% –1,3% 2,3% 2,2% –0,1%

Transport 6,4% 25,8% 19,4% 10,2% 23,5% 13,3%

Suport moral / companyia 5,9% 17,7% 11,8% 4,6% 13,6% 9,0%

En tot / en allò que els calgui 0,7% 2,3% 1,6% 1,4% 2,8% 1,4%

Altres activitats 2,9% 3,1% 0,2% 2,4% 2,0% –0,4%

Font: EPR-2008.
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rural, la baixa densitat de la població fa minvar l’oferta de serveis, i la disper-
sió territorial de la població en dificulta l’accés. Així i tot, les dades mostren
que la situació no és tan negativa com podríem pensar. Les tres quartes parts
dels entrevistats indiquen que hi ha una llar d’infants al municipi (taula 5.10).
Aquesta xifra, però, és més reduïda als llocs més petits, i la tercera part dels
que viuen a municipis de menys de 5.000 habitants responen que no hi ha
guarderies al seu entorn. Si distingim el grup d’usuaris potencials, els que te-
nen nens petits, les xifres fins i tot milloren relativament, sobretot als hàbitats
de dimensions menors.

No obstant això, apreciem importants diferències territorials en la dotació
d’equipaments educatius i llars d’infants per a nens en edat de criança. Mal-
grat la prevenció amb què hem de considerar aquestes dades,(2) podem precisar
amb gran nitidesa tres situacions ben diferenciades. Al nord-oest peninsular
(Galícia, Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó), com també a les Canàries, és on
es dóna la pitjor situació. Les xifres de disposició de llars d’infants no passen
del 60%. A l’extrem oposat es troben les comunitats del litoral mediterrani i
Madrid, on aquest indicador ultrapassa el 80%.

El mapa torna a reflectir l’oposició entre la «ruralitat líquida» de les àrees me-
diterrànies i la ruralitat deconnexionada ancorada al nord-oest de la península.
Aquest fet palesa fins a quin punt els processos de reproducció social estan
implicats en el desenvolupament rural. És a dir, la centralitat que tenen els
aspectes més quotidians i domèstics en tant que instruments amb capacitat
de desenvolupament i de dinamisme socioeconòmic. És clar que l’escassetat

(2) Les dades del mapa 5.1 són aproximades. Per a algunes comunitats autònomes, la mostra té dimensions re-
duïdes i l’error estadístic s’aproxima i fins i tot supera el 10% (comunitats uniprovincials d’Astúries, Múrcia i la
Rioja). A més, es tracta únicament de la percepció que en tenen els habitants.

TAULA 5.10

Disposició de llars d’infants a la localitat segons la generació suport

CONSIDEREN QUE HI HA LLARS D’INFANTS
AL MUNICIPI

MENYS
DE 5.000 HAB.

DE 5.000
A 10.000 HAB.

TOTAL

Total entrevistats 65,2% 87,8% 74,3%

Amb fills de menys de 6 anys 74,7% 81,8% 77,8%

Font: EPR-2008.
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de dotacions de serveis és la causa que l’atenció als nens s’insereixi amb més
intensitat en formes únicament familiars, la qual cosa modifica les possibi-
litats de conciliació de la vida laboral amb la familiar. Quan les formes de
conciliació i repartiment de les tasques domèstiques són menys flexibles, es
condicionen també les diferents oportunitats de desenvolupament.

Evidentment, l’existència de serveis de guarderia és una condició necessària
però no suficient. El fet que n’hi hagi no vol dir que es facin servir o que s’hi
pugui accedir fàcilment. En preguntar als entrevistats amb fills petits sobre les
pràctiques de cura dels infants, s’observa que només la quarta part recorren
a les guarderies (taula 5.11). Aproximadament el 22% recorren a la llar d’in-

MAPA 5.1

Disposició de llars d’infants a les àrees rurals d’acord
amb l’opinió de la generació suport

Alta (>80%)

Mitjana (60%-80%)

Baixa (<60%)

Font: EPR-2008.
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TAULA 5.11

Maneres d’atendre els més petits de 6 anys de la generació suport

MENYS
DE 5.000 HAB.

DE 5.000
A 10.000 HAB.

TOTAL

Només la família 48,6% 41,6% 45,6%

Llar d’infants 21,2% 24,2% 22,5%

Un familiar aliè a la llar 7,2% 4,8% 6,2%

Una persona contractada 18,9% 25,3% 21,6%

Mixta 4,1% 4,2% 4,1%

Total 100% 100% 100%

Font: EPR-2008.

fants com a únic recurs i un 4% la combina amb altres sistemes d’ocupar-se’n.
De fet, el que sorprèn és que l’ús no estigui relacionat amb l’oferta. Així,
encara que la xifra d’assistència a les llars d’infants és més alta als municipis
més grans, les diferències són discretes, tant més si tenim en compte que en
aquests darrers l’oferta és prou més alta.

La clau està en la importància que tenen les persones contractades per tenir
cura dels nens. Entorn de la quarta part de les famílies hi recorren, una xifra
que és encara més alta als municipis més grans. Als més petits, probablement,
les dificultats per recórrer a persones contractades fan que augmenti el pes de
les xarxes d’atenció familiars. Si ens fixem més detalladament en la relació
entre oferta i demanda de llars d’infants, la conclusió és que la seva absència
no repercuteix en l’augment de persones contractades, sinó només en el fet
que la família tendeix a fer-se càrrec dels nens (taula 5.12).

En tot cas, bona part de les famílies amb menors no disposa de cap recurs fora
de la llar que els ajudi en l’atenció als infants. No té sentit mostrar, ja que és
prou sabut, que l’atenció als menors sol pertocar amb més intensitat a les do-
nes, que n’assumeixen la responsabilitat. Té més interès observar fins a quin
punt les llars d’infants tenen un paper important en les pràctiques de cura dels
menors, segons l’activitat dels membres de la parella. Això ho podem veure a
la taula 5.13.(3)

(3) Hem omès els casos en què tots dos membres de la parella són inactius i aquells altres en què ella és activa i ell
inactiu. El baix nombre d’aquests casos no permet de fer-ne anàlisis mínimament significatives.
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La relació és senzilla: quan tots dos són actius, es recorre en una mesura més
gran a institucions o persones perquè atenguin els menors, amb la qual cosa es
redueix la cura únicament familiar. Però el més remarcable d’aquesta relació
és que l’ús de les llars d’infants és relativament independent(4) de la situació
laboral de les parelles. Quan la dona treballa, les diferències apareixen en el
recurs a persones contractades. Aquesta constatació assenyala que l’activitat
de la dona depèn molt estretament de la possibilitat de contractació de perso-
nes perquè tinguin cura dels infants.

(4) Totes les diferències de proporcions a la taula són significatives per a nivells de confiança del 99,7%, llevat de
la categoria llars d’infants, que no arriba ni tan sols al 95%.

TAULA 5.12

Maneres d’atendre els més petits de 6 anys de la generació suport
segons l’existència de llars d’infants a la vora

HI HA LLARS D’INFANTS NO HI HA LLARS D’INFANTS

Només la família 41,2% 60,7%

Llar d’infants 26,4% 8,9%

Un familiar aliè a la llar 6,8% 4,4%

Una persona contractada 21,3% 23,4%

Mixta 4,3% 2,6%

Total 100,0% 100,0%

Font: EPR-2008.

TAULA 5.13

Relació d’activitat en les parelles i maneres d’atendre els menors
en la generació suport

TOTS DOS ACTIUS ELL ACTIU / ELLA INACTIVA

Només la família 34,5% 70,4%

Llar d’infants 24,0% 19,4%

Un altre familiar 8,5% 0,9%

Persona contractada 27,1% 9,3%

Mixta 5,8% 0,0%

Total

(n)
100%

(258)
100%

(108)

Font: EPR-2008.
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Les llars d’infants, malgrat que són un instrument important per tenir cura dels
nens, curiosament no tenen relació amb les situacions d’activitat de les dones
respecte a les seves parelles. Si ens preguntem per la causa d’aquest fenomen,
podem apuntar una única explicació: la complexa relació que tenen els habi-
tants rurals amb el lloc de residència i el de treball, sobretot en el cas de les do-
nes, a causa de les elevades taxes de commuting. La mobilitat exigeix allargar
la jornada laboral ja que s’hi ha d’incloure el desplaçament, i per tant exigeix
també més flexibilitat horària. No hi ha dubte que en aquestes circumstàncies
les institucions escolars no es poden ajustar adequadament a aquesta demanda
i les parelles han de recórrer a solucions personalitzades, la qual cosa implica
la contractació de persones, a més del recurs a les xarxes familiars.

Quan s’introdueix el lloc de treball en la relació que hi ha entre activitat de
les parelles i les estratègies d’atendre els nens, els resultats avalen la suposició
anterior (gràfic 5.1). L’anàlisi de correspondències múltiples mostra com les
parelles en què tots dos membres són actius estan associades al recurs de per-
sones contractades, familiars extradomèstics o bé estratègies mixtes per tenir
cura dels nens. El fet que la dona sigui inactiva s’associa amb la cura familiar
únicament domèstica. Dins d’aquesta primera dimensió que mostra l’anàlisi,
les llars d’infants se situen en el centre i no s’associen clarament amb cap
estratègia d’activitat de les parelles. La segona dimensió assenyala que, quan
el lloc de treball és a la localitat, les llars d’infants tenen importància; en can-
vi, si és fora del municipi, tenen més rellevància les persones contractades i,
especialment, les formes mixtes d’ocupar-se dels infants. Tot plegat suggereix
que les llars d’infants són un recurs important, però només útil en la mesura
que no hi hagi mobilitat laboral.

Si observem atentament el grup de dones actives, la mobilitat laboral incideix
fonamentalment en el recurs a estratègies combinades d’atendre els nens i en
la reducció de la cura només familiar (taula 5.14). En el cas dels homes, la
mobilitat augmenta el recurs a les persones contractades i s’associa amb una
proporció més gran de les formes exclusives de cura familiar dels nens. Proba-
blement perquè les situacions de mobilitat dels homes estan relacionades amb
un augment de la inactivitat de les seves parelles (taula 5.15).

En resum, les diverses anàlisis assenyalen que les llars d’infants són un recurs
útil quan no hi ha mobilitat. La mobilitat tant d’homes com de dones impli-
ca la recerca d’alternatives per tenir cura dels nens, més enllà de les ofertes
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disponibles. En aquest sentit convé recordar la situació paradoxal que hi ha:
els paisatges amb una mobilitat laboral més reduïda tenen també una oferta
menor de recursos educatius. I els paisatges on la mobilitat és més elevada
concentren una oferta més gran. En tots dos casos, l’oferta resulta deficitària.

GRÀFIC 5.1

Relació d’activitat en les parelles, commuting i maneres d’atendre
els menors
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Maneres d’atendre Tipus de parella Lloc de treball

Un altre familiar

Persona contractada
Tots dos actius
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Només la família

Ell actiu; ella inactiva

Mixta

Nota: λ
1
=43,4%, λ

2
=38,5%, total: 81,9%

Font: EPR-2008.

TAULA 5.14

Incidència de la mobilitat dels actius en les maneres d’atendre
els menors en la generació suport

DONES HOMES

LOCAL EXTRALOCAL LOCAL EXTRALOCAL

Només la família 34,3% 21,3% 44,5% 50,0%

Llar d’infants 24,4% 21,7% 31,9% 18,9%

Un altre familiar 11,1% 14,7% 4,4% 3,4%

Persona contractada 30,1% 29,7% 17,0% 23,1%

Mixta 0,0% 12,6% 2,3% 4,7%

Total 100% 100% 100% 100%

Font: EPR-2008.
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On n’hi ha més, perquè no cobreixen les necessitats derivades de la mobilitat,
i on n’hi ha menys, perquè l’oferta no és suficient. La mobilitat de les dones,
principal via d’accés als mercats de treball de més qualificació, implica un
sobreesforç. La mobilitat dels homes implica una dedicació més gran de les
dones a tenir cura dels menors i, per tant, una reducció de les seves oportuni-
tats laborals.

Definitivament, la mobilitat es revela com un factor que modifica les estratè-
gies i les oportunitats vitals de les persones i de les parelles i, per tant, com un
dels elements principals que cal considerar dins les pràctiques de conciliació
laboral i familiar. Sense oblidar que afecta i condiciona de manera diferent
dones i homes, a causa que se’ls assigna socialment papers productius i repro-
ductius igualment diversos.

TAULA 5.15

L’activitat de les dones segons el lloc on treballen
les seves parelles en la generació suport
Parelles amb nens de menys de 6 anys

LOCAL EXTRALOCAL

Ella activa 76,8% 65,8%

Ella inactiva 23,2% 34,2%

100% 100%

Font: EPR-2008.
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Les transformacions que ha experimentat la ruralitat durant les darreres dèca-
des es reflecteixen especialment en la diversitat d’estils de vida desplegats per
les dones del món rural.(1) Aquest capítol pretén il·lustrar aquesta diversitat,
com també la incidència que té en les condicions de vida i l’organització quo-
tidiana que afecten les persones que componen el que hem estat denominant
la «generació suport». Per a això, el nostre recorregut argumental se serveix
d’un nou dispositiu metodològic de caràcter qualitatiu, capaç d’acostar-nos a
les representacions, les vivències i els sentiments de les dones rurals.

Amb aquesta finalitat hem fet i analitzat un total de tretze entrevistes en pro-
funditat. El lector trobarà a l’annex final d’aquest llibre la descripció minu-
ciosa dels perfils de les entrevistades: dones que pertanyen a diferents paisat-
ges sociodemogràfics, que fan activitats diverses i que pertanyen a la generació
suport o s’hi troben a prop.Amb aquestes entrevistes pretenem indagar com es
van transformant les relacions de gènere amb la introducció de valors vincu-
lats a les noves funcions del medi rural –en un context en què les dones estan
adquirint cada cop més protagonisme–, i en quins termes els nous papers de
les dones en aquest medi fan possible un procés de canvi en els àmbits pú-
blic i privat, productiu i reproductiu. Els resultats de la recerca i dels estudis
anteriors (Cruz, 2006; Díaz Méndez i Dávila Díaz, 2006; Camarero et al.,
2006; Sampedro, 2008) indiquen la necessitat de continuar aprofundint en la
persistència de les desigualtats de gènere, els mecanismes de perpetuació i les
possibles influències en els processos migratoris a les ciutats.

VI. La persistència de les desigualtats
de gènere

(1) Els autors agraeixen la valuosa col·laboració d’Elena García Gómez en l’anàlisi feta en aquest capítol.
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Comença l’anàlisi explorant en els discursos de les dones el que fa referèn-
cia a l’àmbit reproductiu: conciliació, repartiment de tasques domèstiques i
atenció a les persones dependents (infants, persones grans). Tot plegat des de
diferents perspectives, segons la posició social i laboral de les protagonistes.
Tot seguit, s’analitzen les qüestions relacionades amb el control social, ba-
sat en la reproducció i la legitimació dels papers tradicionals de gènere i les
resistències al canvi, i com això condiciona la vida dels habitants de les
zones rurals. Finalment, s’aborda el treball remunerat i la participació de
les dones rurals en l’espai públic per reconèixer els processos de persistència
de les desigualtats i de la discriminació de gènere, com també la contribució
dels nous papers assumits per les dones a la millora de les condicions de vida,
i en quina mesura s’estan convertint en les protagonistes d’alguns sectors eco-
nòmics emergents i com experimenten aquests canvis.

6.1. El repartiment de tasques domèstiques i d’atenció personal
en el medi rural

En el discurs de les dones i en les dades analitzades sobre la conciliació entre
vida laboral i vida familiar, es constata una dedicació desigual de dones i ho-
mes a les tasques domèstiques i d’atenció personal, la qual cosa constitueix
la «doble jornada» de treball per a les dones. Per identificar les fragilitats
del medi rural resulta cabdal investigar les estructures de gènere que afermen
aquesta organització de la vida quotidiana, per dues raons bàsiques: la prime-
ra, per la centralitat de les formes familiars d’organització de la subsistència
i de l’activitat productiva, tant en l’agricultura com en altres sectors produc-
tius, que presenten clares desigualtats de gènere i, a més, continuen marcant
els diferents models i propostes de desenvolupament rural. I la segona, per
la transcendència del problema del despoblament i de la masculinització en
el medi rural, l’origen del qual l’hem de cercar no tan sols en les diferències
d’oportunitats laborals, sinó també en la subordinació d’aquestes oportunitats
a les activitats de l’àmbit domèstic i familiar, que han derivat en l’èxode ju-
venil femení.

Les anàlisis fetes en aquest estudi constaten que la «doble jornada» laboral
de les dones persisteix com una realitat quotidiana massiva. El repartiment
desigual de les tasques domèstiques i d’atenció de les persones dependents
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representa per a les dones una obligació ineludible que causa una sobrecàr-
rega de tasques i responsabilitats, i que s’afegeix a les hores de feina fora de
la llar. En definitiva, les dones es van incorporant al mercat laboral sense que
els homes assumeixin encara en la mateixa proporció les responsabilitats en
l’àmbit domèstic.

–No, no hi col·labora gaire. Amb el temps, a poc a poc, veus que va fent algu-
na cosa, poca cosa, el mínim. I aquí encara diria que menys, que els nois fan
menys coses que a ciutat, n’estic segura.
(E8)

Les dones expressen com les tasques de l’àmbit domèstic, de la casa i l’aten-
ció a la família han estat i continuen sent responsabilitats femenines. Es conti-
nuen fent servir els estereotips de gènere per legitimar un repartiment desigual
de les tasques productives i reproductives, de manera que les tipificacions de
gènere representen un lligament per a les dones a l’hora d’assumir diferents
papers socials, mentre que la majoria dels homes no semblen estar disposats a
ampliar el seu paper en l’àmbit domèstic.

–Sóc jo que m’organitzo la feina segons les necessitats de la vida de casa. Di-
ria que a ell ja li va bé que m’organitzi la feina; si ell pot dedicar tantes hores
a la seva és perquè sap que jo estic pendent de la casa, dels nens...
(E12)

Hi ha una percepció, cada vegada més clara, de la socialització diferencial
d’homes i dones, però persisteix la naturalització del repartiment desigual de
tasques per sexes. Les dones han estat educades per acomplir els papers re-
ferents a l’àmbit domèstic, mentre que els homes són educats per dedicar-se
als àmbits laborals i socials, però a més també per menysprear les feines de
casa i de cria dels fills. Les entrevistades posen de manifest la socialització
de les dones en els papers femenins –vinculats a les tasques domèstiques– i
les limitacions que se’ls ha imposat en els processos educatius. Però moltes,
principalment les emprenedores, reflecteixen que la situació no ha canviat tant
com sembla. Els homes continuen sense responsabilitzar-se de l’àmbit domès-
tic, de manera que les dones es veuen sobrecarregades amb dobles o triples
jornades laborals.

–Li demano que es quedi amb aquesta mentre poso l’altra a dormir, i quan
baixo la trobo plorant i ell es queixa: «És que ja fa una hora que hi sóc!», no
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et fot?, i les altres 23 hores, qui s’hi està, amb ella? Jo, i no em passo pas el
dia queixant-me’n.
(E9)

A més, identifiquen una socialització diferencial en les tasques domèstiques
per a nens i nenes, i responsabilitzen les dones de la generació anterior per ha-
ver transmès una diferenciació en el repartiment de tasques, basada en el sexe,
que les noves generacions (germanes i dones o parelles) es veuen «obligades»
a modificar, culpabilitzant-ne «les mares» perquè no ho han fet abans.

–El meu home, com que els seus pares han treballat fora, a casa sempre ha
hagut de fer les coses, però el meu germà a casa seva és incapaç de posar
una rentadora... Perquè ma mare sempre era a casa, no ha treballat mai, i és
clar, la diferència és que si la teva mare treballa i no hi és per fer-ho, llavors
et toca fer-ho a tu.
(E4)

S’observen conflictes i clares diferències generacionals en els discursos, se-
gons l’edat i el parentiu d’aquells amb els quals han de compartir les tasques,
però també una reproducció de les pràctiques socials; les noves generacions
assumeixen els mateixos models tradicionals de repartiment de tasques. Al
final, tot i queixar-se’n, les dones més joves continuen acceptant les tasques
domèstiques, més que no pas els homes. A més, continuen reproduint el dis-
curs que identifica com a feina només la feina remunerada i considera no-feina
les tasques reproductives.

Un altre efecte pervers del repartiment desigual de les tasques domèstiques
és que la doble jornada que fan les dones absorbeix el seu temps lliure, de
manera que, tant si és perquè han d’atendre els fills com les feines de casa,
la majoria han de renunciar al temps de lleure, a la formació i, fins i tot, a la
participació en l’àmbit públic (associacions, col·lectius, etc.).

–El meu home està més per les amistats que no pas jo per les meves... Ell és
més constant, i li és més fàcil perquè jo em quedo a casa amb la canalla.
(E9)

Tenir cura dels fills constitueix un entrebanc per a la inserció laboral i la pro-
moció personal i professional, però només per a les dones, que són les que
tradicionalment se n’han responsabilitzat. Encara avui és difícil que els homes
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acceptin igualment aquestes responsabilitats. Bona part de les entrevistades,
encara que avui viuen en pobles petits, provenen de ciutats o han viscut ante-
riorment en un àmbit urbà, amb la qual cosa es fa palès que el paper social de
les dones urbanes no és gaire diferent del de les dones que sempre han viscut
als pobles. El repartiment de les tasques domèstiques continua sent desigual,
i l’educació de les dones, tant a les ciutats com al medi rural, es fonamenta en
la feminitat dels papers tradicionals d’esposa i mare.

Cal remarcar la naturalització de les desigualtats en la construcció de les sub-
jectivitats sobre la base de l’adscripció d’homes i dones als papers de gènere.
Hi ha una forta invisibilitat i legitimació social de l’exclusió de les dones del
treball productiu i, per tant, de la dependència econòmica, basada en la idea
que, si hi ha homes a casa (pares, germans, marit, parella), a les dones no els
pertoca exercir una feina remunerada, o aquesta no és necessària, sinó una
«elecció», de vegades fins i tot un «caprici».

–La meva feina és més aviat com un extra. En realitat és la feina del meu marit
que manté la família. El fet que jo treballi i guanyi diners o no en guanyi, no té
per què canviar la marxa de la casa. Quan treballo i tinc diners, em plantejo
comprar o canviar una cosa o altra de la casa. Però vaja, amb aquests diners
no hi comptem.
(E12)

Constatem que algunes dones manifesten alguns canvis en el repartiment de
les feines de casa, en els quals es reflecteix que els homes comencen a assumir
funcions dins l’àmbit domèstic. Vam entrevistar una dona (una jove empre-
nedora) sense fills, que és l’única que ens parla d’un repartiment igualitari de
les tasques domèstiques. Aquest cas, però, també serveix per il·lustrar fins a
quin extrem la maternitat encara marca els papers de gènere i les situacions de
discriminació. Perquè aquesta emprenedora, que mai no s’ha plantejat renun-
ciar a la seva feina remunerada, sí que admet la possibilitat de fer-ho en el cas
que tingui fills, però no pensa que l’home també pugui fer-ho. Actualment el
repartiment continua sent desigual i la sobrecàrrega –i sobretot la responsabi-
litat– recau sobre les dones. La feina que fan els homes en l’àmbit domèstic
apareix amb el discurs de l’«ajuda» a la dona, o fins i tot com un favor que ell
li fa a ella, que continua estant considerada com la responsable única d’aques-
tes tasques.
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–M’ajuda una mica. Cal estar-hi al damunt quasi amb el fuet: sisplau, banya
tu la gran i jo banyo la petita, i fa el ronso; està més a gust aquí, estirat al sofà
mirant la tele, però bé, al final ho fa...
(E9)

Les tasques d’atenció i cura dels nens constitueixen l’eix de les activitats de
reproducció familiar, que en el medi rural, ateses les dificultats d’accés als
serveis i les necessitats més grans de mobilitat en l’àmbit laboral, representen
un sobreesforç per als progenitors, encara que, com podem constatar, majori-
tàriament continuen fent-les les dones.

–Al matí m’he d’organitzar per treure’ls tots tres per la porta. Només vestir-
los, que esmorzin, ja demana un esforç... Jo em faig una cua i ni em pentino.Al
cotxe em miro i dic: ja pots tornar a casa! Després ja no surto del taller. A la
tarda vaig amb tots tres a fer encàrrecs de casa o de la feina... Tornem plegats
i vinga... correm-hi a fer el sopar.
(E12)

A causa de la mateixa centralitat que tenen les responsabilitats familiars en la
socialització de les dones, en molts casos les perspectives i els plans de futur
es dissenyen pensant en el desenvolupament futur dels fills i les possibilitats
que trobaran a ciutat, en contrast amb les limitacions que noten als pobles.
Les dones que tenen càrregues familiars, quan fan comparacions entre el medi
rural i l’urbà, posen l’èmfasi en la desigualtat de possibilitats d’accés als ser-
veis educatius i d’atenció als fills. Els discursos sobre la vida en el medi rural
manifesten els sentiments de discriminació de les dones rurals, tant en la rela-
ció amb els homes com en les comparacions amb les dones que viuen a ciutat
(Cruz, 2006). Entre les dones que treballen fora de la llar, aquests desavan-
tatges es fan més palesos perquè els perceben directament com obstacles per
a la satisfacció de les necessitats pròpies de desenvolupament professional.
Les emprenedores amb càrregues familiars s’enfronten quotidianament a la
manca de serveis en el medi rural i a la comparació entre aquesta situació i els
serveis que hi ha a la ciutat. A més, en coneixen les conseqüències sobre les
desigualtats en el desenvolupament professional i el reforç dels vincles amb
els papers tradicionals de gènere.

–Quan no tens caixer, ni súper, ni col·legi, ni metge a menys de 17 quilòme-
tres, et sents ciutadà de tercera. El que em fa més enveja és la possibilitat que
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tenen a ciutat de trobar algú que es faci càrrec dels fills i poder-se dedicar a
treballar.
(E13)

Els temes de la conciliació i el repartiment de tasques en el medi rural pre-
senten la dificultat afegida de l’escassetat de serveis especialitzats de suport
a les tasques de cura i atenció, tant als infants com als dependents, a part de
les llargues distàncies i la necessitat ineludible de fer desplaçaments per poder
accedir als serveis. Com que s’han de responsabilitzar d’aquestes tasques, les
dones subordinen les activitats professionals a les domèstiques i organitzen la
vida quotidiana per fer possible la conciliació, segons una organització de les
prioritats i de l’ús del temps molt diferent dels seus companys.

–Per a mi és molt còmode, perquè, com que no treballo per a altres empreses,
no m’he de moure del poble. A més, la feina me l’administro jo i, si he d’estar
amb els nens perquè estan malalts, m’organitzo l’horari. Per això ara no em
plantejo treballar per a ningú, encara que tingués més estabilitat amb un con-
tracte fix, i així tinc llibertat.
(E12)

Algunes dones, sobretot les que treballen fora de la llar, precisament perquè
assumeixen papers diferents, dins la família i en el món laboral, perceben amb
més força la pressió de la societat local per intentar perpetuar els models d’ho-
me i dona tradicionals, vinculats culturalment als mandats de gènere.

–La dona continua sent la que es queda amb els avis. No pot fer res
tranquil·lament, perquè resulta que té els pares, o els sogres, o bé el fill... És
molt difícil de dir «aneu a fer punyetes!», perquè ja hi estàs ficada i llavors
tens complex de culpabilitat: vivim en zones rurals on pesa molt el que diu la
gent.
(E1)

Com ja hem vist amb els nens, passa el mateix amb l’atenció a altres perso-
nes dependents: els homes i les dones l’assumeixen de manera diferent, i les
conseqüències en les trajectòries professionals dels uns i de les altres també
són diferents. La presència de persones dependents condiciona la vida de les
dones, però no sembla que constitueixi un condicionant significatiu en la dels
homes.
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Sobre els papers de les dones a les famílies rurals, una entrevistada comenta
una experiència concreta, després d’assistir a un curs de formació d’auxiliars
d’ajuda a domicili al seu municipi.

–Aquí van organitzar un curs d’«Ajuda a domicili» i n’hi va haver molts que
no se’n sabien avenir quan van començar les pràctiques, perquè això que una
t’entri a casa per atendre un vell i que no sigui la filla o la nora, està mal
vist.
(E13)

Aquest servei, que dóna feina principalment a les dones, tot i que sintonitza
amb les tipificacions de gènere culturalment reproduïdes, sovint és rebutjat
perquè són les dones de la mateixa família les que tenen l’obligació d’exercir
aquest paper. El fet que una dona que no sigui de la família faci aquesta feina
de manera professional és, d’alguna manera, rebutjat, i només s’accepta quan
no hi ha una dona de la família pròxima que la pugui fer.

El discurs de les entrevistades il·lustra la persistència i la força dels mandats
tradicionals de gènere (Lagarde, 1996), que marca les pautes de divisió del
treball entre homes i dones i orienta les expectatives dels membres del grup
social cap als papers de gènere (Bem, 1981 i 1993). Aquesta mena de raona-
ments –que expressen moltes dones, fins i tot les que sembla que es resistei-
xen més a la submissió als mandats de gènere– identifiquen mecanismes de
control social molt presents en les relacions i pràctiques socials, utilitzats amb
la finalitat de garantir la reproducció del repartiment tradicional i desigual de
tasques i responsabilitats en l’àmbit domèstic, principalment en les tasques
d’atenció personal. Aquests mecanismes de control social, però, es consideren
intrínsecs a la condició de ruralitat, alhora que romanen invisibles com a me-
canismes patriarcals per mantenir la subordinació de gènere.

–Una ciutat gran és millor perquè hi vius més lliure; aquí tots ens coneixem i
hi ha molts romanços i xerrameca: que si aquesta s’ha separat i se n’ha anat
amb un altre; que l’altra s’ha quedat viuda però ja n’ha trobat un... Déu n’hi
do les tafaneries que corren pels pobles. A ciutat et coneixen els del barri,
però un cop n’ets fora, passes desapercebuda.
(E7)

Observem que la pressió social sobre les dones és percebuda com un problema
propi de la vida als pobles, una cosa intrínseca a la constitució dels pobles i no
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tant com una qüestió de gènere. El fet que els homes tinguin més llibertat i les
dones estiguin més subjectes al control social és percebut com «normal», una
realitat que forma part de la naturalesa dels pobles, i no com el fruit d’estratè-
gies socialment construïdes per a la dominació de les dones. I dins d’aquesta
lògica «pròpia dels pobles», les dones han elegit majoritàriament entre dues
opcions: emmotllar-se als patrons tradicionals de gènere o marxar a la ciutat.

6.2. Les desigualtats en l’àmbit productiu i la participació
en l’espai públic

En aquest moment la feina remunerada és una peça clau en la construcció de
l’equitat entre dones i homes, i les dones li donen cada vegada més importàn-
cia. Si bé l’autonomia és un procés més complex en el qual intervenen altres
dimensions de la vida quotidiana (Cruz et al., 2006), el treball remunerat ga-
ranteix un grau important d’independència econòmica, i així ho perceben les
dones: «Elles se’n senten protagonistes [...] amb la seva acció estan vencent
la resistència masculina i transformant la seva posició en la societat [...] Quan
es busca un factor desencadenant d’aquesta tangible progressió històrica, la
unanimitat és pràcticament total: el treball remunerat» (Tobío, 2005).

–La independència econòmica ho és tot, i encara no s’ha aconseguit. Aquí la
dona es casa i es queda a pujar els fills, i es despenja del mercat de treball, no
es recicla per tornar-hi, ja que a pagès no té mitjans, està ben penjada i s’ho
ha de fer tot ella sola.
(E1)

S’observa la importància que les dones atorguen a la inserció en el mercat de
treball i a la independència econòmica com factors imprescindibles per assolir
l’autonomia personal. No obstant això, elles també destaquen les dificultats i
desigualtats derivades de la condició de gènere en l’àmbit del treball. L’anàlisi
feta per Harding (1996) sobre l’estructura social de gènere posa de manifest
que l’activitat productiva obeeix a una estructura organitzativa, que s’ancora
en els simbolismes de gènere i determina un repartiment desigual del treball,
visible i invisible, segons els atributs de gènere. Aquesta realitat apareix cla-
rament en els discursos de les entrevistades quan expliquen les seves funcions
socials quotidianes, que es basen en un repartiment de tasques a partir de la
asimetria de gènere. Així mateix es reflecteix en les resistències al canvi cap
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a relacions més igualitàries. Els homes sempre han assumit els espais públics,
de producció material i simbòlica, acaparant el reconeixement social en les
activitats considerades pròpies del gènere masculí. I a les dones se’ls ha adju-
dicat –i elles les han assumides– les tasques relatives a l’àmbit privat, al do-
mèstic i a l’atenció als altres, activitats marcades per la invisibilitat i mancades
del reconeixement no tan sols social sinó també econòmic.

«Malgrat la importància de l’àmbit domèstic, sense el qual seria impossible
l’àmbit públic mateix, les feines de casa no són valorades socialment. No hi ha
simetria de poder i de reconeixement entre totes dues esferes. A les societats
industrials només és reconegut com a treball el que es paga. El treball remune-
rat dóna un marge d’autoritat, autonomia i reconeixement social a la persona
que el fa.» (Carranza i Puleo, 2002).

En el treball agrari estan especialment arrelades les estructures de gènere, ja
que l’empresa agrària encara està masculinitzada. A les famílies agricultores
moltes dones –fins i tot en el cas que siguin legalment les titulars de l’explota-
ció–, en intentar fer-s’hi lloc, tenen moltes dificultats per fer aquest paper, del
qual s’han apropiat els homes de la família.

–Jo em vaig fer titular de l’explotació perquè el meu home ja tenia una bona
feina fora, i econòmicament ens interessava, però a la pràctica són ells [marit
i empleat] els qui porten l’explotació. El primer cop que se’m va acudir anar
amb una granota a la nau van obrir els ulls com unes taronges. I jo m’estimo
més allò que no estar tot el dia darrere les nenes, però després afluixes i vas
perdent terreny.
(E13)

El pes de les tipificacions de gènere molts cops impedeix el desenvolupament
professional de les dones, sobretot quan persegueixen un protagonisme pro-
fessional i només assumeixen les labors agràries o els negocis familiars com a
extensió de la feina de casa, que no es veu enlloc (Cruz, 2006). Els estereotips
de gènere legitimen la reproducció de papers de gènere a partir de caracterís-
tiques considerades intrínsecament femenines o masculines. Als homes se’ls
considera més productius manejant els tractors, i les dones són les millors
fent-se càrrec de les criatures, amb un clar repartiment de la feina que obeeix
a les estructures tradicionals de gènere.
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Observem que les dones joves encara assumeixen aquesta divisió sexual del
treball; consideren que la seva responsabilitat principal es relaciona amb la
maternitat i les tasques domèstiques, i per tant hi supediten les activitats pro-
fessionals.

–La meva cunyada donava mamar aquí al nen, mentre netejàvem la casa ru-
ral, i jo al meu li feia fer la migdiada en una habitació, o sigui que no ha estat
pas fàcil. El pitjor és a l’estiu, perquè no hi ha col·legi i tenim molta més
feina: els apuntes a cursets, els duus a treballar i estàs en tensió contínua.
(E6)

En l’imaginari de les dones i en l’organització de la vida quotidiana, els marits
tenen continuïtat en les seves rutines, i són les dones les que s’adapten a les
noves responsabilitats. Es construeixen les condicions materials de la doble
jornada femenina, l’àmbit laboral queda subordinat a les exigències domèsti-
ques i el desenvolupament professional es veu postergat.

–Abans de tenir el primer fill, em passava la major part del dia a la feina. El
meu home feia igual. Quan va néixer el nen, vaig tenir molta brega personal:
si treballava, no estava amb la criatura. Amb els bessons vaig veure ben clar
que afluixaria la feina del taller tant com fes falta. Però si treballes i fas de
mestressa de casa, acabes fent més coses de les que pots fer.
(E12)

En relació amb la cria dels fills i la compatibilització amb una professió, les
respostes manifesten moltes ambivalències i contradiccions. Les entrevistades
troben satisfacció i plaer en les responsabilitats, encara que al mateix temps
representin una càrrega més gran de treball i exigeixin molt d’esforç a l’hora
d’organitzar les múltiples funcions.

–Sóc mare treballadora, però a més dedico molt de temps als meus fills per-
què m’agrada. Miro de treballar més hores al matí, i a ells dedicar-los les
tardes, vull viure-la, aquesta temporada que són menuts, sense cremar-me,
i és per això que continuo treballant. Fins als 12 mesos amb prou feines he
pogut treballar i vaig acabar desitjant treballar més, perquè la feina que faig
m’agrada.
(E12)

Apareix el pes de la culpabilització com un dels mecanismes de control més
potents als quals són sotmeses les dones que assumeixen papers diferents dels
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tradicionals, ja que se senten responsables de compatibilitzar família i pro-
fessió. En afrontar la seva inserció professional, ja parteixen de la recerca
d’estratègies de compatibilització entre la vida familiar i la laboral, mentre
que eximeixen els homes de les tasques familiars. Arran de l’autoexigència de
voler «compaginar-ho tot», el temps de les dones adquireix una plasticitat en
la vida quotidiana que en molts casos té un alt cost personal.

–Si no tens criatures, tant se te’n donen els torns, t’aixeques a les 4 a menjar
allò que arrepleguis i ja està, però si en tens tot és més complicat. Al final te’n
surts, si t’organitzes, treballes fent torns, estàs pels nens, però sacrifiques
hores de son i de tot.
(E9)

Les dones tenen clar que el seu temps ha de ser elàstic i els ha de permetre fer
totes les tasques, tant laborals com domèstiques, fins a l’extrem que se senten
culpables si són incapaces de tirar-ho tot endavant. Aquestes dones tenen molt
interioritzat que les activitats professionals dels homes estan per damunt del
repartiment de les responsabilitats domèstiques. Algunes entrevistades s’ado-
nen que les discriminacions per motius de gènere serveixen perquè els homes
mantinguin privilegis i el control social a partir de relacions asimètriques. No
és tan sols una qüestió de reproducció de patrons considerats naturals, sinó
també d’estratègies de poder en les relaciones entre homes i dones.

–Ells són els que manen, juguen a futbol, hi tenen traça, i això els marca des
de petits. Així el 99% del pati de l’escola són partits de nois, i les noies men-
gen pipes a la plaça i esperen que arribi el xicot de torn i se les endugui.
(E11)

Pel que fa a l’ocupació femenina a les zones rurals, cal fer una menció especial
del turisme rural, no només per la importància de la feminització de l’activitat,
sinó també per la visibilitat que ha adquirit en els programes de desenvolupament
rural. El turisme rural és una activitat productiva i socialment reconeguda, en
la qual les dones noten que tenen més capacitat de decisió que en altres àmbits,
segurament per la proximitat a les tasques domèstiques i de gestió de la llar,
tant en les activitats pràctiques quotidianes com en l’espai simbòlic de les dones.

–Jo em sento molt més promotora de turisme rural que no pas ramadera. És
una cosa que controlo i que puc fer sola. I dur una explotació ramadera no.
(E13)
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Les dones, en convertir-se en emprenedores, poden prendre decisions, tant
respecte a les seves empreses com a les seves famílies, ja que se senten legi-
timades per les seves noves funcions: la participació social i l’aportació eco-
nòmica a la renda familiar. Per a les dones, això és determinant, ja que hi ha
una pressió familiar més gran davant dels riscos empresarials que comporta
la nova iniciativa. Quan els homes posen en marxa projectes empresarials,
sol haver-hi suport i confiança per part de la família en assumir nous riscos
financers. No obstant això, les dones han d’afrontar una desconfiança més
gran respecte a les seves capacitats per als negocis, segurament per la manca
de tradició empresarial femenina i per la manca de reconeixement social com
a part de la discriminació de gènere.

–És un conjunt familiar, però les que portem el pòndol de la casa rural som
nosaltres les dones, i tenim el nostre sou, que surt de la casa rural per a totes
tres.
(E6)

Encara que el turisme rural no és una solució per al desenvolupament del medi
rural, ha esdevingut un complement de renda important –i fins i tot una alter-
nativa econòmica– per a moltes famílies, ja que ofereix unes condicions de
vida dignes als que volen continuar vivint al poble, principalment les dones.
D’altra banda, possibilita l’ampliació de les relacions socials i l’establiment
de vincles directes amb les ciutats a través dels turistes urbans, amb l’inter-
canvi cultural que això representa, a més de proporcionar una gran visibilitat
a les capacitats dels seus protagonistes, que surten de l’ombra de les tasques
domèstiques restringides a l’àmbit familiar i passen a prestar un servei social-
ment més reconegut i econòmicament definit amb una remuneració.

–M’encanta rebre la gent i parlar-hi. Fins i tot el diumenge quan se’n van a
vegades tinc pena i tot; el tracte amb la gent és el que m’omple més.
(E6)

La incorporació de les dones al món laboral és una realitat actualment inqües-
tionable, també en el medi rural, com també és inqüestionable la persistència
de les discriminacions de gènere. Les dones topen amb dificultats afegides per
qüestions de gènere a l’hora de competir en el mercat de treball i dur a terme
iniciatives empresarials. La pressió dels estereotips de gènere en els contextos
laborals i el pes de les tasques tradicionalment adjudicades a les dones en
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l’àmbit domèstic representen avui obstacles importants per a la plena integra-
ció econòmica i ciutadana de la població femenina.

La naturalització de l’assignació de les responsabilitats domèstiques a les
dones representa una demanda permanent d’atenció a la llar, mentre que les
tasques vinculades a l’àmbit professional es consideren secundàries i les do-
nes només poden exercir una professió quan les demandes domèstiques estan
convenientment resoltes. La situació de les dones rurals ve marcada per la
doble condició de dona i d’habitant d’un territori definit pel despoblament i
les transformacions de les activitats productives.

Camarero et al. (2005) qualifiquen el paisatge sociodemogràfic rural de la dar-
rera dècada de «dramàtic», ja que, com hem comprovat, el sobreenvelliment
es dispara i la masculinització juvenil es generalitza i es cronifica. Tot plegat
dóna lloc a un panorama de difícil reproducció de les poblacions rurals, com
també a un paisatge «hostil» per a les dones joves que «apareixen així, neces-
sàriament, com “resistents” en un paisatge social en què tot sembla invitar al
desarrelament». Afirmen així mateix que «el medi rural és avui un “desert de
dones” i això fa que el desavantatge de les relacions de gènere s’hagi de consi-
derar prioritari i decisiu en qualsevol política i iniciativa de desenvolupament
rural».

Pel que fa a l’àmbit de les relacions socials a les zones rurals, cal destacar el
control social per preservar el compliment dels mandats de gènere. Les entre-
vistades que treballen fora de la llar, en assumir papers socials que van més
enllà de l’àmbit domèstic, manifesten estar més exposades a les crítiques i a
les pressions socials que malden per mantenir-les dins els patrons tradicio-
nals. No obstant això, s’estan configurant nous models de dones que amplien
les seves expectatives cap a tots els àmbits de la vida productiva i privada.
Moltes dones estan trencant els estereotips tradicionals i obrint possibilitats
d’integració professional i social. D’altra banda, però, en la percepció com-
parativa de les dones, els espais urbans apareixen com més igualitaris i els
nuclis rurals més restrictius de la seva llibertat i menys propicis a la igualtat
entre dones i homes i a la plena incorporació de les dones en totes les esferes
de la vida pública i productiva. En aquest sentit, les dones se senten amb més
possibilitats de canviar els papers tradicionals de gènere en els entorns urbans
que no pas en els rurals, on el control social i el pes de les tradicions són més
estrictes.
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Per tant, les dones rurals són conscients de les problemàtiques conseqüèn-
cies de la definició dels atributs de gènere. De la mateixa manera, qualse-
vol iniciativa adreçada a promoure la sostenibilitat social en el medi rural, i
especialment els programes de desenvolupament, hauria d’atorgar a aquesta
qüestió la importància crucial que té.
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La sostenibilitat de les àrees rurals depèn de la reproducció demogràfica i
social de les poblacions que hi viuen. La modernització ha imposat dificultats
a aquesta reproducció –com es deriva dels processos d’envelliment i masculi-
nització–, però hi ha indicadors cada cop més clars que bufen aires nous en la
configuració social del territori que podrien ser decisius per al futur d’aques-
tes àrees. Altrament dit, en formar part d’un sistema obert i interactiu, no
seran només les característiques estructurals, produïdes històricament, l’únic
factor explicatiu de l’evolució de les poblacions rurals. En aquest sentit, cal
parar atenció al volum dels corrents migratoris que es dirigeixen al camp, com
també a la seva importància relativa. I no tan sols això, ja que la configuració
social, els trets i les característiques personals i socials dels nous residents
també resulten clau. Aquest plantejament ens obliga a reconèixer una nova
organització social de la mobilitat, que transcendeix el concepte de distància
espacial i s’explica pels nous significats que s’assignen a l’entorn i que, a di-
ferència del que passava a l’època de l’èxode rural, el fan atraient. Esdevenir
un nou poblador rural –tot i que s’experimenta individualment, a través de les
trajectòries vitals de les persones– només es pot entendre com un producte de
processos socials relativament consistents, vinculats a les estructures socials.

Els corrents modernitzadors van establir a les àrees rurals la distinció, marca-
dament estigmatitzadora, entre els que s’hi van quedar i els que en van mar-
xar. Per als primers, el camp representava un mitjà de vida, però també una
força de fixació excessiva, protegits i constrets alhora per les xarxes familiars
i comunitàries. Els segons, en un procés no exempt de conflictes, van haver
de dedicar esforços a aconseguir formar part de la societat urbana i accedir
als mercats laborals com a assalariats. El poble es considerava un àmbit de
subjecció al destí, en el sentit de plantejar-se com un horitzó necessari o inevi-

VII. Nous residents i immigració rural
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table, mentre que la ciutat es veia com l’àmbit de l’èxit, on s’assolien les me-
tes que hom desitja i intenta realitzar. Pocs auguraven aleshores que les àrees
rurals es desagraritzarien, que els camperols s’orientarien cap a l’economia de
serveis i que el món rural adquiriria un nou atractiu. Però el fet és que ha estat
així, i mentre que alguns prossegueixen l’itinerari cap a la ciutat, d’altres mi-
ren el camp com l’entorn ideal on fixar la residència o com un àmbit de noves
oportunitats. Aquests corrents contradictoris conformen la realitat actual dels
pobles i, particularment, dels membres de la generació suport, el trànsit dels
quals a la maduresa queda marcat per les decisions entorn de la família, la
feina i el context residencial. Al costat d’ells, urbanites desencantats, jubilats,
joves emancipats i immigrants a la recerca d’oportunitats se situen a les àrees
rurals com a nous pobladors, l’arribada dels quals referma aquest paisatge i
planteja nous reptes d’integració i sostenibilitat social.Aquest capítol presenta
dues àrees de recerca sobre aquesta qüestió, fins ara insuficientment tractada.
D’una banda, s’hi analitza l’impacte dels nous residents i, en general, de les
trajectòries de mobilitat residencial dins la generació suport, contrastant els
perfils dels «que es van quedar» amb els dels nous pobladors. D’altra banda,
atendrem el fenomen transformador que ha representat la immigració estran-
gera en la societat espanyola dels darrers lustres. En el cas de les àrees rurals,
resulta clau no tan sols pel volum, sinó també per la marcada segmentació
social dels immigrants segons el seu estatus.

7.1. Mobilitat residencial i nova residència en la generació suport

Un dels trets demogràfics més significatius de la modernitat industrial, en re-
lació amb el moviment espacial de la població, és l’enorme transvasament
demogràfic entre les àrees rurals i les ciutats. A Espanya aquest procés va co-
mençar de manera sostinguda i desigual durant la primera meitat del segle XX
i va continuar de manera massiva durant els anys cinquanta, seixanta i setanta.
Des dels anys vuitanta, però, es comença a albirar la neutralització de l’èxode
rural i l’inici de moviments de població més variats que incloïen l’arribada de
nous residents a les zones rurals (Camarero, 1993). Aquests moviments cor-
responien tant a l’exhauriment de la font emigratòria rural com, singularment,
als canvis d’una societat, la societat postindustrial, la mobilitat de la qual co-
mençava a transformar-se d’acord amb les noves formes d’organització i pos-
sibilitats de moviment. Davant l’aglomeració urbana com a àrea de producció
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i el sedentarisme familiar-laboral com a estratègia residencial bàsica, trobem
la dispersió territorial com a expressió de la nova economia de la informació,
i la mobilitat com a estratègia d’ocupació de l’espai, en el que s’ha anomenat
«sedentarisme nòmada» (Bericat, 1994).

La generació suport ocupa un espai molt concret en aquesta història de grans
desequilibris demogràfics. Concretament, se situa per sota de la generació
d’absents massius, és a dir, els protagonistes principals de l’èxode rural.
Aquesta situació l’ha deixat a càrrec d’una gran quantitat de gent gran i d’una
petita generació de nens que ha engendrat. En gran manera són els prota-
gonistes de la neutralització del saldo migratori amb les ciutats, ja que han
aconseguit adoptar una varietat d’estratègies de vinculació als pobles, com
ara la pluriactivitat o la diversificació, que han completat la desagrarització
del món rural. No hi ha dubte que la majoria dels fenòmens socials advertits
en la generació han tingut lloc a causa d’ells. Al costat de la generació de ru-
rals que no van abandonar el camp, però, els nous residents comencen a tenir-
hi també un pes significatiu, com a representants genuïns del contrabalanç
migratori anunciat des dels anys vuitanta. I és precisament en la generació
suport, com ja hem dit, on els nous residents adquireixen un relleu numèric
particular.

Una primera dada orientativa dels canvis l’ofereix la proporció de persones
que viuen al municipi on van néixer. Mentre que el cens del 2001 registrava un
44,5% de persones de la generació 30-49 residents en àrees rurals que vivien
al mateix municipi on van néixer, a l’enquesta feta el 2008 aquesta xifra és del
38%, la qual cosa dóna una certa idea que els canvis continuen avançant en
la mateixa direcció d’incrementar la mobilitat a les àrees rurals. No obstant
això, els processos de mobilitat cap als entorns rurals són altament complexos.
Segons Camarero (1997), la immigració rural se situa entorn de dos eixos que
permeten caracteritzar quatre tipus de residents rurals. D’una banda, podem
distingir, pel seu origen, els nascuts al poble dels que vénen de fora. D’altra
banda, classificarem els pobladors rurals segons la posició socioeconòmica
i l’àmbit d’activitat. De manera que podríem parlar d’autòctons (nascuts al
poble i amb una posició econòmica inferior als nous residents), «immigrants»
(estrangers que arriben com a mà d’obra per a feines de baixa qualificació),
fills del poble (autòctons que han desenvolupat la seva activitat fora i tornen
al poble en jubilar-se) i nous residents (grup heterogeni en el qual s’ajunten
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la immigració de jubilats no nascuts al poble, en alguns casos provinents del
centre i el nord d’Europa, i els neorurals en edat activa). En relació amb les
persones en edats intermèdies, on se situa la generació suport, aquestes es vin-
culen particularment als neorurals d’estatus mitjà o elevat i als «immigrants»
d’estatus baix, encara que tenen cabuda també a les altres categories. Més
endavant explorarem la condició dels nous pobladors segons el seu origen
nacional o estranger. Aquests quatre tipus constitueixen una mena de tipus
ideals en els quals la realitat es reflecteix només en part, ja que hi ha múltiples
entrecreuaments en la vida dels individus que en dificulten la col·locació en
una categoria o l’altra. Per exemple, resultaria estrany qualificar com a «fill del
poble» el que ha nascut al municipi i hi torna en jubilar-se, però que no hi ha
mantingut un contacte mínim durant bona part de la seva vida. La nostra apro-
ximació parteix d’aquesta idea de complexitat i tracta d’adaptar-se a la realitat
d’un grup una mica més homogeni, la generació suport, establint un continu
que tingui en compte tant l’experiència residencial al poble com la mobilitat
residencial a altres entorns, especialment les àrees urbanes.

Així, doncs, atès que l’objectiu no és únicament comparar les vicissituds dels
qui s’han establert recentment a les àrees rurals amb les dels que ja hi vivien
abans, sinó també diferenciar trajectòries de mobilitat al llarg de la vida –en
particular en relació amb les àrees urbanes–, hem elaborat, per a les dades
procedents de l’EPR-2008, un índex complex de residència, que té a veure tant
amb el temps que l’individu porta vivint al municipi com amb el seu historial
residencial,(1) i dóna lloc a quatre categories de resident rural, que oscil·len
entre el resident fix i el nou resident. Com és lògic, la gran majoria (dues ter-
ceres parts) dels residents rurals de la generació són fixos (31,1%) o més aviat
fixos (34,1%), és a dir, que estan vinculats llargament al poble per naixement,
perquè hi han crescut i viscut i perquè tenen experiències de vida urbana més
limitades. Un terç, però, presenta característiques de mobilitat residencial i

(1) L’indicador de nova residència s’ha elaborat agregant la puntuació en les variables següents: Lloc de naixement:
(0) Al poble o comarca, (1) En un poble de fora de la comarca i (2) En una ciutat. Lloc on vivia als 16 anys: (0)
Al poble o comarca, (1) En un poble de fora de la comarca i (2) En una ciutat. Nombre d’anys que fa que viu
habitualment al poble: (0) Tota la vida, (1) Més de 10 anys, (2) Entre 5 i 10 anys, (3) Menys de 5 anys. Nombre
d’anys viscuts en una ciutat: (0) No hi han viscut mai, (1) Hi han viscut durant un període de 10 anys o menys, (2)
Hi han viscut durant un període de més de 10 anys i menor o igual que la meitat de l’edat de l’individu, (3) Hi han
viscut durant un període superior a la meitat de l’edat de l’individu. L’índex obtingut oscil·la entre 0 i 10, i per a la
seva presentació s’ha reduït a les categories següents: residents fixos (0-1), més aviat fixos (2-4), més aviat nous
(5-7) i nous residents (8-10).
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d’experiència urbana remarcable: són els nous residents (17,0%) o els més
aviat nous (17,8%).

La condició de nou resident no és, per tant, un atribut neutral que es refereix
exclusivament al moment d’arribada al municipi. Més aviat –com estem in-
tentant mostrar– la nova residència rural ha de connectar el fet de la situa-
ció residencial recent amb fenòmens compartits per tota la societat, com ara
l’increment de la mobilitat i el desdibuixament de les fronteres entre el rural
i l’urbà. Una conseqüència de tot plegat és reconèixer la importància dels
diferents nivells de residència rural. Diem nivells no tan sols pel caràcter or-
dinal del nostre indicador, sinó també perquè, com mostren les relacions de la
residència amb les institucions socials (la família, la feina, l’entorn), la nova
residència adquireix aquesta qualitat i tendeix a disposar les categories de ma-
nera més o menys lineal, des de la residència fixa fins a la nova. Igualment,
mirem de dotar de significat una realitat essencialment complexa, en la qual
fenòmens dispars com ara la doble residència, la flexibilitat horària laboral
o l’atenció als progenitors també hi tenen influència. De manera que trobem
persones que no tenen cap altre lligam amb el territori, a banda del fet d’haver-
hi establert la residència durant els darrers anys. Entremig hi ha un conjunt de
situacions que reflecteixen vinculacions diverses amb el territori: la nascuda
al poble que, després d’un període de formació en una ciutat, hi torna per for-
mar i tirar endavant una família; el que, no nascut al medi rural però de pares
rurals, torna a la casa del poble per emprendre la seva vida laboral; qui, mal-
grat partir d’una vida urbana, és requerit pels seus pares per tenir-ne cura, etc.
Aquests tasts de significat tenen una rèplica perfecta a l’enquesta quan es pre-
gunta a tots aquells que diuen que no han nascut al poble quins són els motius
que els van impulsar a establir-s’hi (taula 7.1). La resposta, en principi oberta,
assenyala tres vies de sentit per a l’elecció del poble: la motivació familiar,
la motivació laboral i la motivació de l’entorn. La motivació familiar respon
tant a la família de pertinença –els pares són del poble– com a la família de
procreació –el matrimoni, la menció del qual és la raó principal d’instal·lació
per al 35% de les dones–. D’altra banda, la motivació laboral fa referència a
les oportunitats de treball que ofereix el poble. Finalment, trobem dos aspectes
que tenen a veure amb l’entorn: un, l’habitatge, lligat al procés d’emancipació
residencial i a les dificultats associades, endurides durant el darrer decenni
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per l’increment dels preus de l’habitatge; l’altre, la qualitat de vida a l’entorn
rural, que respon vivament a l’«ideal rural» com a forma de vida contraposada
a la urbana. A l’enquesta també s’esmenta un tercer aspecte relacionat amb
l’entorn, la valoració de les comunicacions i els serveis de l’entorn rural, tot i
que la seva rellevància és francament menor.

Per acabar de comprendre la distribució de motius, aquests s’han de posar en
relació amb l’índex de residència, tal com presenta el gràfic 7.1. L’oposició
és clara entre residents més aviat fixos, lligats a motivacions familiars, i nous
residents, molt més motivats pels al·licients de l’entorn i del treball. Malgrat
que el matrimoni continua representant una raó important, sobretot per a les
dones, aquesta motivació retrocedeix obertament. Pel que fa a les motiva-
cions de l’entorn, podem assenyalar, per acabar, que cada classe pot retre
compte dels dos grans grups de neorurals procedents d’àmbits urbans. D’una
banda, hi serien aquells que, conscients de les noves mobilitats i exercint-les,
troben l’àmbit rural com un punt de rotació accessible (per exemple, en rela-
ció amb el preu de l’habitatge). D’altra banda, hi trobem els qui atorguen un
valor intrínsec al rural, a través del que s’ha anomenat l’«ideal rural», i que
valoren per si mateixes les condicions d’aquest entorn.

TAULA 7.1

Motius d’instal·lació al poble de la generació suport
En percentatge

Total 100

Matrimoni 25,1

Motius laborals o de formació 22,8

Motius familiars 16,6

Motius relacionats amb l’habitatge 16,2

Motius relacionats amb la qualitat de l’entorn rural 16,1

Motius relacionats amb la comunicació, els serveis 1,3

Altres 1,5

No ho sap 0,4

Nota: no han estat vivint al poble tota la vida.
Font: EPR-2008.
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7.2. Autòctons i nous residents

Tot seguit referirem sumàriament les característiques estructurals que diferen-
cien la població segons la trajectòria de mobilitat i les posarem en relació amb
els canvis experimentats per les àrees rurals durant els darrers lustres. Per com-
paració als habitants autòctons, els nous pobladors presenten una estructura
per edat i sexe diferenciada (taula 7.2). Encara que l’edat no és especialment
rellevant en una anàlisi intrageneracional com aquesta, sí que convé remarcar
que els nous residents mostren un perfil rejovenit respecte dels fixos: la majo-
ria ronden la trentena, la qual cosa és indicativa tant de la novetat del procés
com de la seva vinculació als estadis inicials de la formació de famílies, amb
tot el que això pot representar per a la revitalització d’aquestes àrees. Quant al
sexe, les diferències indiquen, per damunt de la significativitat estadística, un
canvi extraordinàriament rellevant, ja que situen la població neorural en una
ràtio de masculinitat bastant més propera a la mitjana de la generació nacional
que no pas la de la població autòctona, clarament masculinitzada.

GRÀFIC 7.1

Motius d’instal·lació al poble per tipus de residència
de la generació suport
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Una conseqüència parcial de la joventut dels nous residents és que trobem
composicions familiars en formació, amb gran presència de la vida en parella,
fills petits i poca coresidència amb els pares; en general, són ben pocs els que
conviuen amb gent gran (gràfic 7.2). Aquest panorama contrasta bastant amb
la situació global de la generació descrita al capítol anterior.

TAULA 7.2

Residència de la generació suport per sexe i edat
En percentatge

FIXOS MÉS AVIAT FIXOS MÉS AVIAT NOUS NOUS TOTAL

Home 54,0 54,9 50,8 51,1 53,3

Dona 46,0 45,1 49,2 48,9 46,7

30-34 21,6 25,2 22,6 32,8 24,9

35-39 23,6 23,1 27,4 27,5 24,8

40-44 25,2 24,3 25,8 21,6 24,4

45-49 25,2 23,9 20,4 16,1 22,4

50 4,5 3,4 3,8 2,0 3,6

Font: EPR-2008.

GRÀFIC 7.2

Persones de la generació suport que conviuen amb els pares, la parella
i fills, per tipus de residència
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Els nous residents estan més vinculats a grups familiars propis, la qual cosa
els confereix un perfil diferenciat del panorama global, que es caracteritza per
un grup no menyspreable d’individus que viuen sols o amb els pares. Com
veiem al gràfic 7.3, les diferències pel que fa a proporció de famílies amb fills
no és gaire rellevant, ja que depenen de l’edat dels fills, indicativa de l’edat
dels pares –que en el cas dels nous residents presenta una mitjana menor–.
Tampoc no hi ha gaires diferències entre les llars extenses, una mica menys
representades en els nous residents, ni en les solitàries. El tret diferencial és
el balanç existent entre els que resideixen amb la família d’origen –una cosa
més pròpia dels residents fixos– i els que viuen en parella sense fills –més
comú entre els nous residents–. Aquesta qüestió resulta més significativa si
tenim en compte que els nous residents constitueixen un grup més jove i, per
tant, en principi, més procliu a romandre a la llar d’origen. Això suggereix
que l’arribada al camp d’aquests neorurals es relaciona amb una estratègia
residencial-familiar, una mena de neolocalitat, potser possible gràcies a una
nova concepció social del territori, més uniforme que a l’època en què consti-
tuïa les categories més o menys estanques del rural i l’urbà.

GRÀFIC 7.3

Tipus de llar de les persones de la generació suport
per tipus de residència
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Font: EPR-2008.
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GRÀFIC 7.4

Persones de la generació suport que conviuen amb els pares,
amb persones grans o que atenen dependents fora de la llar,
per tipus de residència

50%

15%

40%

45%

30%

25%

20%

35%

10%

5%

0%
FIXOS MÉS AVIAT FIXOS MÉS AVIAT NOUS NOUS

Atén dependents Pares Més grans de 70 anys a la llar

Font: EPR-2008.

No hi ha dubte que la formació de noves llars per part dels nous residents
actua de regenerador i contribueix a neutralitzar els greus desequilibris demo-
gràfics de les àrees rurals. No obstant això, resulta més difícil de calcular la
seva contribució al suport de la dependència a les àrees rurals, al marge de la
cura dels fills propis, per tal com aquestes famílies podrien estar menys con-
nectades amb els pobladors autòctons i, especialment, amb els que atenen les
situacions de dependència de la gent gran. Així, doncs, d’una banda, a causa
en part de la joventut dels nous pobladors, a les seves llars amb prou feines hi
ha ancians, com veiem al gràfic 7.4. I, de l’altra, en tant que residents menys
implicats en les xarxes assistencials i amb menys relacions familiars properes,
la possibilitat que atenguin la població gran es redueix i queda a càrrec de la
capacitat d’aquests nous pobladors de connectar amb xarxes de solidaritat que
contribueixin a pal·liar els problemes de la dependència a les àrees rurals. De
fet, l’atenció a la dependència es redueix significativament entre els nous resi-
dents, mentre que els vells residents n’estan sobrecarregats.

Ja hem vist com la residència afecta la composició familiar en què s’inscriuen
els membres de la generació suport. Ara ens interessa veure com la nova resi-
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dència també interfereix en la feina: la segona gran estructura social i una de
les principals motivacions d’assentament. Si comencem per les bases del mer-
cat laboral, que situem en la formació, hi trobem unes diferències considera-
bles en el nivell d’estudis de la generació suport segons el tipus de residència.
A mesura que els residents són més nous, observem un notable increment dels
nivells d’estudis mitjans i, sobretot, superiors (taula 7.3). En canvi, la relació
amb l’activitat amb prou feines registra diferències significatives segons el
tipus de residència: les úniques dades remarcables són la total desvinculació
dels nous residents de les feines agràries i un augment significatiu dels treba-
lladors per compte propi.

No obstant això, l’estructura laboral de la generació segons el tipus de resi-
dència presenta algunes diferències rellevants (taula 7.3). Les feines agràries
es redueixen al mínim entre els nous residents. També les feines industrials
registren una reducció important. En el sector de serveis, els canvis més nota-
bles tenen lloc en les feines directives –a conseqüència d’un nivell d’estudis
més elevat–, i més limitadament en les administratives.

En definitiva, els nous residents presenten una completa terciarització de l’acti-
vitat, tot i que, a causa del nivell d’estudis més alt, les diferències es concentren
en els quadres mitjans i directius abans que en els serveis menys qualificats
(gràfic 7.5). El panorama laboral mostra que els nous residents constitueixen un
estrat més autònom i immergit en el procés d’individuació. La seva participació
en el mercat laboral, més extralocal, mostra un predomini clar de l’assalaritza-
ció, una circumstància comuna a tota la generació. La desvinculació total del
món agrari dels nous residents, juntament amb la seva escassa participació en
negocis familiars, torna a ser indicativa que ens trobem davant d’un fenomen
que, si bé entronca la comunitat rural –o el que en queda– amb el conjunt de
la societat, és més per la presència a la vida dels pobles que no pas per una
implicació directa i al mateix nivell que la dels vells residents. Aquesta forma
de participació distant suscita interrogants sobre el seu paper ambivalent en la
sostenibilitat social de les àrees rurals. Els nous residents es presenten com els
renovadors de la ruralitat en el nou segle i, certament, en el terreny purament
demogràfic ho són. També mostren pautes de revitalització de les llars que són
profundament positives per neutralitzar els desequilibris demogràfics i reno-
var el teixit social. No obstant això, la seva desvinculació territorial respecte a
l’ocupació, que és fonamentalment extralocal, i la seva connexió amb corrents
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TAULA 7.3

Persones de la generació suport segons els tipus de residència
per estudis, activitat i tipus de feina
En percentatge

FIXOS
MÉS AVIAT

FIXOS
MÉS AVIAT

NOUS
NOUS TOTAL

ESTUDIS Sense estudis 2,2 2,3 2,5 1,3 2,1

Primaris (EGB, FP1...) 59,2 40,1 31,8 22,3 41,6

Batxillerat (FP2, BUP, COU...) 29,1 26,4 34,3 35,4 30,2

Universitaris 9,5 30,8 31,1 41,0 26,0

NS 0,3 0,3 0,2

ACTIVITAT Inactiu 13,4 9,4 8,8 10,8 10,8

Assalariat fix 42,5 52,7 49,1 52,3 48,8

Assalariat eventual 11,1 8,8 10,1 7,5 9,5

Per compte propi 13,6 12,2 16,4 18,3 14,4

Negoci familiar 4,5 3,1 5,7 2,3 3,8

Agricultor 7,3 3,6 2,8 0,3 4,1

Aturat 7,5 10,2 7,2 8,5 8,6

TIPUS
DE FEINA

Feines professionals
o directives 8,0 23,3 22,0 29,7 19,5

Quadres mitjans 2,7 4,1 2,6 5,2 3,6

Feines administratives 12,7 16,2 17,9 18,1 15,8

Feines en comerç / hostaleria 10,2 8,3 10,8 9,2 9,5

Oficis 17,7 13,4 17,5 12,9 15,4

Feines industrials 17,5 13,6 10,1 11,2 13,7

Feines manuals no qualificades
o en el sector de serveis 5,0 7,9 5,2 5,6 6,1

Feines agrícoles 16,6 7,3 5,6 2,4 9,0

Neteja / servei domèstic / cura de
persones 8,9 5,3 7,1 5,2 6,7

No contesta 0,7 0,6 1,1 0,4 0,7

Nota: en cursiva, les diferències estadísticament significatives a un nivell del 95%.
Font: EPR-2008.

socials més generals que els específicament rurals podrien crear diferències
socials importants dins l’àmbit rural. De fet, sembla que es detecten algunes
d’aquestes diferències respecte a un afer clau com és el sosteniment de la de-
pendència, que recau de manera desproporcionada sobre els vells pobladors.
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7.3. Els immigrants a les àrees rurals

Un dels canvis més significatius en l’estructura social d’Espanya ha estat el
creixement de la població d’origen estranger, un creixement que ha estat es-
pecialment intens durant el darrer quinquenni. El 2001 la població estrangera
resident a Espanya constituïa el 3,8% del total de la població, mentre que el
2007 aquesta proporció era ja del 10%. El pes total dels immigrants en la po-
blació espanyola s’ha multiplicat per més de dues vegades i mitja (2,6) en un
breu període de temps. Encara que l’assentament d’immigrants és un fenomen
eminentment urbà, també té un reflex en les poblacions rurals. El medi rural
ha participat en aquest creixement amb una intensitat semblant. La població
d’origen estranger que viu a les àrees rurals ha passat del 2,8% al 6,7% durant
el mateix sexenni (2001-2007).

Els factors que contribueixen a l’assentament de població estrangera a Espa-
nya són diversos. D’una banda, hi ha les migracions de retir: jubilats d’altres
països europeus que a les àrees litorals d’Espanya troben condicions de vida
més agradables per a la seva situació d’inactivitat. Es tracta d’un corrent mi-

GRÀFIC 7.5

Persones de la generació suport segons el tipus de feina
per tipus de residència
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Font: EPR-2008.
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gratori que es desenvolupa des de mitjans dels anys vuitanta, les destinacions
del qual estan altament concentrades en comarques i fins i tot en pobles molt
localitzats.(2) Una altra font d’immigració és el retorn de descendents d’emi-
grants, un retorn que pot ser intens en moments de crisi als països de proce-
dència. Fills i fins i tot néts d’emigrants tornen i s’estableixen a llocs amb els
quals encara mantenen vincles familiars. Aquesta mena d’immigració proce-
dent d’Amèrica Llatina (Argentina, Veneçuela, Colòmbia, Uruguai i Cuba,
principalment) i també d’Europa (Suïssa i França) té una importància especial
en algunes zones rurals de Galícia.(3)

Més recentment, durant la segona meitat dels anys noranta, comença l’arri-
bada de població immigrant en edats actives des de diferents punts del món.
És una immigració estretament vinculada al desenvolupament econòmic i a
les expectatives de desenvolupament vital dels seus protagonistes. Aquest fe-
nomen ha donat lloc al que de manera col·loquial s’anomena el «col·lectiu
immigrant».(4) Precisament aquest grup és el protagonista dels canvis que es-
tem observant tant en l’estructura social espanyola com en nombroses àrees
rurals. Es nodreix dels corrents migratoris transnacionals, originats des del
nord d’Àfrica, des d’Amèrica Central i del Sud, com també des de l’Europa de
l’Est, i consisteix en el desplaçament de mà d’obra cap a activitats econòmi-
ques en sectors concrets. Actualment aquests corrents s’amplien pels proces-
sos de reagrupament familiar.

Les dades reflecteixen una gran diversitat quant a llocs de procedència i si-
tuacions dels estrangers residents a les àrees rurals. Aquesta diversitat, que és
comuna a la que podem observar a les àrees urbanes, és al seu torn un reflex

(2) Alguns exemples que ens vénen fàcilment a la ment són Mojácar, al litoral d’Almeria; Finestrat, a Alacant, i
petites poblacions de l’arxipèlag balear. Com a mostra de l’impacte –important tot i que local– d’aquesta migració
de retir tenim el fet que, el 2001, als municipis de menys de 10.000 habitants d’Alacant, el 15,9% dels habitants
més grans de 65 anys eren estrangers.
(3) La correspondència amb els llocs de destinació de les migracions transoceàniques des del final del segle XIX
fins a mitjans del XX és palesa. Per exemple, a les àrees rurals de la Corunya, el 5% dels estrangers són suïssos;
a Orense, el 7% dels estrangers rurals procedeixen de Veneçuela; a Pontevedra, els argentins són el 9% de la
població estrangera que viu a les àrees rurals. Del total dels estrangers de la Galícia rural, el 9% són colombians.
Totes aquestes nacionalitats tenen, en general, un pes força menor en el conjunt dels estrangers a Espanya (dades
procedents del cens de població del 2001).
(4) La diferència entre estranger i immigrant és d’ordre social. Un europeu que treballa com a professor d’idiomes
no es considera membre del col·lectiu immigrant, mentre que un magribí que treballa en la construcció, sí. Tots dos
són estrangers, i la seva motivació per instal·lar-se en un altre lloc, la mateixa: oportunitats laborals. La diferència
entre tots dos és el reconeixement del seu estatus social. El primer, com a treballador qualificat, esdevé un «treba-
llador estranger»; el segon, com a treballador no qualificat, es denomina «immigrant».
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de la mateixa multifuncionalitat que caracteritza el món rural d’avui (taula
7.4). Migracions de retir, de retorn generacional, migracions econòmiques i
de reagrupament familiar conformen un conjunt poblacional ben heterogeni.
Mentre que al conjunt d’Espanya els marroquins són el grup més nombrós
–i, al mateix temps, el que fa més temps que està venint–, en el medi rural el
col·lectiu principal el conformen els romanesos, amb un pes molt significatiu:
un de cada sis estrangers rurals.(5) Si bé dominen les migracions econòmiques
(romanesos, marroquins o equatorians, vinculats als mercats estacionals de
l’agricultura i la construcció), també destaquen pel seu pes les migracions de
retir (Gran Bretanya), les de veïnatge (França i Portugal) i les de retorn gene-
racional (Argentina).

A causa del creixement accelerat d’aquest corrent migratori a les àrees rurals,
l’impacte de la immigració ja no és local ni concentrat a les costes del sud-est
peninsular. Aquest model localitzat estava vinculat a les migracions de retir i a
l’expansió de l’agricultura intensiva d’exportació. Ara, com a reflex de la ma-
teixa diversitat de situacions que travessen els territoris rurals, es converteix
en un fenomen generalitzat que té un gran impacte a bona part de les àrees
rurals (mapa 7.1).

Els mapes següents mostren la incidència de l’establiment de nous residents
d’origen estranger a les àrees rurals. El 2001 la presència d’estrangers es con-
centra, com ja hem assenyalat, a les àrees litorals i a la corona rural de la me-
tròpoli madrilenya. Sis anys més tard, aquesta presència s’ha ampliat a zones
de l’interior, i s’ha estès i intensificat tant al Llevant peninsular com als arxi-
pèlags. Aquestes regions presenten percentatges significatius d’estrangers. El
mapa del 2007, de la mateixa manera que el del 2001, reflecteix les zones en
què més d’un de cada 20 habitants rurals és estranger.

L’atracció de nous pobladors cap a les zones rurals del Llevant peninsular
s’origina en els mercats laborals del litoral sotmesos a una forta estacionalitat;
en el creixement de l’agricultura d’exportació a la Mediterrània, amb deman-
des intensives de mà d’obra; en el creixement de l’activitat urbanística, gran
consumidora de mà d’obra, i en l’expansió territorial de les àrees metropolita-
nes, que en el cas de Madrid arriba als nuclis rurals de les províncies limítro-

(5) El col·lectiu romanès és el que ha augmentat més a les àrees rurals durant el període considerat. El 2001 era la
sisena nacionalitat en el medi rural, després del Marroc, l’Equador, el Regne Unit, Alemanya i Colòmbia.
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fes: Segòvia, Guadalajara i Toledo. També observem la importància que tenen
les activitats de la vall de l’Ebre, vinculades a la producció agrària, transfor-
mació –agroindústria– i envasament alimentari (quarta gamma), que generen
mercats laborals també molt estacionals i amb exigències de mà d’obra amb
una alta disponibilitat. En el nou mapa de la immigració rural podem albirar
una altra mena de fenòmens. Així, regions com ara Sòria, Terol i Conca es-
tan molt desconnectades dels processos tot just assenyalats, i les seves àrees

TAULA 7.4

Principals nacionalitats en el medi rural
Pes (‰) de les diferents nacionalitats sobre el total d’estrangers rurals

PAÍS DE NAIXEMENT ARRIBATS ABANS DEL 2005

Romania 156,4

Marroc 127,5

Regne Unit 64,9

França 61,4

Equador 59,6

Bulgària 49,2

Argentina 48,2

Colòmbia 43,2

Portugal 42,9

Alemanya 41,7

Suïssa 22,7

Veneçuela 20,2

Uruguai 15,3

Polònia 14,3

Cuba 14,0

Rússia 13,8

Bolívia 13,8

Ucraïna 13,7

Brasil 13,5

Països Baixos 11,6

Perú 10,7

Bèlgica 10,4

Suma 869,0

Font: ENI 2007. Elaboració pròpia.



136 LA POBLACIÓ RURAL D’ESPANYA

MAPA 7.1

Pes de la població immigrant resident a les àrees rurals, 2001 i 2007

>10%

>5% i <10%

<5%

2001

2007

Font: cens de població de 2001 i padró municipal de 2007. Elaboració pròpia.
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rurals són exemples del procés de despoblament rural. Entre les causes de
la presència d’estrangers en aquests territoris cal fer notar que l’impacte és
estadísticament més gran a les àrees menys poblades i que en molts casos es
tracta d’una població molt vinculada a activitats extractives concretes,(6) però
també hauríem de considerar la incidència de certs programes d’«acollida»
desenvolupats durant els darrers anys, concretament a la província de Terol,
precisament per lluitar contra el despoblament rural i la consegüent pèrdua de
serveis –educació, sanitat– que implica la recessió demogràfica.

És clar que la recepció de població estrangera en àrees rurals produeix un
canvi important en els paisatges socials de la ruralitat. No obstant això, com
que aquest fenomen és molt recent, encara no ha estat prou estudiat. Els reptes
a l’hora d’aprofundir en aquests interrogants són evidents per l’escassetat de
dades de qualitat respecte a aquests col·lectius. Ens basarem en la millor font
existent actualment: l’Enquesta nacional d’immigració (ENI-2007), realitzada
per l’INE. A partir d’aquesta font(7) examinarem els perfils i les trajectòries
dels estrangers a les àrees rurals per considerar l’impacte que hi tenen en els
processos reals de desenvolupament socioeconòmic.

Una primera interpretació de la important presència d’immigrants a les àrees
rurals ens duria a pensar que els immigrants vénen a omplir els buits que els
desequilibris demogràfics han ocasionat en les estructures de població rural.
Les dades, però, no sostenen amb fermesa aquesta hipòtesi, que, d’altra banda,
resulta molt simple en la mesura que no recull les dinàmiques de desenvolupa-
ment de les mateixes àrees rurals ni tampoc el protagonisme que poden tenir

(6) A Terol, el 9,5% de la població rural és avui d’origen estranger. Municipis molt petits com ara Puertomingalvo,
de 252 habitants, té un 43,6% de població estrangera; d’altres són Albentosa (334 habitants, 30,2%), La Cerollera
(124 habitants, 29,8%), La Cuba (63 habitants, 28,6%), a més de Fuentes de Rubielos, Josa, Salcedillo, Allueva,
Aguaviva... La majoria són a la comarca de Gudar-Javalambre, als límits amb Castelló, i en molts casos es dedi-
quen a activitats relacionades amb l’extracció minera. La quarta part dels municipis rurals de Terol ultrapassa el
10% de població estrangera. En el cas de Sòria, la lògica és una altra perquè la concentració es produeix als caps
de comarca. Ólvega, lloc vinculat a l’agroindústria, amb 3.546 habitants, té un 9,9% d’estrangers, i Almazán, un
8%. No obstant això, a la gran majoria dels municipis que no arriben als 100 habitants no hi ha presència d’es-
trangers.
(7) Es tracta d’una enquesta representativa per al conjunt d’Espanya referida a més grans de 15 anys nascuts fora
d’Espanya. El caràcter complex de les estratègies d’assentament –resulta difícil precisar si l’estada a Espanya és
temporal o permanent en un període de temps– i de les condicions legals ha motivat que les dades es refereixin
únicament als qui porten almenys tres anys residint al país. La variable mida de l’hàbitat només ha estat possible
computar-la de manera indirecta per mitjà del seguiment de les trajectòries de mobilitat residencial. En el 22%
dels casos, aproximadament, no s’ha pogut obtenir aquesta informació, si bé no és esperable, atesos el volum i els
diferents contrastos realitzats, que això produeixi biaixos rellevants en la informació tractada aquí.
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les poblacions immigrants i les seves famílies en el desenvolupament de les
seves pròpies trajectòries de residència i treball.

El primer que observem és que la població estrangera és una població molt
concentrada generacionalment, la qual cosa reforça la generació suport, però
molt desequilibrada per sexe, en el mateix sentit de masculinització que, com
hem vist, es produeix a les àrees rurals (gràfic 7.6).

GRÀFIC 7.6

Estructures de població dels immigrants
Arribats abans del 2005
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Com a estratègia analítica convé distingir el col·lectiu d’estrangers pel seu
origen, ja que això permet posar de manifest situacions ben diferents. Per
això, les anàlisis se centren en dos grans grups: amb origen a la UE-15 i amb
un altre origen. Grups que diferencien els immigrants no tan sols per la seva
motivació, el retir o la feina, sinó també quant als nivells socioeconòmics i la
consideració social a les poblacions receptores.

Els procedents de la UE-15 (gràfic 7.7) són, en primer lloc, gent gran, conse-
qüència lògica de les emigracions de retir. En segon lloc, es concentren en les
edats intermèdies. Encara que, en general, es tracta d’una immigració mascu-
linitzada, sorprèn que no sigui així per a tots els grups d’edat, especialment a
les edats intermèdies. En aquesta reflexió convé tenir en compte que el lloc de
residència dels estrangers procedents de la UE-15 està induït per motius fami-
liars: més del 40% estan casats o aparellats amb un nacional (espanyol) (taula
7.5). Això pot explicar la feminització en edats més joves. En tercer lloc, és
també una emigració de tipus laboral que si s’instal·la a les àrees rurals és per
motius de preferència residencial, pròpia de grups professionals. En definitiva,
la presència de residents de la UE-15 en el medi rural no té relació amb els
mercats de treball locals.

Els que provenen de regions de fora de la UE-15 (gràfic 7.7) es concentren
en les edats intermèdies, en edats molt coincidents amb les de la generació
suport. En el cas dels immigrants no comunitaris, es reforça fins i tot la ge-
neració immediatament més jove que la generació suport. També aquesta im-
migració reforça la masculinització rural. Els immigrants extracomunitaris,
malgrat la seva forta masculinització, mantenen lleugerament un equilibri més
gran en les edats de la trentena. Actualment està tenint lloc un important can-
vi de patró en les migracions transnacionals, en el sentit que presenten una
feminització creixent. La feminització de les migracions transnacionals és un
fenomen recent, que caracteritza el que s’ha anomenat les «migracions post-
fordistes», i que té a veure amb la transmissió de les desigualtats de gènere
a escala global. Principalment a les regions d’Amèrica Central i del Sud són
les dones les que inicien les cadenes migratòries. La desvaloració del treball
en origen i la subsidiarietat econòmica que s’atribueix a les dones a les re-
gions i famílies d’origen les converteix, dins les estratègies familiars, en els
membres seleccionats per inserir-se en els mercats laborals transnacionals que
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GRÀFIC 7.7

Estructures de població dels immigrants rurals
Arribats abans del 2005
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demanen treballadors precaris i irregulars.(8) La desvaloració social en ori-
gen les converteix en les més aptes per adequar-se a les condicions laborals
que les esperen. En el cas d’Espanya, però, la importància que hi té la immi-

(8) D’altra banda, també els llocs de destinació afavoreixen aquesta segmentació migratòria per sexe, davant la
manca de recursos públics per tenir cura de les persones, la criança i l’externalització del treball domèstic familiar,
que afavoreixen una demanda de treballadores dones.
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gració marroquina –que és una immigració molt masculinitzada(9) i estacional,
anomenada de vegades «d’oreneta»– fa que les dades del conjunt d’immi-
grants mantinguin el panorama de masculinització. Per exemple, si ens fixem
en la taula anterior (taula 7.5), observem que el 6,8% dels homes no comuni-
taris tenen el cònjuge residint al lloc d’origen.(10)

La taula 7.5 també ens permet relacionar la immigració amb alguns efectes de
la masculinització rural. Una mica més de la quarta part de les dones no comu-
nitàries que viuen a les àrees rurals són casades amb un espanyol. En aquest
sentit s’observa que el matrimoni és un factor important d’arrelament de les
immigrants en el medi rural, una dada que podem relacionar amb l’elevat grau
de solteria masculina rural i amb les «caravanes de dones», que es van conèi-
xer arran del mediàtic cas del municipi de Plan, al Pirineu.

(9) No obstant això, es comencen a observar també migracions femenines de caràcter estacional des del Marroc.
El cas de la maduixa a Huelva n’és un bon exemple. Per a certs treballs agraris es trien dones casades, i d’aquesta
manera es garanteix que l’emigració sigui només temporal.Vegeu l’article «Manos de madres para recoger fresas»,
El País (19.01.07).
(10) En el conjunt de la immigració marroquina, el 14,4% dels homes immigrants que viuen a Espanya tenen el
cònjuge residint al lloc d’origen.

TAULA 7.5

Formes de convivència en parella de la població immigrant resident
a les àrees rurals

NO UE-15 UE-15

HOMES DONES HOMES DONES

No casat 21,6 21,7 21,6 16,0

El cònjuge viu
a Espanya,
però en un altre
habitatge 1,0 1,1 0,0 1,0

Casat o vivint
en parella

Conviu amb la seva
parella al domicili

Intranacional 56,6 45,9 29,9 23,9

Transnacional 3,6 4,1 5,4 9,8

Mixt 10,5 25,8 41,9 48,6

El cònjuge viu a l’estranger 6,8 1,4 1,2 0,7

Total 100% 100% 100% 100%

Notes: més grans de 19 anys arribats abans del 2005. Intranacional: tots dos cònjuges de la mateixa nacionalitat.
Transnacional: els cònjuges són de nacionalitat diferent. Mixt: un dels cònjuges és espanyol.
Font: ENI 2007. Elaboració pròpia.
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Les conseqüències de la immigració en l’estructura demogràfica rural són
contradictòries. D’una banda, l’arribada d’aquests nous residents eixampla
alguns dels desequilibris demogràfics com ara la situació de masculinització.
D’altra banda, s’observen tendències que poden revitalitzar les mateixes po-
blacions rurals. En tractar-se d’una població en edat genèsica, l’impacte pot
ser vitalista en el sentit demogràfic. Encara que tècnicament resulta relativa-
ment complex valorar aquest impacte,(11) la taula 7.6 exposa algunes dades
referents a la convivència dels immigrants amb els seus fills. Malgrat que els
que resideixen a les àrees rurals conviuen en menor mesura amb els fills que
no pas els que viuen a les àrees urbanes, les diferències són lleugeres; de fet,
no hi ha diferències remarcables en l’hàbitat quant al nombre de fills amb què
conviuen. Encara que aquestes diferències siguin petites, però, el fet que les
dimensions de la família immigrant siguin semblants a les àrees rurals i les
urbanes – atesa la situació de menor natalitat de les àrees rurals– contribueix
a mantenir una certa vitalitat demogràfica.

En relació amb l’activitat laboral dels immigrants, aquesta es troba molt con-
centrada dins d’un reduït ventall d’ocupacions molt diferenciades per sexe
(taula 7.7). Aquest escenari es pot resumir assenyalant la construcció –un
de cada tres homes estrangers treballa en aquest sector– i el servei domèstic
–quasi una de cada quatre estrangeres té aquesta ocupació– com els grans sec-
tors que concentren l’activitat. No obstant això, aquest panorama resumit per
grans sectors d’activitat amaga una diversitat real d’ocupacions i, sobretot, de
situacions. Per exemple, en el cas de les immigrants, l’hostaleria i el comerç
són també activitats que tenen una gran importància com a font d’ocupació, o,
en el cas d’ells, les ocupacions manufactureres. La qüestió rellevant en l’ocu-
pació és la posició laboral dels treballadors, una cosa que resulta molt difícil
d’observar amb els dispositius estadístics emprats en l’anàlisi de l’ocupació
per branca d’activitat.(12)

En definitiva, més enllà de les característiques que els processos històrics
han anat sedimentant en les poblacions rurals, l’arribada de nous pobladors a

(11) L’obstacle principal per a això és el fet que molts immigrants ja han tingut els fills abans d’arribar i és difícil
valorar en quins moments o condicions es produeix el reagrupament familiar, que tampoc no ha de coincidir ne-
cessàriament amb el domicili dels pares, segons l’edat en què tingui lloc aquest reagrupament.
(12) És el cas, per exemple, dels serveis a les empreses. Aquesta categoria d’ocupació és molt àmplia i inclou nete-
ja industrial, call centers, locutoris, guardes de seguretat... De manera ràpida podríem assenyalar que aquesta cate-
goria aplega bona part de l’ocupació temporal en el sector serveis, gestionada per empreses de treball temporal.
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aquest medi posa en evidència la seva obertura a processos complexos i, fins i
tot, d’abast transnacional. Tot plegat reforça la idea de la inserció del rural en
la societat global, com també la importància dels factors sociològics a l’hora
d’explicar qui són, i per què i on busquen fixar la seva residència aquests nous
pobladors que estan contribuint a redefinir els trets socials i demogràfics de
les àrees rurals.

TAULA 7.6

Indicadors de convivència paternofilial de la població immigrant
per les dimensions de l’hàbitat

<10.000 10.001 a 20.000 20.001 a 50.000 >50.000

Tenen fills més petits de 16 anys
que viuen al domicili 55,9% 60,9% 57,7% 62,1%

Mitjana de fills de menys de 16
anys que viuen al domicili 1,62 1,56 1,67 1,49

Notes: més grans de 19 anys arribats abans del 2005. Mitjana sobre els que tenen fills que resideixen al domicili.
Font: ENI 2007. Elaboració pròpia.

TAULA 7.7

Ocupació per branques d’activitat
Total de població estrangera resident a Espanya

HOMES DONES

Agricultura 7,3 2,5

Manufactura 13,3 6,9

Construcció 33,1 0,8

Comerç 11,3 14,1

Hostaleria 10,0 17,5

Transport, mineria, energia i pesca 7,8 3,7

Serveis a les empreses 7,6 13,4

Administració i educació 3,5 6,1

Serveis personals 5,3 11,3

Llars 0,8 23,7

Total 100% 100%

Nota: arribats abans del 2005.
Font: ENI 2007. Elaboració pròpia.
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En les societats modernes, la mobilitat ha esdevingut un recurs imprescindible
per resoldre les necessitats quotidianes i dur a terme bona part de les nostres
responsabilitats socials. L’accés a les oportunitats i els serveis, les opcions
de lleure i consum, i la sociabilitat, depenen en gran manera dels recursos
disponibles per desplaçar-nos tot comprimint els temps i els espais. La mobi-
litat i, més concretament, la mobilitat basada en els automòbils privats, també
anomenada automobilitat, han estat naturalitzades com una cosa consubstan-
cial a les nostres formes de vida i de la ciutadania moderna. De manera que
la seva absència o limitació també ha determinat la creació de noves formes
d’exclusió i precarització social. L’automobilitat transcendeix així el caràcter
merament instrumental, de connexió entre espais distants, i es converteix en
un element que, d’una banda, habilita per a l’acció, en permetre un transport
relativament veloç i flexible, i, de l’altra, limita les possibilitats, en haver con-
tribuït a organitzar l’espai en funció de l’ús exclusiu de l’automòbil privat.

La capacitat per moure’s depèn d’una combinació de recursos (per exemple,
possessió d’automòbil privat, poder adquisitiu) i destreses variables (per exem-
ple, l’habilitat per conduir es perd amb l’edat). En aquest sentit, la mobilitat
també es configura com un capital social que pot augmentar o minvar (per exem-
ple, amb els canvis residencials o l’ajuda de la xarxa familiar), però que també
es transforma i bescanvia per altres capitals econòmics, relacionals, etc. (com
ara amb l’accés a feines millors en els mercats de treball de fora del municipi).

8.1. La mobilitat com a part de la fragilitat rural

L’automobilitat ha esdevingut un element clau del món rural contemporani.
Especialment per a viure en certs tipus d’hàbitats (sistemes de poblament dis-

VIII. Desigualtats en l’accés a la mobilitat
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pers, àrees de muntanya) o en aquelles àrees amb unes característiques socio-
econòmiques especials: fortament envellides, amb petits volums de població
que no fan rendible el transport públic, i dependents de mercats de treball
extralocals. D’altra banda, la centralització dels serveis (sanitaris, educatius,
entre altres), com també de les ofertes comercials i de lleure, atorguen també a
aquesta forma de mobilitat un paper estratègic. Aquest fet, però, com veurem
tot seguit, representa un factor de vulnerabilitat i desigualtat per a molts grups
rurals.

El cens del 2001 registrava gairebé dos milions de residents en municipis de
menys de 10.000 habitants que vivien en llars sense automòbil. Per compa-
ració amb les àrees de dimensions mitjanes, el món rural sembla relacionat
desfavorablement amb aquest recurs estratègic. D’una banda, el pes dels col-
lectius immobilitzats s’incrementa a mesura que minva la mida de l’hàbitat, i
és especialment important en els més ruralitzats. Per sota dels 2.000 habitants,
una de cada cinc persones no té automòbil a la llar, xifra que en els municipis
de menys de 500 habitants arriba a una de cada quatre.

Els processos que apareixen associats a aquest fenomen són diversos (com
l’envelliment i la pobresa), però hem de subratllar la vulnerabilitat que pre-
senten certs grups en relació amb l’automobilitat, com també les situacions
de risc i dependència que es poden derivar d’aquestes situacions. La taula 8.1
mostra el pes que adquireixen entre els que viuen en llars sense cotxe algunes
d’aquestes condicions socials (més grans de 65 anys, menors de 16 anys, atu-
rats) segons les diferents comunitats autònomes. En algunes (com ara Anda-
lusia i Extremadura) viuen en aquest tipus de llars rurals més d’un de cada 10
nens menors de 16 anys, 6 de cada 10 més grans de 65 anys i una mica més de
2 de cada 10 aturats.

El procés d’envelliment de la societat en general i de certes àrees rurals en
particular té un paper determinant. Així, del conjunt de persones que el 2001
vivien en llars sense vehicle, la meitat eren pensionistes (per jubilació, vi-
duïtat o invalidesa). A més, una de cada tres d’aquestes llars estava formada
per dos adults (almenys un de 65 anys o més), sense menors, i, pràcticament,
dues de cada 10 per una persona sola de 65 anys o més (en la majoria dels ca-
sos, dones) (taula 8.2). D’aquesta manera, els més grans de 65 anys residents
en àrees rurals en llars que no disposen d’automòbil són més del 60% a les
províncies següents: Cadis, Granada, Huelva i Jaén (Andalusia), Àvila, Sala-
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manca i Zamora (Castella i Lleó), Càceres i Badajoz (Extremadura), i Toledo,
Ciudad Real i Conca (Castella-la Manxa). Un indicador que suggereix uns
paisatges socials on els grups dependents (de la xarxa familiar i dels serveis
socials) hi tenen un gran pes. En els casos més exposats, aquesta mena de llars
que manquen del recurs de l’automobilitat privada poden acumular diverses
situacions de risc social. Per exemple, un total de 16.735 persones convivien
en llars sense cotxe i amb més de 3 aturats (el 47% d’aquest total es registrava
a les àrees rurals andaluses).

TAULA 8.1

Persones que viuen en llars sense cotxe
(municipis de menys de 10.000 habitants)

NOMBRE TOTAL
DE PERSONES

% ENTRE
ELS MENORS
DE 16 ANYS

% ENTRE
ELS MÉS GRANS

DE 65 ANYS

% ENTRE
ELS ATURATS

Total de persones 1.947.347 124.804 1.059.923 117.645

Espanya 20,3 8,7 51,5 20,0

Andalusia 421.799 12,3 62,0 24,3

Aragó 79.832 6,5 49,0 17,1

Astúries 34.938 8,7 49,5 18,8

Balears 22.534 5,7 38,8 11,1

Canàries 46.346 11,8 45,4 21,8

Cantàbria 28.386 6,5 42,2 14,0

Castella i Lleó 267.988 7,5 57,4 18,5

Castella-la Manxa 210.674 8,2 61,0 20,6

Catalunya 158.545 5,8 35,5 12,8

Comunitat Valenciana 136.909 6,6 47,1 16,0

Extremadura 156.004 10,1 64,6 22,5

Galícia 196.599 9,1 44,9 17,3

La Rioja 23.726 8,2 54,8 21,0

Madrid 43.628 8,0 48,4 15,0

Múrcia 17.827 10,3 52,7 18,1

Navarra 39.696 6,4 40,8 15,4

País Basc 61.916 7,2 41,8 17,6

Font: cens de població de 2001. Elaboració pròpia.
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La mobilitat precaritzada que presenten determinats grups de residents rurals
contrasta, però, amb la motorització intensificada que hi trobem en altres (com
ara els joves o les classes mitjanes exurbanes arribades a les àrees rurals du-
rant les darreres dècades). El cens del 2001 mostrava, per exemple, que entre
els ocupats de menys de 35 anys el cotxe era utilitzat com a mitjà de desplaça-
ment a la feina en 6 de cada 10 casos als municipis intermedis (entre 10.000 i
50.000 habitants), i per sota dels 10.000 habitants el feien servir 7 de cada 10
joves (el 72% dels que residien a municipis per sota de 2.000 habitants).

Apreciarem millor aquesta relació desigual amb l’automobilitat que presen-
ten els residents rurals si comparem el pes que tenen les persones que viuen
en llars que disposen de vehicle segons els diferents grups de sexe i edat
(gràfic 8.1). Els grups immobilitzats s’incrementen de manera important a
les generacions madures (entre 50 i 80 anys) i posteriorment minven entre els
més ancians (que solen integrar-se en llars de familiars que disposen de vehi-
cle). També les dones presenten una situació lleugerament desigual respecte

TAULA 8.2

Estructura de les llars sense cotxe
(municipis de menys de 10.000 habitants)

TOTAL
DE PERSONES

% SOBRE
TIPUS DE LLAR

% SOBRE
LLARS SENSE

COTXE

Total 1.947.347 20,3 100

Unipersonals <65 122.765 33,5 6,3

Unipersonals 65 i més 365.781 88,1 18,8

Monoparentals amb menors 30.550 23,3 1,6

Dos adults de 16 a 64 anys, sense menors 100.816 15,2 5,2

Dos adults, almenys un de 65 anys
o més, sense menors 593.398 56,8 30,5

Biparentals amb fills 136.360 6,9 7,0

Dos adults, un de 16-35, amb menors
o sense 154.542 11,3 7,9

Dos adults, de 35 anys i més,
amb menors o sense 76.794 6,9 3,9

Altres llars amb diversos adults,
amb menors o sense 366.341 14,6 18,8

Font: cens de població de 2001. Elaboració pròpia.
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dels seus companys de generació masculins. És remarcable, d’altra banda, la
relació especial que s’estableix entre les llars amb infants i l’automobilitat
a causa de la multiplicació de les tasques i responsabilitats associades a la
criança.

8.2. La mobilitat en relació amb les oportunitats i l’ocupació

La vida quotidiana en el món rural dels nostres dies es configura necessària-
ment d’acord amb les possibilitats que ofereix la generalització de l’automo-
bilitat. La flexibilitat que ofereix aquest recurs privat fa possible l’arrelament
juvenil i femení, les estratègies residencials i laborals de bona part dels seus
residents, el repoblament de certes àrees amb nous residents exurbans i la
permanència d’altres notablement envellides i convenientment assistides per
les xarxes familiars.

Per exemple, l’accés a la feina sembla clarament lligat en més de la meitat
dels ocupats rurals a les possibilitats que ofereixen els mitjans de transport de
trencar les constriccions dels mercats de treball locals. Una opció que sembla

GRÀFIC 8.1

Percentatge de les persones que viuen en llars amb vehicle segons
els grups d’edat (municipis de menys de 10.000 habitants)
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Font: cens de població de 2001. Elaboració pròpia.
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més necessària a mesura que es redueix la mida de l’hàbitat, com mostra la
taula 8.3, i que molt sovint implica el desplaçament amb cotxe.

Aquesta mobilitat laboral rutinària fora del municipi és una forma d’inser-
ció laboral generalitzada entre els joves rurals. Els diferents esdeveniments
del cicle vital (matrimoni, fills, etc.) poden afavorir més tard una tendència
progressiva cap a l’adequació local de la feina i la residència (abandó laboral
femení, canvis residencials, etc.). Com veiem al gràfic 8.2, però, els grups
d’ocupats més joves mantenen una alta mobilitat: més d’un de cada 2 treballen
als mercats de treball extralocals. Aquesta relació s’inverteix de manera acu-
sada entre els madurs (de més de 50 anys), que opten per l’arrelament laboral
local. En el cas de les dones, la mobilitat laboral fora del municipi es redueix
d’una manera molt significativa després dels 30 anys, fins que més endavant
gairebé desapareix.

Les diferents piràmides d’edat dels grups d’homes i dones que treballen fora i
dins del municipi de residència mostren la pressió que exerceix el medi rural

TAULA 8.3

Ocupats de més de 16 anys que treballen en un altre
o en diversos municipis

TOTAL
OCUPATS QUE

TREBALLEN EN UN
ALTRE MUNICIPI

HOMES
QUE TREBALLEN
EN UN ALTRE
MUNICIPI

DONES
QUE TREBALLEN
EN UN ALTRE
MUNICIPI

JOVES
(DE MENYS DE 35 ANYS)

QUE TREBALLEN
EN UN ALTRE MUNICIPI

Totals 37,6 41,5 31,3 41,2

Menys de 101 habitants 55,5 51,6 66,5 71,0

De 101 a 500 habitants 53,4 51,7 57,5 66,8

De 501 a 1.000 habitants 52,2 52,7 51,1 63,4

De 1.001 a 2.000 habitants 50,6 52,2 47,3 58,9

De 2.001 a 5.000 habitants 48,0 50,6 42,9 54,3

De 5.001 a 10.000 habitants 45,8 48,6 40,7 49,8

De 10.001 a 20.000 habitants 44,9 48,1 39,2 47,8

De 20.001 a 50.000 habitants 44,2 47,3 39,0 46,5

De 50.001 a 100.000 habitants 41,7 45,7 35,3 44,0

De 100.001 a 500.000 habitants 31,7 35,9 25,3 35,4

Més de 500.000 habitants 19,8 24,0 14,3 21,2

Font: cens de població de 2001. Elaboració pròpia.
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(en tant que entorn restringit d’oportunitats) sobre els residents més joves.
També podem observar com apareixen associades les estratègies generacio-
nals, de gènere i de mobilitat laboral, en els diferents grups de residents ru-
rals.

Per exemple, bona part de les dones que treballaven fora del municipi el 2001
s’integraven en les feines qualificades dels serveis i les administracions públi-
ques (ensenyament, sanitat) i com a tècniques mitjanes de gestió (administra-
tives). Al costat d’aquestes ocupacions, també hi tenien un fort pes altres de
no qualificades (serveis personals a les llars, cura i atenció personal, neteja).
Els homes ocupats fora s’orientaven més a les feines manuals (construcció,
qualificats de l’agricultura) i els transports. Podem resumir aquestes estratè-
gies laborals considerant que 3 de cada 10 residents rurals ocupats fora del
municipi eren homes que treballaven en la construcció o altres feines manuals;
dos més eren un home i una dona ocupats com a professionals, tècnics titulats
o treballadors administratius, i en dos casos més es tractava d’un home i una
dona que treballaven en feines no qualificades.

GRÀFIC 8.2

Estructura d’edats dels ocupats dins i fora del municipi
de residència (residents rurals)
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Altres estudis (Camarero et al., 2006) han revelat com la reducció de la preca-
rietat laboral entre les dones rurals té una relació amb el transport privat. Entre
les joves rurals, els grups que presentaven una alta mobilitat (amb feina fora
del municipi, vehicle propi, que passaven més de 20 minuts de mitjana en el
trajecte quotidià a la feina) gaudien de feines directives, tècniques o professio-
nals. Mentrestant, els grups amb una mobilitat baixa (joves de menys de 20
anys, ocupades a la localitat i que no disposaven de vehicle propi) mantenien
pitjors condicions de treball i, més sovint, feines no qualificades. Així, doncs,
l’automòbil privat sembla que es configura com una de les claus per millorar
els itineraris d’inserció professional entre les dones i els joves rurals.

Si observem aquest fenomen des de la perspectiva territorial, les particula-
ritats que adquireixen les diferents formes del commuting per motius labo-
rals a les àrees rurals de les diverses comunitats autònomes defineixen dos
patrons bàsics (Oliva, 2007) (taula 8.4). D’una banda, el que caracteritza les
àrees més industrialitzades i urbanitzades (per exemple, Catalunya, Madrid i
el País Basc), on ha esdevingut una forma generalitzada de treball i residèn-
cia. Aquí el seu pes és més gran en tots els grups ocupacionals, de gènere i
generacionals, i s’orienta en diferents direccions (commuting interrural, rural-
urbà, etc.). D’altra banda, el model de les regions tradicionalment latifundistes
i industrialitzades més o menys tardanament (per exemple, Andalusia i Ex-
tremadura), on aquestes estratègies, menys generalitzades, es concentren en
certes ocupacions que exerceixen els grups juvenils, i mantenen unes taxes de
participació femenina més baixes.

A les primeres àrees rurals (properes als entorns metropolitans, integrades a
les regions més industrialitzades i a les comunitats uniprovincials del nord
peninsular) es perfilen uns mercats de treball extralocals més diversificats i
accessibles que donen feina a tots dos sexes i als diferents grups d’edat. A les
segones àrees, la mobilitat laboral sembla més difícil o menys necessària i els
moviments s’orienten cap als mercats de treball masculinitzats de les àrees
metropolitanes, les capitals o els caps de comarca. Si a les primeres trobem
que 6 o 7 de cada 10 joves rurals de menys de 35 anys es desplaçava diària-
ment per treballar en un altre municipi i les joves rurals mobilitzades presenta-
ven taxes iguals o més altes que els seus homòlegs masculins, en el segon grup
el seu pes es reduïa notablement (amb prou feines 3 o 4 de cada 10 ocupades
rurals treballaven fora del municipi).
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8.3. La generació suport en relació amb la mobilitat

La mobilitat diària és un recurs fonamental per a les estratègies laborals i re-
sidencials de bona part de la generació suport. Especialment per als que han
arribat al municipi durant l’última dècada, entre els quals més de 7 de cada 10
es desplacen per treballar fora (taula 8.5). També en aquest grup trobem un ús
del cotxe més generalitzat i un percentatge més alt d’ocupats que passen més
temps per desplaçar-se a la feina.

Per comparació a la mobilitat laboral masculina, les dones d’aquest grup ge-
neracional presenten un grau d’arrelament laboral local més alt (especialment
aquelles que viuen al municipi des de fa més d’una dècada). I quan es des-

TAULA 8.4

Característiques del treball rural extralocal

OCUPATS FORA /
OCUPATS
AL MUNICIPI

DONES / HOMES
OCUPATS FORA

% MOBILITAT
INTERRURAL

% OCUPATS
FORA (HOMES
<35 ANYS)

% OCUPADES
FORA (DONES
<35 ANYS)

% OCUPATS
FORA QUE

FAN VIATGES
DE MÉS DE
30 MINUTS

Totals 0,93 0,45 24,4 55,4 53,5 28,6

Andalusia 0,68 0,36 20,0 47,7 41,2 33,4

Aragó 0,69 0,46 34,5 47,2 51,1 24,8

Astúries 0,70 0,37 25,0 54,4 47,4 33,3

Balears 0,64 0,58 15,6 39,3 41,6 22,1

Canàries 0,92 0,50 11,3 52,6 49,0 49,7

Cantàbria 1,52 0,40 24,1 70,2 65,4 21,0

Castella i Lleó 0,96 0,43 23,7 59,4 62,3 23,7

Castella-la Manxa 0,74 0,34 25,2 50,4 44,5 34,4

Catalunya 1,25 0,59 26,9 60,3 62,2 25,1

Com. Valenciana 0,90 0,45 26,4 53,3 49,0 20,1

Extremadura 0,52 0,33 29,1 43,8 38,5 26,2

Galícia 0,90 0,43 20,5 62,8 56,6 28,5

La Rioja 0,72 0,43 34,6 46,9 48,4 16,0

Madrid 1,85 0,52 12,6 68,2 64,7 57,8

Múrcia 0,85 0,35 9,4 56,0 41,6 23,8

Navarra 1,26 0,51 37,7 62,1 62,4 18,6

País Basc 1,87 0,52 30,6 71,8 69,4 23,0

Font: Oliva, 2007.
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placen a treballar fora, mostren una mobilitat rutinària més amable i propera.
Per exemple, una de cada quatre dones es desplaça a peu o amb bicicleta, i la
meitat treballa al mateix municipi on viu (enfront del 38% dels homes). En
general, els treballadors localitzats, és a dir, aquells que treballen al mateix
municipi de residència, són els que necessiten menys temps per arribar a la
feina (menys de 10 minuts en el 90% dels casos), mentre que pràcticament la
meitat dels que treballen fora hi inverteixen més de 20 minuts (taula 8.6).

Quant al mitjà utilitzat per desplaçar-se, la divisió entre els qui treballen al
municipi i els qui treballen fora mostra també la importància de les estratègies
de mobilitat quotidianes basades en l’ús del vehicle privat (taula 8.7).

Si ens fixem amb més deteniment en el col·lectiu format per les persones que
no condueixen, podem observar que la seva posició diferencial respecte a les
oportunitats i els serveis sembla associada en l’enquesta amb l’activitat, el gè-
nere i els anys de residència al municipi. Per exemple, no tan sols un de cada
5 dels que no condueixen es declara inactiu, sinó que els aturats tenen també
un pes més gran en aquest grup (13,5%) que a la resta, juntament amb els
assalariats eventuals (12,2%). Per contrast, més de la meitat dels conductors

TAULA 8.5

Mobilitat laboral de la generació suport per sexe i per temps
de residència

TOTAL HOMES DONES
NOUS

RESIDENTS
(<10 ANYS)

LOCALS
(>10 ANYS)

Treballa al domicili 5,3 4,8 6,0 3,8 5,5

Treballa al domicili o al municipi 42,5 38,1 49,0 18,4 46,2

Treballa fora del municipi o a diversos
llocs 56,2 60,4 50,1 72,5 52,4

Triga menys de 20 minuts 66,3 62,3 72,4 54,8 69,1

Triga més de 20 minuts 30,8 34,0 26,2 43,1 27,9

Es desplaça a peu o amb bicicleta 19,3 15,1 25,7 14,5 20,5

Es desplaça amb cotxe 70,6 72,8 67,4 73,6 69,9

Es desplaça amb transport públic o
de l’empresa 8,7 10,6 6,0 12,0 8,0

Es desplaça acompanyat 23,0 20,8 26,6 17,5 24,3

Font: EPR-2008.
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habituals apareixen com assalariats fixos i només un petit percentatge (7,5%)
es declara a l’atur. Seria inadequat interpretar aquesta associació com una re-
lació causal, però la relació apunta a estils de vida diferenciats, que amplien o
redueixen els ventalls d’oportunitats a les quals tenen accés els diferents grups
de residents rurals.

I si aquest grup de persones es perfila com potencials demandants habituals
d’ajuda a la seva xarxa social i familiar (per exemple, per anar als caps de
comarca, desplaçar-se a la feina, encàrrecs fora del municipi), també consti-
tueixen, en tant que membres de la generació suport mancats de mobilitat
motoritzada, un grup molt més precaritzat per proporcionar ajuda dins la seva

TAULA 8.6

Temps emprat en el desplaçament a la feina en la generació
suport per lloc de treball i sexe

TREBALLEN AL MATEIX MUNICIPI TREBALLEN FORA DEL MUNICIPI

TOTALS HOME DONA HOME DONA TOTAL HOME DONA TOTAL

< 10 min. 39,3 37,5 42,2 81,5 77,3 79,6 14,2 12,6 13,6

10-20 min. 27,0 24,8 30,2 11,0 19,5 14,9 33,1 39,9 35,5

20-30 min. 13,5 14,4 12,4 3,4 2,8 3,1 20,8 20,5 20,7

30-60 min. 12,4 13,3 10,9 3,1 0,4 1,8 19,5 20,5 19,8

> 60 min. 4,9 6,2 2,9 0,7 0,0 0,4 9,3 5,5 7,9

Font: EPR-2008.

TAULA 8.7

Mitjà utilitzat per la generació suport per desplaçar-se per lloc
de treball i sexe

TREBALLEN AL MUNICIPI TREBALLEN FORA DEL MUNICIPI

TOTAL HOME DONA TOTAL HOME DONA TOTAL HOME DONA

Cotxe/moto 70,6 72,7 67,5 50,3 55,8 43,8 85,5 83,7 88,8

Transport
empresa 5,6 8,0 2,0 3,3 5,1 1,2 7,3 9,8 2,7

Transport
públic 3,1 2,6 4,0 0,4 0,0 0,8 5,0 4,2 6,5

A peu/
bicicleta 19,3 15,1 25,6 46,0 39,0 54,2 1,9 2,1 1,7

Font: EPR-2008.
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pròpia xarxa. De fet, l’ajuda proporcionada i rebuda en relació amb el trans-
port constitueix el tercer ítem assenyalat tant per homes com per dones des-
prés de l’atenció als fills i l’ajuda en les tasques domèstiques.

Els tipus de llar, com també la mida i els recursos que fan servir les xarxes
familiars immediates, es converteixen en condicions que multipliquen els re-
cursos o bé incrementen les càrregues en relació amb l’ajuda i la mobilitat.
Per exemple, només un petit percentatge (el 5,2%) de la generació suport és
dut per una altra persona quan viatja a la ciutat, i amb prou feines un 10%
ho fa utilitzant el transport públic. No obstant això, si observem amb més
deteniment les llars on viuen aquestes persones, podem identificar el grau de
dependència que mostren per desplaçar-se (i accedir als serveis especialitzats
que ofereix la ciutat més propera). La taula 8.9 conté la distribució segons les
diferents tipologies de llars. Per exemple, el pes dels que són duts a la ciutat
s’incrementa a les llars monoparentals i a aquelles on conviuen membres de
la família extensa.

D’altra banda, l’ajuda que s’ofereix o que es demana mitjançant la xarxa
familiar presenta diverses formes, determinades no tan sols pels recursos dis-
ponibles sinó també per la definició dels papers familiars i els diversos estils
de vida. Per exemple, els residents més antics presenten estils de vida més

TAULA 8.8

Conductors i no conductors de la generació suport
segons el tipus de feina

TOTAL
NO CONDUEIX
HABITUALMENT

SÍ CONDUEIX
HABITUALMENT

Professionals i directius 15,8 13,4 20,5

Quadres intermedis 2,9 1,4 3,9

Feines administratives 12,8 14,2 16,1

Comerç i hostaleria 7,6 14,5 8,6

Oficis 12,4 12,2 15,9

Indústria 11,1 9,1 14,5

Feines manuals no qualificades 4,9 9,2 5,6

Feines agrícoles 7,2 10,2 8,8

Neteja / servei domèstic / cura personal 5,4 14,8 5,5

Font: EPR-2008.
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localitzats i una mobilitat més reduïda en les seves pràctiques socials. No
obstant això, els que s’hi han instal·lat durant l’última dècada, a més de treba-
llar més sovint fora del municipi i conduir més habitualment, ofereixen també
uns estils de vida més deslocalitzats. És a dir, que fan un ús més intensiu de
la mobilitat i la incorporen a un nombre més gran de les seves activitats quo-
tidianes (per exemple, es desplacen més sovint fora del municipi per comprar
o per dur els fills a la llar d’infants). La taula 8.10 ofereix una exploració
d’aquestes relacions.

TAULA 8.9

Manera habitual d’anar a la ciutat en la generació suport

TOTAL L’ACOMPANYEN
AMB TRANSPORT

PÚBLIC

Viu sol 4,5 2,1 8,6

Viu en parella 9,1 7,4 9,7

Viu en parella amb fills més grans de 5 anys 37,5 36,2 36,2

Viu en parella amb fills menors de 6 anys 20,1 20,2 10,8

Monoparentals amb fills 3,4 5,3 7,0

Solter amb persones grans 15,1 11,7 16,2

Família extensa 8,4 11,7 7,0

Altres 1,9 5,3 4,3

Font: EPR-2008.

TAULA 8.10

Membres de la generació suport que durant l’última setmana han dut
o han acompanyat alguna persona, per algun motiu, fora del poble

Total 34,8

Home 34,6

Dona 35,1

Fa menys de 10 anys que viuen al municipi 36,0

Fa més de 10 anys que viuen al municipi 34,2

Treballa al municipi 31,2

Treballa fora del municipi 37,5

Font: EPR-2008.
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8.4. Mobilitat i mercats de treball

Si es comparen amb les relacions laborals que predominen a les àrees urbanes,
els mercats de treball rurals han estat tradicionalment descrits amb trets que en
mostren la fragilitat (més predomini de les relacions informals, de pràctiques
paternalistes, de llocs de treball menys qualificats, de contractes eventuals,
etc.). Aquestes característiques s’ajusten particularment als mercats de treball
locals. La vulnerabilitat de l’ocupació rural apareix així estretament associa-
da a la mobilitat, ja que segmenta els treballadors en dos mons diferenciats
i proporcionals. Per exemple, el cens del 2001 registrava quasi un de cada 4
ocupats localment en les activitats primàries (bàsicament l’agricultura) i un
de cada 5 en el comerç i l’hostaleria. Un nombre important d’aquests treba-
lladors (l’11,6%) desenvolupava la seva activitat a casa seva. No obstant això,
els perfils que mostraven els ocupats en els mercats de treball extralocals eren
més diversificats i parcialment qualificats (un de cada 5 treballava en la indús-
tria manufacturera i un altre més en les administracions públiques, educació
i sanitat).

El sector primari, els petits negocis i els serveis personals predominen sobre
les ocupacions dels que treballen al mateix municipi de residència. En alguns
casos es tractava de segments molt envellits i masculinitzats (com ara els ge-
rents de petites i mitjanes empreses del comerç, hostaleria i restauració, on els
més grans de 50 anys sumaven més d’un de cada 5 ocupats). En el cas dels jo-
ves ocupats localment, apareixen sovint com a mà d’obra complementària i no
qualificada d’aquests mateixos sectors (treballadors dels serveis de restauració
–la meitat, de menys de 35 anys–, peons agropecuaris –7 de cada 10 d’aquest
mateix grup d’edat–, ocupats en els serveis personals –domèstics, neteja, etc.–
i treballadors de les manufactures tradicionals –alimentació, begudes, fusta i
moble, tèxtil, pell, calçat–, on els més joves de 35 anys sumaven la meitat).

D’aquesta manera, segons l’accessibilitat i les infraestructures regionals, la
mobilitat laboral quotidiana és una estratègia que garanteix l’arrelament ru-
ral juvenil, ja que facilita l’accés a millors sous i oportunitats i fins i tot és
una opció forçada i generalitzada arran de l’escassetat de l’ocupació local.
Per exemple, en algunes comarques s’han desenvolupat veritables subcultures
locals del commuting rural, perfeccionades al llarg de diverses generacions
(Oliva i Díaz, 2005).
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L’enquesta feta sobre la generació suport aprofundeix en l’anàlisi d’aquesta
divisió. Gairebé el 40% dels treballadors en la mateixa localitat apareixen ocu-
pats pel seu compte, en negocis familiars o bé com a agricultors. I si 7 de cada
10 dels que treballen fora del municipi són assalariats fixos, aquesta relació
es redueix a 5 de cada 10 entre els ocupats al seu municipi. La diferenciació
apareix també il·lustrada en considerar la tipologia de les feines i la condició
de gènere. Per exemple, quasi una de cada 3 dones ocupades fora del municipi
exerceix una feina de professional o directiva, i pràcticament una més com a
administrativa. Davant d’aquest patró, les activitats predominants de les dones
que treballen a la mateixa localitat estan relacionades amb el treball manual
(feines als sectors de neteja, servei domèstic o atenció a les persones, en un de
cada 5 casos, i amb el comerç i l’hostaleria, en un altre més dels casos). Final-
ment, les activitats agropecuàries dupliquen el seu pes entre els treballadors
localitzats, per comparació als ocupats fora del municipi. Mentre que entre
aquests darrers tenen un pes més gran els professionals i directius, juntament
amb els oficis.

Així mateix, la variable del nivell d’estudis evidencia també la fragilitat de
l’ocupació local, com també les diferents trajectòries d’inserció laboral. Per
exemple, si les dones amb estudis primaris representaven quasi la meitat de les
ocupades localment, el seu pes es redueix a una de cada 3 ocupades fora del
municipi. Observem una relació inversa i proporcional quan tenim en compte
els estudis universitaris.

D’altra banda, la visibilització de l’activitat femenina permet mostrar millor
la forta subjecció de les ocupades al mateix municipi a un mercat de treball
secundaritzat (feines complementàries, a temps parcial, etc.). Per exemple,
una de cada 4 ocupades a la localitat treballa per hores i, per comparació als
homes, les ocupades a temps parcial dupliquen el seu pes en el grup.

No sorprèn, doncs, que els entrevistats mostrin un consens gairebé generalit-
zat en les percepcions sobre la fragilitat de l’ocupació local i que pràcticament
6 de cada 10 manifestin estar d’acord amb la idea que al municipi hi ha més
llocs de treball per als homes que no pas per a les dones i que els que gaudei-
xen de feines millors treballen fora del poble.

En resum, la nostra exploració de les relacions que els residents rurals mante-
nen amb la mobilitat revela tres processos importants que defineixen la situa-
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ció actual d’aquestes àrees. D’una banda, palesa les diferències que es perfilen
entre els nous i els vells pobladors. La desigualtat en l’accés i els usos de la
mobilitat il·lustren en aquest sentit unes condicions socials dispars per flexi-
bilitzar els temps i els espais quotidians, desenvolupar les relacions laborals
i les responsabilitats socials. La immobilització o la precarització en relació
amb la mobilitat, en un sentit ampli (en tant que capital social), representa una
constricció de les oportunitats. Però sumada a altres condicions socials, aques-
ta mancança pot acabar relegant certs grups a situacions de gran dependència
o a les velles estratègies de la societat rural tradicional (emigrar, arrelar-se
renunciant a la promoció professional, etc.).

D’altra banda, l’anàlisi feta il·lustra també l’esforç que duu a terme la gene-
ració suport per al sosteniment de la societat rural. La sobrecàrrega que assu-
meix aquest grup (en aquest cas, mitjançant la intensificació de la seva mobi-
litat quotidiana orientada a les estratègies d’ajuda) es configura com un dels
eixos vertebradors de les xarxes familiars rurals. L’efectivitat de les formes de
solidaritat intergeneracional (ajuda a dependents, accés als serveis sanitaris,
educatius, comercials, etc.) no es pot comprendre avui sense tenir en compte
el paper fonamental que l’automobilitat té en totes aquestes relacions.

Finalment, la mobilitat resulta estratègica en l’arrelament de molts grups ru-
rals, com ara els joves, les dones i els professionals. Aquesta important funció
apareix clara en el cas de les relacions laborals. Els mercats de treball rurals
presenten una fragilitat que, sovint, només pot ser superada mitjançant la mo-
bilitat, ja que són més propicis a la reproducció de relacions laborals subordi-
nades, configurades a partir de l’escassetat secular de treball, la dependència
dels ocupadors locals i unes possibilitats d’autoocupació també limitades. A
més, el pes de les activitats manuals –amb menys requisits de qualificació–,
expressiu de processos productius poc madurs, ens ha de fer reflexionar sobre
fins a quin punt es troba exposat el seu futur a la lògica de la competitivitat
amb territoris i treballadors de diferents procedències sota la qual s’ordenen
les relacions econòmiques globalitzades.
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A la introducció anunciàvem una història amb un protagonista –la generació
suport–, un argument –la gestió de la vida quotidiana– i un escenari –la so-
cietat global–. La nostra història no té desenllaç ja que és interminable, però
sí que té una trama, una intriga de fons, perquè el lector pugui construir el
final que trobi més convincent. Aquí acaba la feina dels autors i comença, tal
vegada, la del lector.

Encara que no tingui començament ni final, la nostra història es compon de
diverses escenes que transcorren al mateix indret. Primer n’hem presentat els
protagonistes: la generació suport. Després, mitjançant una combinació de
plans curts, ens hem anat aproximant de mica en mica a la seva vida quoti-
diana, i hem comprovat que bona part del temps el dediquen a tenir cura dels
altres i com aquestes activitats d’atenció i de suport condicionen les diferents
trajectòries laborals i vitals. El text no es tanca amb la fosa tradicional, sinó
amb un pla panoràmic que mostra la creixent heterogeneïtat social de les po-
blacions rurals i la seva dinàmica connexió amb el territori i, per tant, amb la
societat.

El teló de fons ha estat un breu recorregut per l’entrada de la qüestió rural a
l’agenda política. El «futur del món rural»,(1) la Declaració de Cork,(2) el darrer
Reglament de desenvolupament rural(3) i, a Espanya, la Llei de desenvolupa-

(1) Comunicació de la Comissió al Consell i al Parlament Europeu (17 d’octubre de 1988 COM (88) 501 final).
Vegeu Comissió de les Comunitats Europees (1988).
(2) Per un món rural viu. Declaració dels Estats participants en la Conferència Europea de Desenvolupament Ru-
ral. Cork, 9 de novembre de 1996. Vegeu http://ec.europa.eu/agriculture/rur/cork_en.htm.
(3) Reglament (CE) 1698/2005 del Consell de 20 de setembre de 2005 relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural
a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). Diari Oficial de la Unió Europea de
20 d’octubre de 2005.

IX. Dels desequilibris a la sostenibilitat
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ment sostenible del medi rural,(4) tot plegat marca les fites fonamentals que
han orientat múltiples iniciatives d’intervenció a les àrees rurals. La posada
en valor de la producció agrària, els compromisos mediambientals, l’ocupació
rural i la qualitat de vida de les àrees rurals presideixen aquestes iniciatives
en un context en què al desenvolupament rural s’hi ha afegit progressivament
l’adjectiu sostenible. L’emergència de la sostenibilitat com a leitmotiv ha obert
diferents línies de reflexió i s’ha desplaçat des del medi ambient a l’àmbit
econòmic. Actualment el debat s’enriqueix amb preguntes sobre la mateixa
sostenibilitat social. De fet, malgrat les millores impulsades per la Unió Eu-
ropea i l’esforç continuat que les administracions nacionals, autonòmiques i
locals han dedicat a les poblacions i àrees rurals, alguns indicadors socioeco-
nòmics (despoblament, masculinització, envelliment, fragilitat dels mercats
laborals, desigualtats socials) mantenen un horitzó d’incertesa perenne a les
àrees rurals. D’acord amb això, el desenvolupament ha d’integrar no només
l’organització dels processos socioeconòmics, sinó que també ha de permetre
l’emergència de les subjectivitats, dels desitjos, de manera que la millora de
la qualitat de vida sigui percebuda efectivament pels habitants rurals. Aquest
propòsit –contribuir a la reflexió sobre la sostenibilitat social de les pobla-
cions rurals espanyoles– és el que ha permès de tirar endavant la nostra recer-
ca. Per a això s’ha completat la informació estadística disponible a partir de
nombroses fonts amb un conjunt d’entrevistes en profunditat a dones rurals
de Castella i Lleó (que, com a col·lectiu, sintetitzen de manera paradigmàtica
les dificultats del desenvolupament), i una àmplia enquesta a un total de 1.500
homes i dones (EPR-2008) representativa de la població de 30 a 49 anys que
resideix a les zones rurals d’Espanya.

Els importants desequilibris demogràfics motivats per l’èxode rural de la se-
gona meitat del segle passat condicionen encara avui les estructures de po-
blació rurals. Pel seu nombre, en destaca una generació, que és el que hem
anomenat la generació suport.

La generació suport la formen els qui avui tenen al voltant de 40 anys, i són
els fills dels que no van marxar durant l’èxode. Constitueixen el centre neu-
ràlgic de la vida rural per la seva edat activa i per la importància que tenen en

(4) Llei 45/2007, de 13 de desembre, per al desenvolupament sostenible del medi rural. BOE núm. 299 de
14/12/2007, p. 51.339-51.349.
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tant que cuidadors de persones grans dependents i de menors; i ho són perquè
les generacions immediatament superior i inferior són, per comparació, nu-
mèricament reduïdes. Han estat l’objecte principal d’aquesta reflexió a causa
de la seva importància vital i per l’esforç que fan en el manteniment de les
àrees rurals. El canvi en els patrons tradicionals d’assentament cap a noves
formes regionals i difuses (contraurbanització i sprawling) d’organització de
les poblacions en el territori fa que la generació suport creixi en volum gràcies
a l’arribada de nous residents. Els nous residents constitueixen entorn d’una
tercera part de la generació suport.

Els desequilibris demogràfics, a més de ser una expressió del passat, són també
el resultat d’aquestes noves tendències: una lectura atenta d’aquests desequili-
bris en el territori permet compondre diferents paisatges socials. Concretament,
hem detectat cinc grans models de ruralitat. En un extrem hi trobem l’interior
nord-oest de la Península, que mostra una ruralitat en desconnexió, on les re-
lacions entre les poblacions rurals són exigües i la generació suport no creix i
manté una càrrega de dependència molt elevada. A l’extrem contrari hi trobem
àrees rurals on la generació suport ha crescut acceleradament gràcies a l’arriba-
da de nous residents i presenta un paisatge social monòton en el qual predomina
la població activa i es conforma un model de ruralitat densa. Entre totes dues
posicions apareixen models híbrids, com ara el de la ruralitat en transició, fo-
namentalment a l’interior del nord de la Península, que mostra alguns trets del
declivi de la ruralitat en desconnexió sense arribar a aprofundir-los; el de rura-
litat local, centrat en l’entorn andalús i extremeny, que mostra un panorama de
relatiu equilibri demogràfic en el context de nuclis més grans i autosuficients, i,
finalment, la ruralitat que hem anomenat líquida, present a les àrees litorals de
la Mediterrània septentrional, la vall de l’Ebre i la regió madrilenya, que confor-
men un territori rural on l’heterogeneïtat de la composició social, dels processos
socials i la interrelació és molt elevada i presenta un gran dinamisme.

El paper rellevant dut a terme per la generació suport no pot amagar altres des-
equilibris que afecten greument les poblacions rurals. Concretament, la mas-
culinització rural, un fenomen que podem definir per la important absència de
dones en les edats joves i centrals. Un exemple n’és la dada que als municipis
que tenen menys de 2.000 habitants només hi ha 80 dones per cada 100 homes
entre les edats de 30 a 49 anys. Aquestes xifres resulten elevades fins i tot en
el context del conjunt europeu.
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Els efectes de la masculinització rural són importants en l’àmbit del que al llarg
d’aquest estudi anomenem sostenibilitat social. L’absència de dones condi-
ciona en extrem molts dels processos d’ordre social, afectiu i reproductiu, però
encara és més important el fet que mostra l’impacte de les desigualtats de gè-
nere sobre el futur de les poblacions rurals. La causa de la masculinització rural
és l’emigració cada vegada més gran de les dones rurals respecte als homes,
i il·lustra un dels principals punts febles dels processos de desenvolupament.
El desenvolupament de la modernitat ha estat androcèntric, ja que les dones
tenien un paper subsidiari dins l’explotació agrària familiar. La resposta fou
la fugida il·lustrada: estudiar per obtenir posicions d’independència que quasi
exclusivament es podien obtenir amb la salarització en llocs urbans. Actual-
ment sorgeixen noves fonts de desigualtat en el context de les poblacions rurals
a causa de les exigències dels mercats de treball extralocals. La càrrega de la
dependència que suporten les dones en redueix la mobilitat i, amb això, l’accés
des dels pobles a mercats de treball que reconeguin la seva qualificació. Aquest
procés torna a incidir en l’emigració més acusada de les dones rurals.

L’altre desequilibri fonamental de les poblacions rurals és l’envelliment. Els
valors són tan elevats que realment hem de parlar de sobreenvelliment. El
19% dels habitants dels municipis de menys de 5.000 habitants tenen més
de 70 anys, una xifra que a les zones del nord-oest interior supera el 25%.
L’envelliment d’una població està estretament relacionat amb la discapacitat,
ja que aquesta augmenta considerablement amb l’edat. En aquest sentit, s’ha
explorat la prevalença de la discapacitat a les àrees rurals. En termes generals
es constata que la discapacitat és més estesa a les àrees rurals que no pas a les
urbanes.

Les dades no permeten determinar-ne les causes concretes, però apunten que
un motiu important n’és una esperança de vida més alta a les àrees rurals. Els
resultats mostren que a les àrees rurals espanyoles hi viuen prop de 750.000
persones amb dificultats per tenir cura d’elles mateixes o per desplaçar-se nor-
malment. En definitiva, aquestes situacions de dependència fan que hi hagi
un dependent (persona incapaç de valer-se de manera autònoma) per cada 3,8
persones. Aquesta relació de dependència, però, és molt desigual en el territo-
ri. Així, és extremadament elevada a les àrees rurals de Galícia i Astúries –on
per cada dependent no arriben a tres els integrants de la generació suport–, i
força menor al litoral mediterrani septentrional i a la conca alta de l’Ebre.
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La família constitueix una institució de primer ordre per a l’organització de la
subsistència, la cura i la reproducció. El medi rural ha sofert una transforma-
ció gradual de les seves estructures familiars, que ha tingut lloc paral·lelament
als canvis esdevinguts en la societat en general, en el sentit d’una reducció de
la mida de les famílies i un augment de la pluralitat de les formes de convivèn-
cia. En la composició de les estructures familiars rurals destaca una incidència
més gran de les formes de convivència sense estructura reproductiva. Hi ha
més persones que viuen soles i hi ha més fills que continuen vivint amb els
pares. Totes dues categories mostren la incidència de l’envelliment, de la mas-
culinització i de la càrrega que representa la dependència. Aquesta dada n’és
un bon exemple: una mica més del 12% dels que tenen entre 30 i 50 anys són
solters que viuen amb els pares.

La relació de dependència resulta extrema a molts llocs. Les poblacions rurals
afronten aquesta situació mitjançant una atapeïda xarxa d’ajudes. La dispersió
i el difícil accés als equipaments i serveis propers fa que la implicació de la
generació suport sigui intensa. Un 10% conviuen amb una persona dependent
i la meitat de la generació suport s’encarrega diàriament de l’atenció a algun
familiar dependent. L’atenció als altres té una repercussió molt directa en les
trajectòries laborals i vitals de les dones de la generació suport. Hom estima
que una de cada 10 dones ha de renunciar a treballar per tenir cura de familiars.
L’atenció a la dependència té lloc mitjançant xarxes de reciprocitat familiar, i
aquesta atenció s’inscriu sense distinció en un sistema general d’ajudes en el
qual no es distingeixen les activitats d’atenció a les persones de les ajudes do-
mèstiques. Són xarxes informals que funcionen de manera semblant als bancs
de temps, això sí, amb una forta segmentació per gènere de les tasques i de les
formes d’organització de la xarxa: les dones s’ocupen de les tasques de cura
més rutinàries i personals i els homes gestionen la mobilitat dels dependents;
elles actuen a través de xarxes solidàries d’intercanvi generalitzat i ells inter-
canvien ajudes de manera concreta i recíproca.

Com podem observar, les desigualtats de gènere planegen contínuament sobre
els diversos processos estudiats. Per això hem atorgat tanta importància a la in-
vestigació de la conciliació de la vida laboral i familiar, especialment pel que
fa al repartiment de tasques entre homes i dones. La recerca mostra la distorsió
que produeixen els estereotips de gènere en la mateixa percepció de la realitat.
Al repartiment desigual de tasques entre homes i dones s’hi afegeix una gran
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dificultat per part de tothom per reconèixer situacions de fet i, especialment,
per imaginar formes de repartiment més equilibrades. La forta càrrega de de-
pendència que recau en la generació suport fa que els homes col·laborin més
del que podríem suposar, però també que ho facin mitjançant el control de la
mobilitat. Aquesta qüestió és crucial i, com de mica en mica va descobrint el
lector, és l’autèntic argument d’aquesta història. Resulta simptomàtic a aquest
respecte observar que, tot i que la dotació de llars d’infants és important a
moltes àrees rurals, l’ús que se’n fa no ho és tant. És clar el paper de les llars
d’infants en la conciliació de la vida laboral i familiar, sobretot per a les dones,
però quan n’hem investigat l’ús que se’n fa, el que hem descobert és que les
parelles que s’insereixen als mercats de treball mitjançant la pràctica del com-
muting, especialment quan el practiquen les dones, no fan servir gaire aquests
equipaments i recorren de manera preferent a persones contractades.

En aquest paisatge social, molt determinat pels desequilibris demogràfics,
s’investiguen altres tendències de canvi com són ara l’arribada de nous resi-
dents a les àrees rurals. Els nous residents es diferencien dels pobladors autòc-
tons perquè tenen un nivell formatiu més alt, més activitat i una integració més
individualitzada i autònoma en els àmbits productius. Aquestes diferències es
reflecteixen en els àmbits reproductius. Tenen menys dependents a càrrec seu
per les relacions més llunyanes que mantenen amb les seves famílies d’origen;
és a dir, són una generació suport que no suporta amb la mateixa intensitat que
els autòctons. D’altra banda, els seus projectes d’assentament produeixen una
forta dualitat, i tot i que en general conformen llars familistes, ja que viuen en
parella i amb fills, també resulta molt important el grup de nous residents que
viuen sols.

Un altre dels factors de canvi en les estructures rurals és l’arribada de nous
pobladors d’origen estranger. Actualment una mica més d’un de cada 20 ha-
bitants rurals prové de fora d’Espanya. És un col·lectiu creixent, però ben
diferenciat. D’una banda, hi ha residents que procedeixen de la Unió Europea
i que s’instal·len en àrees rurals properes als litorals, dins el que s’anomenen
migracions de retir. D’altra banda, tenim ciutadans extracomunitaris la instal-
lació dels quals a les àrees rurals ve determinada per la seva inserció en els
mercats de treball. El creixement i la importància d’aquests nous residents
és molt rellevant des del començament del segle XXI i diferencia clarament
el territori peninsular entre l’oest, amb una presència baixa, i l’est, amb una
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presència que en alguns casos arriba a taxes de més del 10% de les poblacions
rurals. En general, les trajectòries dels immigrants mostren una forta variació
residencial, de manera que les àrees rurals constitueixen per a ells una estació
de pas. Les activitats agràries i altres de caràcter local no formen part del seu
projecte vital i d’organització familiar. Són les ciutats la destinació primera i
final. De fet, encara que les activitats agràries representen una part remarcable
de la seva inserció laboral, les fan tot mantenint la residència urbana, per no
perdre mobilitat i poder desenvolupar estratègies de concatenació d’activitats
de manera contínua. Mentre que els habitants rurals mantenen un commuting
diari, des de la residència rural fins a la feina urbana, els immigrants practi-
quen un commuting invers: des de la residència urbana a les activitats rurals.

En definitiva, observem que l’arribada de nous residents –estrangers o no–
a les àrees rurals no contraresta de manera efectiva els desequilibris demo-
gràfics que hem anat assenyalant, sinó que, al contrari, dota les àrees i les
poblacions rurals de noves fonts de diversitat en les seves estructures socials
i mostra l’alt intercanvi i interconnexió que hi ha entre pobles i ciutats en la
societat espanyola.

L’anàlisi avança i ens preguntem també per les formes d’activitat econòmica.
L’accés al treball a les àrees rurals apareix molt condicionat, tant pel gènere
com també pel temps de residència. El treball és fonamentalment extralocal.
Treballar a les àrees rurals vol dir moure’s pel territori, sobretot si la feina és
de qualitat: els bons llocs de treball impliquen moure’s diàriament a altres
localitats. Això és més assequible per als homes i els nous residents, i menys
factible per a les dones i els autòctons. Es genera així una nova font de vul-
nerabilitat i de desigualtat social, l’element clau de la qual és la mobilitat.
Els autòctons tenen menys mobilitat que els nous residents. De fet, aquests
darrers han traslladat la residència a les àrees rurals, tot i que mantenen la
feina als centres urbans. Les dones implicades en tasques més continuades i
permanents d’atenció als altres tenen més dificultats de mobilitat, i per això la
seva inserció es limita als mercats locals de treball que es basen en fortes taxes
d’irregularitat i precarietat.

La importància de la mobilitat és tan crucial que actua com el marcador prin-
cipal de les diferències socials i genera dos grups diversos: els mòbils i els
immòbils. L’accés a la mobilitat, doncs, resulta clau. Les àrees rurals funcio-
nen avui en la mesura que la mobilitat és possible, en la mesura que hom pot



DELS DESEQUILIBRIS A LA SOSTENIBILITAT 167

accedir a altres mercats de treball fora de la localitat, en la mesura que permet
l’arribada i l’establiment de nous residents, en la mesura que permet el desen-
volupament d’activitats productives que fins ara no tenien gaire presència a
les àrees rurals. No obstant això, la càrrega de dependència sobre la generació
suport redueix l’accés a la mobilitat, sobretot en el cas de les dones. Moure’s
per treballar, moure’s per tenir cura dels altres i moure les persones cuidades. I
tot plegat sobre la base de l’automobilitat, és a dir, la mobilitat mitjançant ve-
hicles privats. I l’automobilitat torna a generar diferències, especialment per
gènere. Hi ha una sèrie de restriccions culturals i materials a la mobilitat per a
certs col·lectius, especialment el de les dones, que el fet d’esdevenir immòbils
les fa molt vulnerables.

Així és, en definitiva, la vida a les àrees rurals espanyoles, referida per un
dels seus protagonistes principals: la generació suport. Hi apareix la trilogia
que qüestiona la sostenibilitat de les àrees rurals: desequilibris demogràfics,
desigualtats en l’accés a la mobilitat i desigualtats de gènere, una situació
que es retroalimenta contínuament i que determina l’èxode dels joves i, es-
pecialment, de les dones. Aquests desequilibris condicionen decisivament les
oportunitats de formació de famílies i l’establiment d’estratègies personals
de desenvolupament vital. Homes o dones, els més mòbils poden evitar re-
lativament la situació. De fet, són els nous residents, que, com hem vist, no
participen en la mateixa situació de la càrrega que representa la dependència.
Els immòbils o els que observen que la seva mobilitat aviat es veurà limitada
opten per establir-se a ciutat i protagonitzen el despoblament rural. El grup
que ha esdevingut immòbil i que tampoc no se’n pot anar, aquest constitueix
la població vulnerable.

Aquests tres elements –desequilibris demogràfics, desigualtats de gènere i di-
ferències en l’accés a la mobilitat– són les amenaces principals per a la sos-
tenibilitat social de les àrees rurals. Des d’un marc de desigualtat difícilment
es pot desenvolupar un projecte vital atractiu per als subjectes i, per tant, el
futur de les poblacions rurals continuarà en una incertesa que ja és secular. I
aquí rau el fons de l’afer. El desenvolupament pot ser harmònic si aconsegueix
aprofitar els recursos, si es permet la posada en valor dels territoris rurals o si
concilia la protecció mediambiental amb les activitats econòmiques, però no
per això serà necessàriament reeixit. El paisatge social, l’entorn en el qual els
individus prenen les seves decisions vitals, és compost no tan sols pel marc
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de la producció sinó també per la quotidianitat. És a dir, la qualitat de vida
rural no només depèn de les possibilitats de desenvolupament material, sinó
també de les possibilitats reals d’adequació de les expectatives vitals, de la
subjectivitat, a l’entorn. I és precisament en aquesta darrera pretensió on les
desigualtats que s’han exposat aquí fan trontollar la sostenibilitat rural.

Aquestes tres desigualtats plantegen un gran repte social i polític. Reduir-les
representa un esforç titànic que implica el conjunt de la societat. Els desequi-
libris demogràfics tenen causes històriques subjacents i es retroalimenten amb
les altres dues desigualtats. Les desigualtats de gènere no constitueixen un pa-
trimoni rural, ni tampoc és cert que siguin més intenses a les àrees rurals que
a les urbanes. Només és que són més visibles i els seus efectes, en combinació
amb els desequilibris anteriors, potencien la incidència que tenen en la vida
comunitària. Les desigualtats en l’accés a la mobilitat ens ofereixen, potser, la
clau més immediata per canviar la situació o, si més no, el fil més accessible
per desembolicar la troca.

Enfocaments de desenvolupament que comprenguin millor l’alta interconne-
xió de les poblacions rurals amb els mercats de treball urbans. Accions que
permetin afavorir la mobilitat dels treballadors pendulars. Polítiques socials
que afrontin l’atenció a la dependència, la cura dels menors i la conciliació
de la vida laboral i familiar tenint en compte les demandes de mobilitat de la
generació suport. Aquestes són només algunes idees.
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Annex metodològic

La investigació ha combinat fonts de dades qualitatives i quantitatives, com
també fonts primàries i secundàries. Tot seguit en descrivim les principals.

Dispositiu qualitatiu

La font qualitativa principal la constitueixen tretze entrevistes a dones rurals,
fetes abans de l’estudi quantitatiu, la qual cosa ha permès d’incorporar al-
guns dels resultats a aquest estudi. Es tracta d’entrevistes a dones de l’àmbit
rural de Castella i Lleó. Les entrevistes han estat classificades entorn dels
tres eixos àmpliament debatuts en aquesta recerca: el paisatge social, el cicle
vital i familiar, i la condició laboral. El paisatge social té en compte no tan
sols l’estructura demogràfica de la població sinó també la seva situació so-
cioeconòmica i el grau d’interconnexió amb la ciutat. El cicle vital situa les
entrevistades dins o prop de la generació suport, entre els 24 i els 54 anys,
amb una diversitat de situacions familiars. Finalment, el cicle laboral mostra
també una diversitat de relacions amb l’activitat, des de situacions de fragilitat
laboral fins a situacions d’inserció laboral plena.
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QUADRE A.1

Entrevistes qualitatives

PROVÍNCIA
(HABITANTS

DEL MUNICIPI)
PAISATGE SOCIAL CICLE VITAL CONDICIÓ LABORAL

1 Burgos
(1.994 hab.)

Masculinització/envelliment
Mercat de treball local masculinitzat
Perifèric

49 anys,
en procés
de separació,
una filla

Assalariada eventual
en programes
d’animació social

2 Palència
(165 hab.)

Masculinització/envelliment
Mercat de treball local restringit
Perifèric

24 anys,
soltera

Assalariada eventual
en feines d’animació i
promoció turística de
l’ajuntament

3 Lleó
(3.115 hab.)

Equilibri demogràfic
Mercat de treball local restringit
Connexió amb el mercat de treball urbà

24 anys,
viu en parella

Autònoma, negoci
propi de fotografia

4 Valladolid
(1.948 hab.)

Equilibri demogràfic
Mercat de treball local restringit
Integració en el mercat de treball urbà

25 anys,
viu en parella

Assalariada, dependenta
en una botiga de roba
(nova resident)

5 Salamanca
(3.281 hab.)

Equilibri demogràfic
Mercat de treball local restringit
Integració en el mercat de treball urbà

43 anys,
separada,
dos fills

Autònoma, propietària
d’una botiga de roba
(nova resident)

6 Àvila
(2.198 hab.)

Masculinització
Mercat de treball local restringit
Connexió amb el mercat de treball urbà

36 anys,
casada,
dos fills

Autònoma, empresària
de turisme rural

7 Burgos
(6.271 hab.)

Equilibri demogràfic
Mercat de treball local feminitzat
Connexió amb el mercat de treball urbà

30 anys,
soltera

Assalariada en
el sector tèxtil

8 Segòvia
(3.671 hab.)

Masculinització
Mercat de treball local restringit/mascu-
linitzat
Perifèric

27 anys,
viu en parella

Funcionària, mestra
d’educació primària

9 Àvila
(7.507 hab.)

Equilibri demogràfic
Mercat de treball masculinitzat
Connexió amb el mercat de treball urbà

34 anys,
casada,
dos fills

Mestressa de casa

10 Sòria
(749 hab.)

Masculinització, envelliment
Mercat de treball local restringit

26 anys,
casada, no viu
amb el marit,
una filla

Immigrant, atenció
a la gent gran

11 Zamora
(439 hab.)

Masculinització, envelliment
Mercat de treball local restringit
i perifèric

54 anys,
casada,
tres fills

Propietària del bar del
poble



182 LA POBLACIÓ RURAL D’ESPANYA

PROVÍNCIA
(HABITANTS

DEL MUNICIPI)
PAISATGE SOCIAL CICLE VITAL CONDICIÓ LABORAL

12 Palència
(7.263 hab.)

Envelliment
Allunyament dels centres urbans, petits
nuclis de població dispersos
Mercat de treball local restringit

38 anys,
casada,
una filla
i dos fills

Propietària d’un taller
de restauració d’obres
d’art

13 Palència
(423 hab.)

Envelliment, masculinització
Zona de muntanya, dificultats
de comunicació
Mercat de treball local restringit/
masculinitzat
Perifèric

31 anys,
casada,
dues filles

Titular d’explotació
ramadera bovina
i promotora d’una
casa de turisme rural
propietat de la mare

Dispositiu quantitatiu

La investigació ha implicat la utilització d’una varietat de fonts de dades quan-
titatives, entre les quals destaquen les següents:

– Cens de població. Els censos de població són una font insubstituïble per
conèixer l’evolució demogràfica i social de la població, ja que inclouen un
recompte complet, no tan sols dels individus sinó també de les llars i els ha-
bitatges.

– Padró municipal. El padró municipal conté el registre estadístic més actua-
litzat de la població, per sexe, edat i procedència. A més d’haver utilitzat el
padró del 2007 com a marc mostral, ha permès observar l’evolució demogràfi-
ca de la població fins als nostres dies.

– Enquesta de discapacitats, deficiències i estat de salut (EDDES, 1999).
L’EDDES ha estat fins el 2008 el principal estudi sobre discapacitat d’abast
estatal, per la qual cosa és una font necessària per avaluar l’abast, la diversitat
i la complexitat del problema a les àrees rurals.

– A més de l’ús de fonts secundàries, la recerca s’ha centrat singularment en
el disseny, el treball de camp i l’explotació d’una enquesta adreçada als mem-
bres de la generació suport, que hem denominat Enquesta a la població rural
(EPR-2008). L’EPR es dissenya amb l’objectiu de retre compte de les estruc-
tures familiars i sociolaborals en les quals s’insereix la generació suport, com
també conèixer el seu paper sobre temes d’importància creixent en els entorns
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rurals com ara la dependència de la gent gran, la conciliació laboral-familiar,
la mobilitat i la percepció de l’entorn. Comparteix alguns dels objectius ja pre-
sentats a l’Enquesta a les dones rurals del 2004, però estén l’àmbit d’interès
als homes. Encara que es tracta d’una eina quantitativa, s’ha dissenyat un
qüestionari en forma de conversa amb l’objectiu d’obtenir una informació de
qualitat, en la qual el subjecte pugui plasmar el seu relat sense un encotilla-
ment excessiu. Això explica la presentació d’un conjunt de preguntes obertes
i codificades després del treball de camp. El quadre A2 detalla els aspectes
tècnics de l’enquesta.
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QUADRE A.2

Fitxa tècnica de l’Enquesta a la població rural 2008

Univers: població rural de 30 a 50 anys que viu en municipis de menys de 10.000 habi-
tants en tot el territori espanyol.

Mida de la mostra: 1.795 entrevistes distribuïdes en dos submostres segons el sexe. La
mida de la submostra d’homes és de 795 i la de les dones, 1.000.

Estratificació: dins de cada submostra, les entrevistes s’estratifiquen per les categories
resultants de l’encreuament entre grups d’edat (30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50) i hàbitat
(<5.000, 5.001-10.000).

Afixació: proporcional als estrats.

Procediment de mostreig: per a cada submostra, el procediment ha estat polietàpic,
amb selecció aleatòria de les unitats primàries de mostreig (llars), de manera proporcional
a l’estratificació per mida d’hàbitat. Selecció aleatòria de les unitats últimes (individus) de
manera proporcional a l’estratificació per edat.

Error mostral: per a l’estimació de proporcions en el supòsit de mostreig aleatori simple
i en el cas més desfavorable (P=Q=0,5), amb un nivell de confiança del 95,5%:

• Conjunt de la mostra: ± 2,36%

• Submostra d’homes: ± 3,55%

• Submostra de dones: ± 3,16%

Recollida d’informació: entrevistes telefòniques assistides per ordinador (CATI).

Durada mitjana: la durada mitjana de les entrevistes finalitzades va ser de 13,36 minuts;
respecte als contactes no vàlids la durada mitjana va ser de 0,78 minuts.

Calendari del treball de camp:

• Preparació del treball: del 19 al 22 de setembre de 2008

• Briefing: 22 de setembre de 2008

• Recollida d’informació: del 22 de setembre al 29 d’octubre de 2008

• Supervisió: del 22 de setembre al 29 d’octubre de 2008

• Tractament informàtic de les dades: del 22 de setembre al 29 d’octubre de 2008

• Codificació: del 29 de setembre al 29 d’octubre de 2008

• Enviament dels fitxers de resultats: 31 d’octubre de 2008

Equip humà: un tècnic d’estudis, una cap de camp d’estudis telefònics, una cap del
departament de processament de dades, un tècnic del departament de processament
de dades, un responsable de codificació, 3 codificadors, 2 supervisors i 25 entrevista-
dors.

Empresa: Random. Estudios de Opinión, Marketing y Socioeconómicos, SA. Certificat
de qualitat d’acord amb la norma UNE-ISO 20252. Membre d’ANEIMO, AEDEMO i
ESOMAR. Activitat realitzada d’acord amb el codi internacional CCI/ESOMAR per a la
pràctica de la investigació social i de mercats.
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Aquest estudi, amb el suport d’una àmplia anàlisi estadística

–però també des de la quotidianitat dels que hi viuen–, examina

els problemes que dificulten el desenvolupament socialment

harmònic de l’entorn rural. La recerca detecta tres grans factors

que es retroalimenten entre ells i que plantegen un repte social

d’una complexitat extraordinària.

En primer lloc, els desequilibris demogràfics, que es manifesten en

els processos de masculinització i envelliment d’aquesta població

i, sobretot, en el protagonisme de l’anomenada «generació suport»:

els homes i les dones que, voltant la quarantena, han esdevingut

l’autèntic pilar en què recolza la societat rural.

En segon lloc, les desigualtats de gènere. Tot i no ser exclusives

del medi rural ni més intenses que en el medi urbà, aquestes

desigualtats hi són més visibles, amb uns efectes que es projecten

tant sobre la dona com sobre el conjunt de l’entramat social.

Finalment, el desequilibri en l’accés a la mobilitat, que esdevé

un rellevant marcador de les diferències socials en l’entorn rural,

tot i que també es presenta com una de les vies d’entrada més

immediates de les polítiques orientades al desenvolupament

harmònic d’aquestes àrees.

Amb aquest estudi, l’Obra Social ”la Caixa” pretén estimular una

reflexió del tot necessària per abordar amb garanties un futur que

no tan sols depèn de la sostenibilitat econòmica i ambiental de les

zones rurals, sinó, fonamentalment, de la sostenibilitat social.
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