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La transformació del model agrari en arees de muntanya 

L'analisi del model agrari es realitza en el territori compres 

per les comarques definides de muntanya a la Llei 2/1983, 

de 9 de marc, d'alta muntanya, i previstes a la Llei 

23/1983, de 21 de novembre, de política territorial. L'objec- 

tiu d'aquest article és presentar els canvis de I'activitat agra- 

ria i del territori en aquestes comarques en un període 

(1975-2000) en que noves activitats del terciari (turisme) 

van substituint les més tradicionals (agraries i industrials). 

Les activitats agraries a Catalunya estan cada cop més sub- 

jectes al model territorial de i'expansió urbana que fa més evi- 

dent el concepte de "Catalunya ciutat". El Pla territorial de 

Catalunya (19951, en la diagnosi sobre el reequilibri territorial, 

ens presenta un sistema urba molt aglomerat que s'expan- 

deix a través d'eixos ben definits (pag. D67 i mapa D.06). 

Tanmateix, les comarques de muntanya apareixen en siste- 

mes urbans secundaris amb inercia propia (la Garrotxa, i les 

parts meridionals del Ripolles, el Bergueda i el Solsones) o en 

sistemes urbans autonoms (I'Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars 

Jussa, el Pallars Sobira, la Val d'Aran i les parts septentrio- 

nals del Ripolles, el Bergueda i el Solsones). El lligam al siste- 

ma urba principal es tradueix en una ocupació temporal 

d'aquestes comarques per part de la població de les princi- 

pals arees urbanes i metropolitanes de I'entorn (Mendizabal, 

19951, més que per una integració permanent de la mobilitat. 

El predomini de les activitats terciaries, basicament les rela- 

cionades amb el turisme i I'oci, comporta que les diferen- 

cies entre la població del cens, la mitjana habitanydia al 

llarg de I'any o en els dies festius, pugui arribar a multiplicar- 

se fins tres o quatre cops (Nel.10, 1999). Comarques molt 

turístiques com la Val d'Aran I'any 1991 tenien en el cens 

6.184 habitants, pero la mitjana anual dlhabitants/dia era de 

20.689 (234,6% més) i en els festius arribava fins a 27.700 

h/dia (347,9%). Altres comarques menys turístiques com el 

Pallars Jussa amb un cens de 12.860 h presenten una mitja- 

na anual de 16.872 (31,2%) i els festius de 19.626 (52,6%). 

Aquesta "integració temporal" del territori en el context del 

model de "Catalunya ciutat" ha generat una duplicitat de 

sectors econornics, que tenen un pes permanent, lligat a la 

població del cens, com és el cas dels sectors agrari o in- 

dustrial, i els que estan més relacionats amb la població 

dels festius, com seria el cas del sector turístic i de bona 

part dels sectors de la construcció i dels serveis. 

El canvi de la base economica i territorial 
de les comarques de muntanya 

Les comarques de muntanya, en les lleis del 1983, eren ob- 

jecte de protecció de la població i de les activitats agraries 

més viables. Així, els plans comarcals de muntanya varen 

partir d'unes directrius estrategiques comunes per a corre- 

gir els deficits d'infraestructures i d'equipaments amb I'ob- 

jectiu de millorar-ne la qualitat de vida dels habitants. Es 

varen formular propostes i mesures, amb la participació de 

les administracions locals i autonomica, que permetessin 

una revifalla economica. Tanmateix, el balanc que es fa a 

I'informe del Pla territorial general de Catalunya, amb dades 

del 1991, que coincideix amb el període d'aplicació d'a- 

quests plans, es pot interpretar de manera resumida en la 

"Tipologia del desenvolupament comarcal" (taula pag. D491, 

on les comarques de muntanya apareixen en un estadi d'es- 

tancament ben clar. Quatre de les comarques (el Pallars So- 

bira, el Pallars Jussa, I'Alta Ribagorca i I'Alt Urgell) són 

considerades en un nivell de desenvolupament estancat, amb 

especialització productiva agraria pero amb una transició al 

sector terciari, basicament al turisme. A la comarca del Sol- 

sones, que té el mateix punt de partida, es considera que I'e- 

volució anira cap a una especialització productiva industrial. 

Les comarques del Bergueda i el Ripolles, tambe amb un ni- 

vell de desenvolupament estancat, mostren una especialitza- 

ció productiva industrial en transició cap al sector terciari, on 

el turisme tambe pot esdevenir important. Les comarques de 

la Cerdanya i la Val d'Aran, considerades en un nivell de des- 

envolupament de creixement moderat, mostren una especia- 

lització productiva en el turisme i el sector terciari, en 



general, arnb una rapida desaparició de les activitats agra- 

ries. La comarca de la Garrotxa, finalrnent, rnostra un creixe- 

rnent destacat i s'hi consolidara I'especialització productiva 

industrial que la caracteritza. 

Deu anys rnés tard, el 2001, s'ha comprovat una recupe- 

ració dernagrafica de les comarques de rnuntanya, arnb 

I'excepció del Ripolles, el Bergueda i el Pallars Jussa. 

Aquest és un indicador que probablernent ens perrnetria 

afirmar que la Cerdanya i la Val d'Aran estarien en un crei- 

xernent destacat corn la Garrotxa, i les altres quatre co- 

marques (el Pallars Sobira, I'Alt Urgell, I'Alta Ribagorca i 

el Solsones) en un creixernent rnoderat (taula 1). La po- 

blació de Catalunya, en el període 1950-1991, ha aug- 

rnentat fins un 188,3% mentre que la de les deu 

comarques de rnuntanya s'ha reduit al 89,5% des de I'ini- 

ci del període. És a la darrera decada (1991-2001) que hi 

ha un canvi de tendencia, arnb un lleuger creixernent del 

3,26% de la població del cens a la rnuntanya, pero enca- 

ra per sota del creixernent de Catalunya del 4,48%. El 

que si es una certesa general és el rnajor pes dels sec- 

tors industrial i de serveis, especialment el turisme, tant 

en la població activa ocupada (taules 6 i 7) corn en el PIB 

(taula 8). 

La població activa agraria (PAA), en relació arnb la població 

activa total, ha disminuit a Catalunya des del 8,19% I'any 

1970 fins al 3,46% I'any 1999 rnentre que a les cornarques 

de muntanya s'ha passat únicarnent del 23,18% al 9,43% en 

el rnateix període, encara que hi ha irnportants diferencies in- 

ternes. El Pallars Jussa, el Pallars Sobira i el Solsones enca- 

ra tenen entre el 15 i el 20%, I'Alt Urgell, I'Alta Ribagorca i la 

Cerdanya estan entre el 10 i el 12% i únicarnent la Garrotxa i 

la Val d'Aran estan a prop del 5% (taula 2). El ritrne d'aquesta 

davallada és rnolt rnés rapid a I'alta muntanya que al conjunt 

de Catalunya ja que el 1986, la PAA de Catalunya encara era 

un 5 5 7 %  de la del 1970 rnentre que a la rnuntanya s'havia 

reduit a un 44,2%. L'any 1999, la reducció de la PAA de Ca- 

talunya és d'un 45,4% i la de la rnuntanya d'un 34,7%, sem- 

pre en relació amb el 1970. Aquesta perdua relativa del 

sector agrari a la muntanya tarnbé es pot cornprovar en la 

disrninució del PIB del sector prirnari d'aquesta zona que pas- 

sa d'un 5,1% I'any 1995 a un 4% I'any 2001, rnentre que es 

rnanté quasi igual (1,8 i 1,7%) per a tot Catalunya (taula 8). 

@a : "&$$ Superfície Població absoluta 

Font: Elaboració propia a pamr de: IDESCAT i INE, censos de població 1950-2001 
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La base econornica de la rnuntanya es caracteritza cada 

cop rnés per una diversificació d'activitats arnb un sector 

serveis irnportant, el 50% del PIB, i un pes rellevant de la 

construcció, el 13,6% del PIB I'any 2001, rnentre que per al 

conjunt de Catalunya es únicarnent del 7,2%. El turisrne és 

I'irnpulsor dels serveis i la construcció un motor, en generar 

no solarnent una demanda hotelera o d'estacions d'esquí, si- 

nó tarnbé de segones residencies i de serveis personals i 

cornercials. A la taula 8 podem veure corn el valor de la pro- 

ducció del sector primari a la rnuntanya ha passat del 

9,23% al 8,33% sobre el total de Catalunya des del 1975 

fins al 1995, i al 6,36% I'any 2001. Hi ha una perdua del 

sector agrari dins de les cornarques de rnuntanya pero tarn- 

bé de la rnuntanya arnb relació a tot Catalunya. Solarnent el 

Bergueda, el Solsones, I'Alt Urgell i la Garrotxa rnantenen en- 

cara un pes significatiu en el valor de la producció agraria 

de Catalunya. Tarnbé es pot dir que la rnuntanya encara té 

un sector agrari consistent dins de Catalunya, corn és el 

cas de la producció de llet de vaca (27,86% de Catalunya), 

dels ovins i el cabrurn (23%), del vaquí de carn (11,64%), les 

truges per reprod~ucció (12,05%) i I'engreix de porcs 

(9,31%), tal corn es pot veure a la taula 9. 

La població ocupada en relació arnb la població activa a les 

cornarques de rnuntanya és del 89,97%, I'any 1986, i del 

89,17%, I'any 1996. Aquesta relació del nivel1 d'ocupació és 

millor que la de tot Catalunya, 79,55% i 80,71%, en arnbdós 

anys. Tanrnateix, aquesta situació s'ha de rnatisar ja que la 

població ocupada entre el 1986 i el 1996 ha augrnentat so- 

larnent un 4,74% a la rnuntanya, rnentre que a Catalunya ho 

ha fet en un 19,88%, rnostrant un rnajor dinarnisrne. Si fern 

una analisi dels diversos sectors econornics (taules 6, 7 i 8) 

podern plantejar les caracteríctiques següents del model 

econornic de les cornarques de rnuntanya: 

a) Hi ha quatre cornarques I'any 1986, tres basicarnent in- 

dustrial~ (el Bergueda, la Garrotxa i el Ripolles) i una de 

turística (la Val d'Aran), arnb una població ocupada en el 

sector agrari rnolt per sota de la rnitjana de la rnuntanya. 

La resta de comarques estan rnolt per sobre de la rnitjana 

a rnuntanya de la PPA, arnb excepció de la Cerdanya. La 

relació entre el percentatge de la rnuntanya i el de Cata- 

lunya és de gairebé tres cops rnés (12,54% i 4,91%) . 

b) El sector industrial rnanufacturer a la rnuntanya rnostra 

una perdua relativa, des del 34,46% I'any 1986, una mica 

superior a la rnitjana de Catalunya, fins a un 30,89% el 

1996 igualant-se arnb el de Catalunya. La davallada afec- 

ta la rnajor part de cornarques pero es concentra arnb 

rnés intensitat al Bergueda i al Ripolles, per la crisi del 

textil, de la rnineria i del petit rnetall, i en menor intensitat 

a I'Alt Urgell per la reestructuració d'una irnportant ernpre- 

sa d'electrodornestics. En canvi, rnostren un creixement 

industrial el Solsones i el Pallars Jussa. , , 

C) El sector de la construcció, que pot considerar-se un indi- 

cador de dinarnica turística i de serveis en els Pirineus, 

augmenta a la rnuntanya des d'una població ocupada del 

7,98% I'any 1986 fins una del 10,81% I'any 1996, rnante- 

nint-se en un valor d'un 50% per sobre de tot Catalunya. 

Les úniques cornarques que estan per sota de la rnitjana 

de la rnuntanya són la Garrotxa, el Pallars Jussa i el Ripo- 

lles i rnolt a prop de la rnitjana I'Alt Urgell i el Bergueda. 

d) Els sectors del cornerc i I'hosteleria, corn a base del turis- 

me, passen des del 16,33% de població ocupada a la 

rnuntanya I'any 1986 fins al 18,32% el 1996. En el rnateix 

període, per a tot Catalunya passa del 16,30% al 19%. El 

que ens indica que es produeix una expansió turística als 

Pirineus i Prepirineus de la rnateixa intensitat que per a la 

rnitjana de Catalunya. Tanrnateix, I'evolució de les diver- 

ses cornarques és rnolt diferent i planteja diversos nivells 

d'especialització. La Val d'kan, en tot el període, supera 

el 33% de població ocupada en el sector, i la Cerdanya el 

25%. L'Alt Urgell, el Pallars Sobira i I'Alta Ribagorca pas- 

sen d'un 15-18% I'any 1986 a un 22-25% I'any 1996. El 





Bergueda, el Pallars Jussa i el Ripolles progressen més 

lentament, des d'un 15% a un 16-18%. Solament la Garrot- 

xa i el Solsones es mantenen estables a I'entorn d'un 14%. 

e) La resta de sectors mostren una analisi més difícil, enca- 

ra que cal remarcar el lleuger augment dels sectors de 

I'aigua i I'energia, transports i comunicacions i, molt espe- 

cialment, de les activitats relacionades amb I'administra- 

cio pública i els serveis socials que han passat des d'un 

7,73% de població ocupada a la muntanya I'any 1986 a 

un 14,99% el 1996. Per al conjunt de Catalunya solament 

ha augmentat des d'un 13,31% a un 16,12%. Aquest fet 

és una demostració de la millora dels serveis educatius, 

sanitaris, de I'administració local i de I'autonomica i també 

d'una major centralitat funcional i de la millora de la quali- 

tat de vida. La distribució és forca regular I'any 1996, en- 

cara que cal destacar que la Garrotxa (13,08%), el 

Ripolles (13,68%) i el Solsones (12,39%) estan per sota 

de la mitjana de la muntanya. 

Es pot concloure que la base economica actual de les comar- 

ques de muntanya és molt diferent que la de fa deu o vint 

anys. Els sectors basics encara són la indústria a la Garrotxa, 

al Ripolles, al Bergueda i al Solsones (Pallares, 20011, men- 

tre que les activitats turístiques i de serveis es converteixen 

en el motor economic de gairebé tota la muntanya, pero 

molt especialment de la Val d'Aran, la Cerdanya, I'Alta Riba- 

gorca, el Pallars Sobira i I'Alt Urgell. El sector de la cons- 

trucció esta molt relacionat amb les susdites activitats i 

mostra una distribució territorial similar. El sector dels ser- 

veis més relacionats amb I'administració consoliden la jerar- 

quia funcional de comarques com ['Alt Urgell o el Pallars 

Jussa, pero té un pes molt elevat en totes les comarques 

amb excepció de les que pertanyen als sistemes urbans se- 

cundaris amb inercia propia com la Garrotxa, el Ripolles, el 

Bergueda i el Solsones (Ganyet, 1993). Amb tot, el sector 

agrari encara és important a les comarques del Pallars Jus- 

sa, I'Alt Urgell, el Bergueda, la Garrotxa i el Solsones, ate- 

nent a la població ocupada i al PIB del sector primari. A les 

altres comarques i a les valls laterals i d'alta muntanya de 

les adés citades esdevé una activitat paisatgística de difícil 

manteniment. En el cas de la Val d'Aran i I'Alta Ribagorca 

practicament no es pot parlar de I'existencia d'activitats 

agraries. Tanmateix, a les activitats agraries la població jubi- 

lada, molt nombrosa, no solament aporta rendes a la unitat 

familiar sinó que reforca la capacitat de treball de les explo- 

tacions agraries. 

La base territorial també ha mostrat un canvi molt important 

en despoblar-se els llogarets i les valls laterals de les co- 

marques de muntanya i concentrar-se la població en els po- 

bles de les valls principals i a les viles mercat (López 

Palomeque, 1996). La superfície agraria útil (SAU) també 

s'ha anat concentrant a les terres del fons de les valls, ja 

que I'abandonament de la població ha comportat sovint dei- 

xar també de conrear prats i feixes poc accessibles i difícils 

de treballar amb maquinaria moderna. Primer s'ha passat de 

la ramaderia i la pastura intensiva a I'extensiva, i després el 

bosc ha anat ocupant molts dels antics espais agraris (Mes- 

serli, 1999). En bona part, la població agraria abandona els 

petits pobles per buscar una qualitat de vida millor, molt es- 

pecialment quan envelleix pero també quan la població jove 

té fills. En alguns casos les millores en infraestructures 

vials, d'energia o de comunicació, la irnplementació del 

transport a la demanda, com a I'Alt Urgell, I'assentament de 

població neorural o la localització de restaurants i petits ho- 

tels han frenat el procés d'emigració (Garcia Ramon, 1995). 

El resultat és un immens territori quasi despoblat i la con- 

centració de la població en una part molt petita de les co- 

marques de muntanya, els petits sistemes urbans 

autonoms. El repte és mantenir uns llindars mínims de po- 

blació per a garantir serveis suficients a les valls i un mínim 

d'infraestructures i equipaments als pobles de muntanya. La 

importancia creixent de la protecció dels espais d'interes na- 

tural pot compensar, solament en part, el despoblament de 

I'habitat rural de muntanya i caldra prendre decisions per 
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aplicar polítiques actives que irnpulsin un repoblarnent rnode- 

rat de la rnuntanya. 

Les principals característiques de la trans- 
formació de I'activitat agraria als Pirineus 
(1975-2000) 

L'analisi de I'activitat agraria en el període 1972-1982 (Bru- 

net, 1980; DARP, 1981; Estalella, 1983; Gratacós, 1984; Tu- 

Ila 1984a; Mill, 1988 i Lasanta, 1989) ens rnostra que el 

valor de la producció agraria en les cornarques de muntanya 

s'orienta cada cop rnés a la producció rarnadera. L'any 1976, 

el valor de la producció rarnadera representava el 67,5% del 

valor total de la producció agraria a rnuntanya, rnentre que 

era únicarnent el 51,6% per a tot Catalunya (taula 9). L'any 

1999, en canvi, el valor de la producció agrícola i forestal de 

Catalunya ha baixat al 41% i la producció rarnadera ha pujat 

al 59% (Estadístiques agraries, 2002). Les cornarques de 

rnuntanya han accentuat, I'any 1999, I'especialització rarnade- 

ra, arribant al 75% del valor de la producció agraria. 

El pes de les cornarques de rnuntanya a Catalunya quant al 

valor de la producció agraria era el 9,25% I'any 1976, 

mentre que la població activa agraria era 1'1 1,74% I'any 

1970 i la població absoluta el 3,95% el rnateix any. La su- 

perficie total de la rnuntanya representa un 30% de Cata- 

lunya. Tanrnateix, el valor de la producció de llet era el 

29,34%, el de carn d'oví el 25,60%, el de carn de vaquí el 

18,76% i el de carn de porc el 9,36%. La producció agrí- 

cola s'orientava basicarnent a I'alirnentació del bestiar arnb 

un 12,29% del valor dels conreus farratgers de tot Cata- 

lunya i un 60,83% de la superfície en prats i pastures (taula 

9). La cornercialització dels principals productes agraris 

són els cereals de gra en la part meridional de la rnuntanya 

(la Garrotxa, el Bergueda, el Solsones i el Pallars Jussa) i 

les patates arreu de la rnuntanya, arnb I'excepció de la Val 

d'Aran i I'Alta Ribagorca. Així rnateix, el vaquí de carn és 

basic a totes les cornarques arnb un valor rnés residual al 

Solsones i a la Val d'Aran. La carn de porc tarnbé es pro- 

dueix arreu, arnb I'excepció de I'Alta Ribagorca, el Pallars 

Sobira i la Val dJAran on és gairebé inexistent i arnb una 

excessiva concentració al Bergueda, la Garrotxa, el Ripo- 

Iles i el Solsones. Aquestes produccions es corresponen 

arnb les quatre cornarques rnés agrícoles i alhora indus- 

t r i a l~ ,  on la rarnaderia que no precisa terra es cornplernen- 

ta arnb les ex~lotacions aararies aue llauren rnolta terra. 

Advertirnents: El cens agrari del 1972 inclou els boscos i la SAU. Els del 1982, el 1989 i el 1999, únicarnent la SAU. En els censos del 1972 
i del 1982, les dades de les cornarques de I' Alta Ribagorca i del Pallars Jussa estan agregades 

Font: Elaboració propia a partir de: INE. Censo agrario de Espana, 1972 i 1982 

IDESCAT. Cens agrari 1989 i 1999 



La carn d'oví es concentra a les cornarques més despobla- 

des corn el Pallars Jussa, el Pallars Sobira i I'Alt Urgell i en 

les parts septentrionals del Bergueda, el Ripolles, la Ga- 

rrotxa i el Solsones. Finalrnent, la llet és la producció rnés 

important a I'Alt Urgell, la Cerdanya i el Pallars Sobira, 

I'arnbit d'actuació de les cooperatives transformadores de 

productes Ileters als Pirineus (Tulla, 1993). Al Bergueda, la 

Garrotxa i el Ripo'lles, tot i ser important, és el segon o 

tercer producte, sovint darrere de la producció de carn de 

porc o de carn de vaquí. 

La PAA I'any 1970 representava el 23,18% del total de la 

població activa a les cornarques de rnuntanya i treballava el 

23,45% de la SAU de tot Catalunya (taules 2 i 3). El norn- 

bre d'explotacions agraries arnb SAU de la rnuntanya, arnb 

una dirnensió rnitjana rnés gran, representava 1'1 1.05% de 

tot Catalunya I'any 1972. Les explotacions entre 5 i 50 ha 

eren a I'entorn d'un 44%, tant al conjunt de les comarques 

de rnuntanya com a tot Catalunya, rnentre que les de 

rnenys de 5 ha eren el 39% a la rnuntanya i quasi el 50% a 

tot Catalunya. En canvi, les de rnés de 50 ha representaven 

el 16,5% a rnuntanya i el 7,3% a Catalunya (taula 4). El re- 

girn de tinenca de la terra (taula 5), I'any 1972, és forca 

sernblant a la rnuntanya i a la rnitjana de Catalunya, arnb un 

75% de propietat i un 6% d'arrendarnent, encara que dife- 

reix en la parceria (rnasoveria) que és rnenys irnportant als 

Pirineus (5,1%) que per al conjunt de Catalunya (Tulla 

1984a). 

L'explotació agraria familiar a la decada del 1972 al 1982 

rnostra una dinarnica equilibrada, arnb una perdua de pobla- 

ció rnés gran als petits pobles d'alta rnuntanya, que ha per- 

mes rendibilitzar rnillor els recursos necessaris per a una 

rarnaderia competitiva (Checchi, 1979). Arnb tot, es gene 

ren dos conflictes irnportants. A I'alta rnuntanya, I'abandona- 

rnent de la població implica tarnbé I'abandonarnent de 

carnps de conreu i de prats arnb riscos de degradació i d'in- 

cendis (Molina, 1997) i, al fons de les valls, la competencia 

que sorgeix en I'ús dels rnillors sols per part del sector 

agrari o dels sectors terciari o industrial. No es valora que 

aquestes terres són les úniques que poden permetre la 

cornpetitivitat de i'activitat agraria als Pirineus rnentre que 

Adverthent: els percentatges de I'Alta Ribagorca i del Pallars Jussa son els mateixos perque s'inclouen en el padró del Pallars Jussa 

Codis sectors d'activitat economica CIDC-86): (A) Agricultura; (BJ Pesca; (CJ Extractives i químiques; (DJ Manufactures metal.liques i altres manufactures; 

(El Energia i aigua; (F) Construcció; IGJ Comerc; fH) Hosteleria; (1) Transport i comunicacions; (JJ Finances i assegurances; IL,M i N) Administració pública; 

Educació; Activitats sanitaries i serveis socials; i (K,O,P i Qj Activitats immobiliaries; Serveis empresarials; Serveis personals i altres 

+ La població ocupada és el 89,97% de la població activa en el conjunt de les comarques de rnuntanya, mentre que és únicament el 79,55% del total de 
Catalunya 

" Importancia relativa de cada sector a la rnuntanya en relació arnb els sectors per tot Catalunya: (% Sectors de muntanya 100J/% Sectors a Catalunya 

Font: Elaboració propia a partir de: CIDC. Padrons municipals d'habitants de Catalunya, 1986. Estructura socioeconomica de la població. Ed. 1988 



els usos urbans poden emprar altres terres arnb SOIS mes 

dolents, encara que el preu que estan disposats a pagar els 

propietaris de serveis i indústries per la terra sigui rnés ele- 

vat que el que poden pagar els pagesos (Tulla, 1984b). Als 

Pirineus, com a rnolts altres indrets, el paper de la dona pa- 

gesa s'ha valorat poc i és demostrable que és un agent in- 

novador i, en molts casos, qui permet una organització de 

I'explotació agraria i una diversificació ci'activitats que la fa 

economicament rnés viable (Tulla, 1991). 

L'activitat agraria a les comarques de muntanya, entre la de- 

cada del 1972 al 1982 i el moment actual (1999-20011, ha 

passat de representar el 9,23% del valor del sector primari 

de tot Catalunya a únicament el 6,36% (taula 8). El PIB del 

sector primari a la muntanya, tal com ja s'ha comentat, tam- 

bé ha perdut pes relatiu. El percentatge de la PAA de la 

muntanya en relació arnb Catalunya també ha disminuit de 

1111,74% al 8,66% (taula 2). En conjunt, el pes economic de 

la muntanya ha passat d'una mica més del 3% de Catalunya 

I'any 1991 a solament un 2,85% el 2001. Amb tot, encara 

pot afirmar-se que les activitats agraries a les comarques 

de muntanya són relativament importants i s'han modernit- 

zat al mateix ritme que tot el sector a Catalunya. 

El període rnés crític ha estat I'adaptació a la PAC de la UE 

entre el 1986 i el 1991, pero s'han ,portat endavant iniciati- 

ves en diversos sectors ramaders i agrícoles arnb resultats 

positius. El sanejament del sector vaquí ha representat una 

millora de la qualitat en la producció de llet pero tarnbé en 

la promoció de la carn arnb denominació d'origen. Algunes 

experiencies com I'unifeed de la Cooperativa Pirenaica ha re- 

presentat per a unes 70  explotacions ramaderes de I'Alt Ur- 

gell, la Cerdanya i el Pallars Sobira millorar els costos de 

producció, la qualitat i obtenir avantatges d'economies d'es- 

cala sense perdre els avantatges propis d'una explotació 

agraria familiar (Checchi, 1979; Tulla, 1984b). Cada dia, a 

la mateixa hora, es porta I'alimentació del bestiar des del 

centre de Montferrer, arnb una composició adequada que 

s'ha determinat en cada cas, a cada una de les 70 explota- 

cions: és el just in time de la rarnaderia. 

Codis de la classificació catalana d'activitats econbmiques, sectors, (CCAE-93): [A) Agricultura; IB) Pesca; ICj Extractiva; [E) Energia i aigua; (D) Indústries 
manufactureres; IFI Construcció; (G) Comerc i reparació; (H) Hosteleria; (1) Transport i comunicacions; (J) Mediació financera; (K) Activitat immobiliaries i 
serveis empresarials; (1) Administració pública; (M) Educació; (N) Activitats sanitaries i serveis socials; i (O,P,Qj Serveis personals i altres 

l a  població ocupada és el 89,17% de la població activa en el conjunt de les comarques de muntanya, mentre que es iinicament el 80,7196 del total de Catalunya 

" Importancia relativa de cada sector a la muntanya en relació arnb els sectors per tot Catalunya: I% Sectors de muntanya ' 100J/ % Sectors a Catalunya 

Font: Elaboració propia a partir de: IDESCAT. (1 996). Estadística de població (19961. Generalitat de Catalunya: Barcelona 



D'altra banda, la Cooperativa del Cadí, prornovent un valor 

afegit en la transforrnació de productes Ileters a part del 

control de la qualitat, ha perrnes uns ingressos als seus so- 

cis pagesos del 19% de rnitjana per sobre del preu mig a 

I'Estat espanyol o el frances en el període 1960-2000. La 

bondat del sistema queda palesa arnb el fet que la Coopera- 

tiva del Cadí exporta el 50% de la producció (Tulla, 1993; 

Tulla, 1997), a més de rnantenir, juntament arnb la Coopera- 

tiva Pirenaica, una cohesió entre aquestes explotacions i de 

garantir un recolzarnent sanitari i tecnic (Tulla, 1988). Es po- 

drien tractar exernples sernblants en el sector oví o cabrurn. 

Potser el rnés irnportant és la producció de forrnatges arte- 

sans de cabra, d'ovella o de vaca, que han aconseguit un re- 

coneixernent en el rnercat i una prornoció en les fires, corn 

la de Sant Errnengol, a la Seu d'llrgell. La qualitat, la pro- 

ducció biologica, la prornoció i I'ús rnés acurat dels recur- 

sos naturals de la rnuntanya és la base de la cornpetitivitat 

d'aquests productes. 

nuvertiment: I'any 1975 it.3 uades de I'Alta Ribagorca s'inclouen a la comarca del Pallars Juaaa 

CTS. Abreviació de "constants". Font: Elaboració propia a partir de: 

BRUNET, J.M. et atii. (1980). L'agricultura catalana. Estudi economic. Fundació Jaurne Bofill i Banca Catalana: Barcelona 
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Caixa de Catalunya: Barcelona 
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Taula 9. Valor d'algunes produccions importants a le muntanya catalana (1976) I 
En rnolts casos, pero, apareixen uns problernes difícils de 

resoldre: 

a) El legítirn desig de rnillorar la qualitat de vida de la page- 

sia, en general, i dels petits pobles, en particular, genera 

un abandonarnent de les explotacions agraries encara 

que aquestes tinguin un rnínirn de viabilitat econornica. 

b) Aquesta viabilitat, per la dirnensió o I'estructura de costos 

de les explotacions agraries, precisa una renda addicio- 

nal, que rnolt sovint vol dir diversificació d'activitats, que 

perrneti la continlntat de I'explotació familiar. 

C) La preservació de les terres arnb sols rnés adequats a la 

producció de farratges i pastures i rnés accessibles des 

dels principals pobles comporta I'abandonarnent progres- 

siu de les terres d'alta rnuntanya i la de rnoltes petites 

valls laterals. 

És en aquest sentit que la transforrnació del model agrari a 

les arees de rnuntanya ha de preveure alrnenys quatre tipus 

de rnesures: 

a) Millorar els serveis i les infraestructures a les cornarques 

de rnuntanya, a les viles rnercat pero tarnbé a altres po- 

bles de la comarca. . . 

b) Considerar I'activitat agraria com un sector estrategic en 

el desenvoluparnent social, territorial i econornic de la 

rnuntanya. 

C) Impulsar les innovacions a les explotacions de la rnun- 

tanya, arnb la forrnació dels pagesos pero també creant 

una xarxa d'institucions i serveis que els donin suport. 

d) Promoure el desenvoluparnent local arnb una diversifica- 

ció d'activitats (agraries, Endustrials, turístiques, de ser- 

veis, etc.), pero considerant el territori corn un actiu que 

Advertirnent: /'Alta Ribagorca esta inclosa en el Pallars Jussa. 

Font: Elaboracid propia a partir de: 

BRUNET, J.M. et alii. (1980). L'agricultura catalana. 

Estudi econornic. Fundació Jaurne Bofill i Banca Catalana: 
Barcelona. 



cal preservar sota la doble perspectiva de considerar les 

activitats agraries i forestals, corn a producció i ocupació 

humana, pero també corn a protecció del rnedi natural. 

El model agrari en arees de muntanya en 
el moment actual (1999-2001) 

El nombre d'explotacions arnb SAU rnostra una forta reduc- 

ció a la rnuntanya, des de 15.296 el 1972 fins a 5.354 el 

1999. És pascar a una tercera part, rnentre que al conjunt 

de Catalunya solament es perd un 37% de les explotacions. 

Les comarques que rnostren un cornportament mes estable, 

passant a la rneitat de les explotacions, són la Cerdanya, 

arnb els grans masos, el Pallars Jussa i el Solsones. En can- 

vi, I'Alta Ribagorca, I'Alt Urgell, la Garrotxa i el Pallars Sobi- 

ra, a I'altre extrern de les comarques arnb rnoltes 

explotacions petites, en redueixen el nombre a una quarta 

part. La dirnensió rnitjana I'any 1999 rnostra un 41,6% d'ex- 

plotacions entre 10 i 50 ha i un 23,2% de rnés de 50  ha a 

la rnuntanya davant del 26,8% i el 5,6%, respectivament, 

per a tot Catalunya. Solament hi ha un 21,8% de menys de 

5 ha a la rnuntanya, concentrades al fons de les valls piri- 

nenques (taula 4). El regim de tinenca de la terra I'any 1999 

rnostra un fort creixernent de I'arrendarnent (24,6%), la qua- 

si desaparició de la masoveria (1,4%) i una reducció de la 

propietat (68%) que confirma la Iogica d'incrernent de la di- 

mensió rnitjana de les explotacions (taula 5). 

El model agrari actual a les cornarques de rnuntanya es ca- 

racteritza per ser I'activitat del sector prirnari rnenys irnpor- 

tant, tant en relació arnb I'econornia de la rnuntanya (4%) 

corn arnb tot el sector prirnari de Catalunya (6,361, en da- 

des del PIB de 2001 (taula 8). La PAA tarnbé és relativarnent 

poc irnportant ja que representa, I'any 1999, un 9,43% de 

tota la PAA de la rnuntanya i el 8,66% de tota la PAA de Ca- 

talunya (taula 2). Únicarnent I'espai que ocupa és irnportant. 

La SAU de les cornarques de rnuntanya és del 30,18% de 

tot Catalunya, I'any 1999, i la superficie forestal del 

41,71%. Per a poder rnantenir una dinarnica positiva en el 

rnodel agrari actual cal que els objectius de rnillora siguin 

cornplernentaris. Per un cantó, la rendibilitat de les explota- 

cions agraries ha de rnillorar, pero per un altre ho ha de fer 

a partir de productes de qualitat que siguin valorats en el 

rnercat i que cornportin un valor afegit que s'ha d'incorporar 

en el preu i, finalrnent, assegurar una conservació del rnedi 

natural, basicarnent el de la SAU i els espais forestals rela- 

cionats arnb les explotacions agraries (Majoral, 2000). Els 

espais de protecció natural no han de ser els únics instru- 

rnents de preservació del territori sinó que tarnbé cal un 

rnarc normatiu que protegeixi I'activitat i els espais agraris 

contra I'abandonarnent i les activitats que poden pagar 

preus superiors pel sol. S'ha d'incidir paral4elarnent en la rni- 

llora productiva de les explotacions agraries, la rnillora de la 

qualitat de vida rural i I'ordenació dels espais de rnuntanya. 

Les cornarques de muntanya són diverses entre elles i pre- 

senten models agraris arnb caracteristiques diferents. La 

producció de Ilet, en un escenari on el nombre de les va- 

ques de llet a la rnuntanya solament ha augrnentat un 6% 

des del 1982 al 1999, s'ha consolidat corn I'activitat clau en 

el fons de les valls de I'Alt Urgell i bona part de la Cerdanya. 

Ha disrninuit molt en el Pallars Sobira, el Pallars Jussa i el 

Solsones. És una producció complementaria, relativarnent 

important, al Bergueda, la Garrotxa i el Ripolles. Es una pro- 

ducció residual a I'Alta Ribagorca i la Val d'Aran. En canvi, el 

vaquí de carn, que ha augrnentat un 238,1% a tot Catalunya 

i un 78,6% a la rnuntanya, des del 1982 al 1999, es con- 

centra al Bergueda, la Garrotxa i el Solsones en primer Iloc, 

i a I'Alt Urgell, el Pallars Jussa i el Ripolles en segon Iloc. 

L'Alta Ribagorca, la Cerdanya i el Pallars Sobira estan re- 

duint molt el nombre d'anirnals i a la Val dlAran gairebé no 

n'hi ha. Coví i el cabrurn són irnportants a la rnuntanya, en- 

cara que es va arribar a un rnaxirn I'any 1989, representant, 

el 1999, el 22-23% del conjunt de Catalunya. Es distribueix 

per totes les cornarques arnb I'excepció de la Cerdanya, la 

Val d'Aran i en part de I'Alta Ribagorca (taula 11). 
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Taula 10. Principals produccions ramaderes de la muntanya catalana (1982, &=-a 1 raavav, 7 

Font: Elaboració propia a partir o-. 

DARP (20021. Estadístiques Agraries i Pesqueres de Catalunya. Any 1999. Gabinet Tecnic Generalitat de Catalunya: 

IEC (1 9901. Cens Agrari 1989. Vol. 1 Avanc de dades. Generalitat de Catalunya: Barcelona 
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Les truges per a reproducció han augmentat un 35,7% a les 

comarques de muntanya, des del 1982 al 1999, amb la ma- 

teixa intensitat que a tot Catalunya, pero els porcs d'engreix 

ho han fet en un 214,3%, més que a tot Catalunya 

(162,5%), i és la principal diferencia en relació amb el perío- 

de 1972-82, juntament amb I'augment del vaquí de carn. 

Amb tot, hi ha una forta especialització comarcal que mos- 

tra el Bergueda, la Garrotxa, el Pallars Jussa i el Solsones 

com les més importants productores tant de truges repro- 

ductores com de porcs d'engreix. A les altres comarques, 

aquesta producció ramadera és poc important o gairebé in- 

existent (taula 1011. La producció agrícola sí que ha disminu'it 

en termes absoluts d'hectarees conreades i únicament han 

augmentat les pastures. Els conreus farratgers son basics 

en totes les comarques, excepte a I'Alta Ribagorca i la Val 

d'Aran on no n'hi ha, i a la Cerdanya, amb rapida disminució. 

El cereal de gra s'ha redu'it molt concentrant-se el que que- 

da al Pallars Jussa, el Solsones i la part meridional de I'Alt 

Urgell i el Bergueda. Les patates, trumfes a la Cerdanya o 

trumfos a I'Alt Urgell, encara tenen una certa rellevancia a 

I'Alt Urgell i el Solsones i en alguns indrets de les altres co- 

marques, com a la Cerdanya i la part septentrional del Ber- 

gueda i el Ripolles (taula 11). Per tant, podem concloure que 

I'especialització ramadera, de pasturatge i la que no precisa 

terra s'ha consolidat. 

El futur del sector agrari a les comarques 
de muntanya 

El despoblament de la muntanya presenta un territori buit 

i desprotegit, pero I'activitat agraria continua sent un ele- 

ment basic de la societat, I'economia i el territori de les 

comarques de muntanya. El sector agrari de muntanya 

s'ha modernitzat, en bona part, seguint processos sem- 

blants a la resta de Catalunya. La producció de llet de va- 

ca de I'Alt Urgell i la Cerdanya és actualment una de les 

més elevades de tot  Espanya. L'aplicació de la PAC ha 

comportat millores en diversos programes de desenvolu- 

pament agrari i de millora de les condicions de vida de les 

arees rurals. 

El desenvolupament de les comarques de muntanya a Cata- 

lunya, perque sigui sostenible, s'ha de fonamentar en la di- 

versitat d'activitats, ja que el turisme, els serveis en general 

i la indústria poden permetre un nivell més alt d'ocupació. 

S'ha de promoure I'activitat industrial d'alt valor afegit, molt 

especialment amb productes derivats del sector primari, 

pero també amb les activitats vinculades a la informació i el 

coneixement que cada cop es poden localitzar més sense 

les restriccions de proximitat física. Tanmateix, no es pot 

obviar el paper clau de les activitats agraries en un territori 

on els elements basics són I'espai, la natura i la població 

que hi interactua. El camí no és un creixement desmesurat 

de la població i el sol en els espais més access~bles i de mi- 

llor qualitat de les valls sinó intentar una certa distribució 

per a tot el territori. És evident que la major part de la po- 

blació es localitzara en els principals pobles de la vall princi- 

pal pero també s'ha de promoure un llindar mínim de 

població a la resta del territori. És necessari per a salvar la 

qualitat del territori tant o més que per a la supervivencia de 

la  oblació mateixa. 

El model agrari de muntanya, tot i ocupar un major percen- 

tatge de PAA que al conjunt de Catalunya, és més fragil que 

en altres arees més especialitzades per la manca d'una 

massa crítica en algunes de les comarques i per algunes de 

les produccions. Aixo queda pales en el fet que la productivi- 

tat agraria del treball, en el període 1999-2001, expressada 

en la relació del PIBPAA, que per a la muntanya és de 

16.217,79 f = (107.232.000 f/ 6.612 PAA) i per a Cata- 

lunya de 20.920,52 f = (1.598.056.000 f/ 76.387 PAA), 

ens demostra que I'efectivitat de les activitats agraries a les 

comarques de muntanya és un 22,48% inferior al conjunt de 

Catalunya (taules 2 i 8). Per aquesta raó és necessaria una 

estrategia que optimitzi tots els recursos disponibles, tant 

per a usos agraris com industrials o de serveis. 



La Uei 18/2001, d'orientacró agrbria, reconerx el caracter 

específic de I'agricultura, especjaialment a les kees  de m u n  

tanya I defineix la consolidacró de I'activitat agraria i la mrllo- 

ra de les condicrons que ho facrn possible. La conservació 

d'un mosaic d'usos en el paisatge presenta la necessitat de 

preservar I'actrvrtat agrarra com a condició per al mantenr- 

ment del medi natural. En aquest sentit, la Ller reconerx ex- 

plícitament la funció social i ambrental de I'activ~tat agraria i 

el seu caracter plural com a productora d'aliments, com a 

element equilibrador del terrrtorr, de preservacró del paisat- 

ge i de la brodiversitat I com a conservadora del medi rural i 

del patrimoni natural I cultural de Catalunya. 

L'activitat agraria, per tant, s'ha d'orientar segons els objec- 

tius següents: 

a) Assolir un nivell de modernització i de productivitat igual 

que el de la mitjana de Catalunya. El diferencial d'una me- 

nor eficiencia, com es el 22,48% de productivitat, o el 

que falta per a una rendibilitat competitiva ha de ser ob- 

jecte de polítiques positives de compensació de rendes, 

de millora de la qualitat i del valor afegit o de promoció 

de la pluriactivitat. 

b) Estructurar la producció agraria a I'entorn de la ramaderia 

mes competitiva per gaudir dels avantatges naturals de la 

muntanya. Consolidar la producció de llet de vaca i les in- 

dústries transformadores de productes lleters amb valor 

afegit. Promoure la producció de formatges artesans, de 

cabra, ovella i vaca, amb un nivell de qualitat garantit. 

Desenvolupar la producció de carn, molt especialment de 

vaqui i d'oví amb denominacions d'origen. Especialitzar-se 

més en I'elaboració de productes de porc de qualitat que 

no pas en la quantitat. 

c) No abandonar I'activitat agrícola. Basicament s'orientara a 

la producció de farratges i de pastures pero també és 

convenient desenvolupar I'agricultura biologica i obtenir 

productes elaborats a partir d'aqueota. En ei mateix pla 

cal promoure les activitats extensives, com la produccid 

d'herbes medic~nals I altres produc3tes considerats margi- 

nals, procurant que es pugui elaborar el producte final en 

les arees de muntanya. 

dl Promoure I'activitat forestal, que SI be cada cop és menys 

important, és un dels elements basics del paisatge de 
muntanya, i si no se'n fa una gestió adequada pot com- 

portar molts riscos, corn els incendis i I'erosib. 

e) Crear i desenvolupar la formació d'especialistes tant entre 

la població autoctona com en la forastera, tant en activi- 

tats directament relacionades amb les activitats agraries 

com en les que fan referencia a les estructures. Cada 

cop queden menys són persones que poden fer de pastor 

i menys són les que poden reparar els murs de pedra seca. 

En conclusió, no hi ha dubte que cal iniciatives per a preser- 

var la muntanya. Innovar, diversificar, crear qualitat, desenvo- 

lupar xarxes entre les persones i les institucions es necessari 

per a poder preservar "l'esforc petit" que esdevindra "un 

gran esforc". A la muntanya, aconseguir cinc llocs de treball 

sovint es com aconseguir-ne cent a una gran ciutat. 

Antoni F. Tulla, Joan Man~uel Soriano, Montserrat 

Pallares i Ana Vera 

 rea de Geografia Humana 

Universitat de Barcelona 
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Advertiment: /'Alta Rnbagorca I'any 1976 formava part del Pallars Jussa 

Font: Elaboració a partir de: 

BRUNET, J.M. et alii. (1980). L'agricultura catalana. Estudi economic. Fundació Jaume Bofill i Banca Catalana: Barcelona 

IEC (1 9901. Cens Agrari 1989. Vol 1. Avanc de dades. Generalitat de Catalunya: Barcelona 

IDESCAT. (2002). Anuari estadístic de Catalunya 2001. Generalitat de Catalunya: Barcelona 




