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1. Introducció 

La despoblació que pateixen els pobles del nostre país no és un fenomen nou ni es redueix 

a un fet que s’ha donat en els últims anys. Aquest factor es comporta de manera diferent 

segons la zona geogràfica en la que ens fixem. A la mateixa vegada que unes guanyen 

població, com pot ser la capital o el litoral mediterrani, d’altres fa anys que tenen nombres 

negatius, ja que per exemple Castella i Lleó és la comunitat autònoma que, en els últims 

vint anys, ha perdut el 3,6% de la seva població. Per concretar més, la província de 

Salamanca ha perdut el 6% dels seus habitants, quasi el doble que la Comunitat Autònoma 

a la qual pertany.1  

Aquesta despoblació, que cada vegada augmenta més, és la conseqüència de l’envelliment 

de la seva població juntament amb les migracions cap a les grans ciutats dels més joves, 

provinents dels petits pobles on han crescut. Que l’èxode més gran que es pateix provingui 

de les generacions més joves, i que això sigui un fet determinant perquè molts pobles vegin 

com el nombre dels seus habitants cada vegada sigui més baix, ens fa replantejar què és 

el que provoca aquesta fugida dels joves a les grans ciutats.  

Així doncs, el que es pretén amb el present treball d’investigació és analitzar els factors que 

determinen les decisions dels joves rurals en quedar-se en els pobles o marxar a les ciutats, 

i especialment, les seves percepcions al respecte. Més concretament dels joves que 

provenen de la subcomarca Las Arribes, situada a la província de Salamanca, que com s’ha 

esmentat abans, és una província molt castigada per la despoblació. És per això que el 

treball es centra en la següent qüestió: Quines percepcions tenen els i les joves de Las 

Arribes sobre les seves oportunitats per a viure en el món rural?  

El propòsit de fer un estudi sobre les percepcions de futur que tenen els joves és d’interès 

per poder crear una panoràmica de les diferents raons determinants que fan prendre o no, 

una decisió tan important com és com viure el teu propi futur. A més de ser un tema 

d’actualitat i d’un gran interès general, també existeix un interès personal, tant pel lloc on 

es realitza l’estudi com la temàtica que es presenta.  

Pel que fa el tema que es tracta, és un tema rellevant en l’actualitat, ja que d’ell depèn que 

molts pobles no desapareguin. Analitzar les expectatives de futur dels joves rurals pot ser 

 
1 Dades extretes del Diario de Castilla y León[https://diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/castilla-y-

leon/cuna-despoblacion-decadas/20200209130218002444.html] 

https://diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/castilla-y-leon/cuna-despoblacion-decadas/20200209130218002444.html
https://diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/castilla-y-leon/cuna-despoblacion-decadas/20200209130218002444.html
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una oportunitat per entendre’ls i veure quines són les causes de prendre les seves 

decisions.  
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2. Marc teòric 

Al nostre país els pobles que se situen en espais rurals han patit, en menor o major mesura, 

els efectes de la despoblació (Recaño, 2017). Entenem com a despoblació el resultat de la 

interacció de diferents fenòmens demogràfics (Vidal & Recaño, 1986). Un d’aquests 

principals fenòmens és l’èxode del poble a la ciutat de la població jove per poder així trobar 

mercats de treball més oberts i oportunitats educatives més competitives. Aquest èxode es 

produeix quan els joves es troben en la transició a la vida adulta entesa, segons Galland 

(1991) com el període d’adquisició de la independència residencial, és a dir, 

l’abandonament de la llar familiar per crear un de propi, d’integració en el mercat de treball 

i independència econòmica, i per últim, de la formació de la pròpia família. L’autor defensa 

que si aquest procés es dona d’una manera lineal no sorgeixen problemes, però aquest 

paradigma ha canviat en el context d’avui dia, ja que les transicions dels joves a la vida 

adulta s’han tornat summament heterogènies en un entorn globalitzat (Blossfeld, 2005). La 

globalització, juntament amb la individualització i la desestandarització ens dona noves 

pautes en l’emancipació dels joves (Moreno et al., 2012). 

Es poden trobar diferents corrents que donen més importància a uns factors que a uns 

altres. Un d’aquests corrents defensa que el procés es dona en funció de l’elecció racional 

dels joves on l’individualisme té molta més rellevància que en la segona corrent, que 

defensa la importància estructural en la qual viuen els joves com són les polítiques dels 

Estats del benestar, la família, la cultura o els condicionants socioeconòmics. (Brannen y 

Nilsen, 2005; Bynner, 2005; Molgat, 2007). Gentile (2010) especifica encara més i separa 

aquestes dos corrents en tres dimensions que formen part de la construcció de la transició 

dels joves cap a la vida adulta: els mitjans institucionals, socials i econòmics que 

afavoreixen la presa de decisions dels joves, la realitat social-històrica que mostra les 

opcions que tenen en la seva presa de decisió i per últim, l’elecció racional. 

Per Mayer (2001), en els últims 20 anys s’han produït canvis substantius en els cursos de 

la vida dels joves i per tant, canvis en les dimensions determinants esmentades. Aquests 

canvis es veuen condicionats per la desinstitucionalització, la diferenciació i la 

individualització. El primer fa referència a tots els processos que s’han donat com a 

normatius, tant socialment com de manera legal en el passat, però que la seva flexibilitat 

en l’actualitat ha comportat canvis, el segon fa referència a la diferència dels itineraris 

biogràfics que han anat sorgint al llarg del temps, tant noves pautes socials com 

estructurals. El tercer i últim, la individualització, ja que els individus cada vegada tenen 
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major control sobre les seves pròpies decisions (Beck & Beck Gernsheim, 2003). Totes 

aquestes dimensions són les que avui dia permeten parlar del pas que fan els joves cap a 

la seva adultesa que es troba amb la problemàtica que cada vegada és més fragmentada.  

Anteriorment s’ha parlat de les tres dimensions que proposa Gentile (2010) per parlar del 

pas de la vida jove a la vida adulta. Aquestes dimensions es complementen amb la 

importància dels referents socials que tenen els joves, la situació en la qual es troben i el 

seu context social i institucional. El procés d’emancipació del que ens parlen Bjarnason i 

Thorlindsoon (2006) és un dels elements més rellevants. Els autors determinen que la 

decisió que prenen els joves d’emancipar-se o no de la seva llar es pren segons la 

dependència dels joves amb les seves arrels familiars, ja que aquesta decisió pot provocar 

inestabilitat econòmica i llibertat. El factor determinant que defensen els autors per 

l’emancipació dels joves és un dels principals referents socials, la família, ja que pels joves 

espanyols és l’actor principal per organitzar la seva vida privada (Moreno Mínguez, 2002). 

Aquestes pautes de conducta tenen major importància en els joves que no viuen en zones 

urbanes. Cal destacar que la percepció que tenen els joves actuals de la família ha anat 

evolucionant al llarg del temps a causa de, com esmenta Callejo (2010), la flexibilització 

dels codis de conducta i les normes socials que es trobaven en la institució familiar, 

qüestionar-se els rols de gènere, la concepció canviant de la sexualitat socialment 

acceptada i l’increment de l’afectivitat en les relacions conjugals són imprescindibles per la 

construcció de la vida dels joves. 

El context social dels joves és una altra esfera que cal destacar, com s’ha dit anteriorment, 

i afegir-la a la de referents socials simplificada a la pertinença a un grup social i el significat 

que se li dona a la interacció dins d’aquest mateix. Les activitats que es produeixen dins 

d’un grup tenen una importància molt rellevant per la vida dels joves i són activitats a les 

quals recorren amb freqüència. 

Una altra dimensió recau en l’àmbit professional, ja que l’entrada en el món laboral és també 

un factor determinant en la vida dels joves. En comparació amb generacions anteriors, 

aquesta entrada al món laboral es produeix molt més tard, ja que els joves actuals, com 

explica Mortimer et al. (2002), tenen més llibertat per anar a la universitat, explorar altres 

alternatives diferents d’educació, viatjar o provar altres treballs abans “d’assentar-se” i crear 

la seva pròpia vida en un lloc fix. A més, s’han d’enfrontar a una situació molt més precària, 

tant econòmica com laboral, afegint-li unes faltes de perspectiva de futur, que produeixen 
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una desconnexió entre el món en què viuen i l’escenari institucional en què es decideix el 

seu futur (Moreno et al., 2012). 

Fins ara s’ha parlat de la joventut i de les seves etapes a la vida adulta marcades per la 

societat actual des d’un punt de vista macro. Però no només és difícil concretar aquests 

barems a una societat rural sinó que la seva pròpia definició no és gaire fàcil. La relació 

amb tot allò rural no es caracteritza només per posseir una població amb pocs habitants, 

sinó també per la interacció amb el territori que han viscut les persones residents “donat el 

caràcter permeable de les relacions i de les interaccions, així com de la creació d’elements 

[...] homogenis i identitaris” (García- Sanz, 1999). Per García-Sanz (1999) “Lo “rural” o “la 

societat rural” [...] és una forma de vida que té en compte a tots els membres que viuen en 

col·lectivitat rural, treballin en l’agricultura o en altres activitats diferents”. Tot i que una 

característica principal de la societat rural, fins ara, era tenir un gran nombre de gent activa 

que es dedica al sector primari, per l’autor és important “sense negar la relació existent 

entre treball agrari i societat rural [...] no establir entre totes dues una relació de causa i 

efecte.”  Si la situació de la societat en el seu màxim conjunt ha patit transformacions, també 

ho ha fet la joventut rural a causa de la despoblació, l’envelliment i la desagrarització 

(Camarero, 2002) que han patit les societats rurals en les últimes dècades. 

Aquestes causes que han provocat transformacions en els joves rurals es troben davant de 

la contraposició d’allò rural i allò urbà. El contrast que donen aquests dos ítems es troben 

sobretot en les activitats econòmiques, en els trets socials i culturals i en les condicions de 

vida (Gómez, C & Díaz, C.2009). El primer àmbit fa referència a la desagrarització que ha 

patit l’economia rural a més de les desigualtats respecte a la industrialització de zones rurals 

donant preferència segons la localització on es troben. L’envelliment i la masculinització 

comporta greus conseqüències per la despoblació en aquestes zones pels problemes de 

reproducció d’aquestes societats que la demografia urbana no pateix amb la mateixa 

importància. La falta d’equipaments socials i serveis també augmenta la bretxa entre allò 

rural i allò urbà, ja que l’escassetat de serveis en els municipis rurals comporta que sigui 

molt més difícil viure-hi.  

Aquesta bretxa es comença a difuminar quan es parla del nivell educatiu dels joves rurals. 

“El nivell educatiu dels joves rurals és bastant superior al perfil de treballs qualificats que 

existeixen en aquest context” (Morales, N. 2018). Això provoca l’èxode dels joves a les 

ciutats o a les capitals de comarca fomentant així la despoblació. Tot i la desagrarització de 

la que s’ha comentat abans que pateix el món rural, l’escassa varietat en l’oferta laboral que 
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podem trobar en els municipis rurals, juntament amb l’alta qualificació dels joves fa que 

aquests busquin alternatives que s’ajustin a la seva situació acadèmica-laboral. 

Una de les característiques més destacables d’una societat rural no només és l’envelliment 

de la seva població, sinó com s’ha dit anteriorment, la masculinització que existeix en 

aquesta. Ens trobem, per tant, com esmenta Camarero (2017) que existeix un desequilibri 

generacional, però també de gènere pel fet que les àrees rurals amplifiquen les desigualtats 

socials. “Quan les relacions de gènere són de desigualtat, [...], en totes les societats es diu 

que hi ha desigualtats de gènere, és a dir, desigualtats funcionals lligades als rols de 

gènere.[..] a més de l’existència de situacions de subordinació [...] y del desigual poder en 

la presa de decisions” (Calatrava, 2002). 

 Les dones rurals es troben doncs, davant d’una situació molt més peculiar que els homes 

envers la seva situació laboral. En primer lloc trobem que el sector agroalimentari sempre 

ha sigut un àmbit on les dones estaven molt presents, però la inestabilitat i la temporalitat 

d’aquests llocs de treball provoquen que el sou sigui complementari a altres activitats 

econòmiques més principals (Gómez & Díaz 2009). En segon lloc moltes dones es veuen 

amb l’obligació de continuar amb els negocis familiars fet que “ens porta a plantejar-nos si 

darrere de l’opció de quedar-se de moltes joves rurals no trobem estratègies familiars que 

en certa forma condicionen les seves expectatives laborals futures” (Sampedro, 2008). 

Aquestes situacions provoquen que totes les activitats femenines no tinguin el valor 

corresponent pel fet de ser adquirits en l’àmbit domèstic o informal provocant que el treball 

que realitzen sigui conegut com a no qualificat i tot i que existeixen polítiques de 

desenvolupament rural per fer front a aquesta situació, en moltes ocasions “es relacionen 

amb les activitats tradicionalment assumides per les dones en l’àmbit reproductiu. Sent una 

oportunitat per la professionalització per les dones, presentant també un risc de reproducció 

dels rols de gènere tradicionals” (Sampedro, 2008). 

Per fer front a aquesta situació, les joves rurals decideixen seguir estratègies formatives per 

deixar enrere el món rural i així fugir de la situació de submissió patriarcal en la qual es 

troben (Camarero & Sampedro, 2008). Aquesta estratègia que opten les joves, provoca que 

els seus nivells educatius siguin molt més superiors que els d’ells que juntament amb les 

escasses feines qualificades que existeixen en el poble i una valoració més elevada de la 

vida en la ciutat, provoquen un desarrelament al poble major. (Camarero et. al, 2009).  
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3. Las Arribes: informació de context 

Las Arribes, o també coneguda com La Ribera, és una subcomarca que correspon a la 

comarca de Vitigudino en la part occidental de la província de Salamanca, fent frontera 

directe amb Portugal. Esta formada per 7 municipis: Aldeadávila de la Ribera, Masueco, 

Mieza, Pereña de la Ribera, Saucelle, Villarino de los Aires i Vilvestre. Aquesta subcomarca 

no correspon a una divisió administrativa, sinó a una històric-tradicional i geogràfica, ja que 

tots aquests municipis formen part del Parc Natural de Arribes del Duero. Segons les dades 

extretes de l’INE del padró municipal a 1 de gener del 2020, els set municipis tenen un total 

de 3524 habitants i amb una superfície total de 283.63km² obtenim que la densitat de 

població és de 12,42 hab/km². És d’aquesta manera que podem catalogar la zona, segons 

la definició de la Llei 45/2007 de Desenvolupament Sostenible del Medi Rural (LDSMR), 

com a medi rural.2  

En el conjunt dels set municipis, existeix un desequilibri en la distribució de la població força 

elevada, ja que, el municipi d’Aldeadávila de la Ribera té una població total de 1209 

habitants, Villarino de los Aires 792 i en els cinc municipis restants la població no supera 

els 500. Aquest desequilibri ve donat, sobretot, per l’evolució demogràfica que s’ha donat 

en les últimes dècades 

marcada per dos grans 

esdeveniments de caràcter 

econòmic que van marcar un 

canvi molt important en 

aquesta comarca. El primer 

esdeveniment es produeix en 

els anys 60 amb la construcció 

de la presa de Aldeadávila i la 

presa de Saucelle, un fet que 

va suposar un increment de la 

seva població a causa de la 

necessitat de mà d’obra.               Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Annex 1 extretes de Foro Ciudad 3 

 
2 La Llei 45/2007 del 13 de Desembre, pel Desenvolupament Sostenible del Medi Rural (LDSMR) defineix medi 

rural com un espai geogràfic format per l’agregació de municipis o entitats locals menors amb població <30.000 
habitants i densitat <100 habitants per Km². Defineix també municipi rural de mida petita amb població de <5.000 
habitants.  
3 Dades extretes de Foro Ciudad: Municipios y localidades de la provincia de Salamanca.  
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De forma quasi paral·lela es construïa també una central hidroelèctrica a Villarino de los 

Aires provocant un fort impacte demogràfic amb la necessitat de la construcció de dos 

poblats pels seus treballadors. Com es veu en el gràfic, aquests tres municipis van patir 

canvis demogràfics significatius a partir dels fets esmentats. 

Tot i que a la província, actualment, el sector econòmic amb més representació de població 

activa és el de serveis, és el sector agrari el que consisteix la principal activitat econòmica 

en la major part de les zones rurals. 

Com s’ha vist fins al moment, aquesta subcomarca tendeix a una pèrdua important de 

població. Però no només la pèrdua d’aquesta és un fet important en l’àmbit demogràfic, sinó 

que l’envelliment de la mateixa ens dona també un context sobre la zona. En el conjunt dels 

set municipis, les persones de més de 65 anys representen, en data de l’1 de gener de 

2020, el 46,06% de la seva població total davant el 26,82% que representen en la província 

de Salamanca. Per altra banda, els joves en la subcomarca estudiada representen només 

el 6,87% mentre que a la província a la qual pertanyen és del 9,13%4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Dades extretes del Insituto Nacional de Estadística 
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4. Metodologia 

4.1 Objectiu i hipòtesis 

L’objectiu del treball és analitzar quines són les expectatives de futur que tenen els joves 

rurals en la zona de Las Arribes. Així doncs, la pregunta del present estudi és: 

Quines percepcions tenen els i les joves de Las Arribes sobre les seves oportunitats per a 

viure en el món rural? 

Per poder abordar el tema de recerca, l’objectiu principal del present estudi queda resumit 

en tres hipòtesis: 

H1: Els joves que tenen estudis superiors no troben oportunitats laborals al món 

rural. 

 

H2: Les dones tenen menors oportunitats laborals en el món rural que els homes. 

 

H3: Les relacions amb el nucli familiar són un factor determinant que condicionen 

als joves en prendre decisions sobre la seva pròpia vida, com per exemple, la 

possibilitat de marxar del poble o no. 

 

 

4.2 Selecció de les persones participants 

La tècnica qualitativa que s’ha utilitzat per a la recollida de dades és l’entrevista. Els perfils 

escollits per fer les entrevistes tenen la característica principal que han crescut tots en algun 

dels municipis dels qual formen part de la subcomarca Las Arribes a més que formen part 

del món laboral i que tots en algun moment han marxat del poble tant per motius d’estudis 

o per motius de treball. S’han tingut en compte les quatre variables següents: el sexe, l’edat, 

estar en possessió d’estudis superiors o no i la residència actual. El nombre d’entrevistes 

realitzades, i analitzades posteriorment, han estat 10. 
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Data de 

l’entrevista 
Sexe Edat 

Estudis 

superiors 

Lloc actual de 

residència 
Pseudònims 

26-04-2021 Home 27 anys 
 

Sí 

Pereña de la 

Ribera 
Pedro 

26-04-2021 Home 22 anys Sí 

Madrid / 

Villarino de los 

Aires 

Carlos 

26-04-2021 Home 25 anys Sí Madrid Álex 

27-04-2021 Dona 23 anys No 
Aldeadávila de 

la Ribera 
Carla 

27-04-2021 Dona 27 anys Sí 
Aldeadávila de 

la Ribera 
Mónica 

27-04-2021 Dona 23 anys Sí Madrid Helena 

27-04-2021 Dona 25 anys Sí Madrid Beatriz 

28-04-2021 Dona 23 anys Sí 
Pereña de la 

Ribera 
Celia 

28-04-2021 Home 27 anys No Salamanca David 

28-04-2021 Home 23 anys No Salamanca Andrés 
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4.3 Recollida de dades 

Un cop fetes les entrevistes, s’han analitzat amb profunditat les 10, destacant la informació 

més rellevant pel treball i seguint l’ordre lògic que segueix el guió d’entrevistes5. A totes les 

entrevistes s’ha fet una breu presentació explicant de què tracta l’entrevista, amb quina 

finalitat s’utilitzaran les respostes que s’extreguin i demanant el consentiment a tots els 

entrevistats per poder ser una entrevista gravada. El guió de l’entrevista consta de cinc 

blocs: 

- Bloc I: Vida quotidiana 

- Bloc II: Carrera acadèmica i professional 

- Bloc III: Relacions socials i familiars 

- Bloc IV: Parella i gènere 

- Bloc V: Conclusions 

 

4.4 Altres qüestions metodològiques 

Pel que fa a l’ètica del procés, a l’hora de fer la transcripció de les entrevistes realitzades 

per així obtenir els fragments adients per extreure els resultats, s’ha tingut sempre en 

compte l’anonimat i s’ha gravat l’entrevista amb el consentiment previ per l’ús exclusiu 

només de transcriure-la i analitzar-la. Al llarg de les entrevistes el guió també s’ha adaptat 

al context adient en cada moment, per així que la persona entrevistada se sentís còmode i 

facilitar també el rol d’entrevistador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Veure Annex 2. 
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5. Resultats 

5.1 La vida en el poble 

La conclusió a què arriben tots els joves entrevistats sobre com es viu en el poble és en 

general positiva. La majoria d’ells destaquen, com a característiques a favor d’aquests, la 

tranquil·litat amb la qual es viu en el poble i de tenir tots els serveis a prop, destacant el 

benefici de tenir temps com esmenta Pedro  “Hay muchísima más libertad en el pueblo, de 

horarios, de gente, de tranquilidad... Al final en las ciudades está todo mucho más marcado 

por el tiempo. Tienes un trabajo de ciertas horas, después tardas en llegar a casa [...] 

Mientras que en un pueblo todo es más relajado. También por el tipo de trabajo del pueblo 

tienes cierta libertad de tiempo por ahí. Después te puedes encontrar con cualquiera y 

tienes más tiempo para estar. Sobre todo es eso, la libertad que existe en tener más tiempo 

para ti mismo”. O Beatriz que subratlla la importància de “Poder ir a todos los lados 

andando”.  

 

Existeixen també mancances importants per poder desenvolupar una vida completa, com 

és la que existeix en l’àmbit dels esports. L’escassa demanda en la formació d’equips 

comporta que molts joves que el practiquen es quedin sense l’oportunitat de continuar, com 

explica Helena, que tot i que defensa que fins als setze anys, la vida en el poble es pot 

donar d’una manera similar a la de la ciutat “Después si quieres hacer deporte o algo pues 

a lo mejor... A mí por ejemplo me tocaba ir a Ciudad Rodrigo porque en Viti ya no había 

equipo. Siendo chica y en el deporte...la gente ya casi no hacía deporte”. La falta de serveis 

és un factor que altres joves entrevistats també han destacat, ja que per fer ús d’ells s’han 

de desplaçar a altres municipis més grans on sí que poden trobar-los. Això provoca que els 

habitants en el poble perdin temps en el transport i no tinguin les mateixes oportunitats que 

la gent en la ciutat “En la ciudad [...] todos los días puedes hacer algo y no te aburres […]. 

Practicas cualquier tipo de deporte o los hobbies que tú quieras”. (Álex)  

 

La vida en el poble és una vida que, a falta de serveis com s’ha dit anteriorment, fa que es 

tingui la imatge “d’haver-se de conformar amb poc”. Aquesta afirmació ens pot servir 

d’exemple com les expectatives de futur que tenen els joves es veuen reduïdes: 

“En el pueblo al final te faltan muchos Servicios. Pero al que le guste y se conforme al final 

con poco sí se puede llegar a vivir bien, pero hay muy pocos Servicios” (Andrés) 
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Molts joves reconeixen que el poble proporciona molts més beneficis quan ja ets gran. La 

majoria d’ells volen acabar vivint en el poble, però un cop ja jubilats. Això ens fa veure que 

tot i ser joves que han realitzat els seus estudis en grans ciutats i que en aquest moment 

estan vivint en aquestes les seves expectatives a llarg termini és acabar vivint en el poble, 

recalcant la tranquil·litat i la comoditat que la ciutat no et proporciona. “Estoy cómodo y me 

gusta el pueblo. Pues cuando sea más mayor, en lo típico que estas ya jubilado y estas 

cosas pues voy a lo cómodo” (Álex). 

 

Aquesta tranquil·litat com a valor positiu que té el poble, no és per a tots així. Una de les 

causes d’aquesta tranquil·litat és la falta de gent, i per alguns dels joves aquesta és la raó 

principal del perquè no viuen actualment en el poble: “Para la gente joven sería más 

aburrido vivir en el pueblo porque no hay gente, no por el hecho de que no haya tiendas, 

sino porque no hay gente” (Álex). Per altres la falta de treball i d’estabilitat és el factor decisiu 

sobre viure-hi en el poble o no “Me gusta el pueblo, pero… [..] no me importaría mientras 

tanga un trabajo y esté estable” (David) 

 

 

5.2 Oportunitats laborals i expectatives futures 

Les expectatives que existeixen en els joves entrevistats es sostenen pels valors 

tradicionals de formar una família, tenir una casa pròpia però sobretot tenir un treball 

estable. També destacar que apareixen valors com seguir viatjant per així poder conèixer 

més món com és el cas de Carlos que li agradaria acabar vivint en el poble  però “Siempre 

moviéndome a todos los sitios”. 

 

També s’ha observat que les expectatives laborals que tenen els joves és una de les causes 

que comporta que aquests continuïn la seva vida en el poble o no. Existeixen persones que 

tot i que no els importaria treballar en el poble, les limitacions com poden ser la falta de gent 

(en el cas de crear un negoci sobre allò en el que tens formació) és un gran impediment per 

aquests. Així doncs, tot i voler estar en el poble, es troben amb la situació de no poder: 

“Depende, si te vas a dedicar a algo que vaya por oposiciones con un puesto fijo pues... 

con cosas de ayuntamiento y cosas de esas, como administrativo, si te dan la plaza, pues 

sí, estas ahí. Cosas relacionadas con la agricultura y la ganadería, pues también[...] Podría 

montar una academia, pero falta gente” comenta la Helena. Així doncs ens trobem davant 

de dues situacions diferents: uns que prioritzen que el seu lloc de treball sigui acord amb 
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els seus nivells educatius, i d’altres que prefereixen estar en el poble tot i estar en possessió 

d’estudis superiors com el cas del Pedro “A mí el pueblo siempre me ha gustado, yo en el 

pueblo estoy muy a gusto. Podría vivir perfectamente toda mi vida en el pueblo”. 

Els negocis familiars també són un element clau en la decisió dels joves. Aquests formen 

part del segon grup esmentat anteriorment, que tot i haver estudiat en una ciutat estudis 

superiors han escollit ajudar en el negoci familiar i han tornat al poble motivats per la vida 

d’allà.  

 

Les  possibilitats que veuen els joves en les oportunitats laborals que existeixen en el poble 

es resumeixen en: la ramaderia, ser funcionari, la restauració o tenir un negoci familiar. Fora 

d’aquestes dimensions tots coincideixen que les oportunitats són molt escasses i que si no 

estàs disposat a treballar en algun d’aquests ítems, és molt difícil tirar endavant. “Las únicas 

oportunidades que hay es la ganadería, pero eso va un poco de la mano de la familia. Si la 

familia se ha dedicado a eso, te puede ayudar de alguna manera, pero sino tampoco hay 

más oportunidades” (Pedro). 

 

Una de les oportunitats laborals que tenen els joves en aquesta subcomarca són les places 

que anuncia l’ajuntament pels empadronats. Aquestes places són contractes temporals i 

van rotant entre la gent del poble. Aquest recurs, tot i tenir un rerefons positiu en què pretén 

que les persones que viuen en el poble treballin almenys uns mesos cada any, no és 

suficient, ja que “Creo que somos muchos, al menos en Aldea y darían abasto si no hubiera 

tanta gente fija” (Carla). 

 

La situació sanitària d’aquest últim any també ha repercutit en les expectatives de futur, tot 

i que a curt termini, dels joves del poble. Alguns d’ells que havien acabat els seus estudis 

superiors i volien continuar estudiant s’han trobat amb la necessitat d’haver de tornar al 

poble per la cancel·lació d’aquests graus “Iba haber seguido, pero con esto de la 

pandemia...” (Celia).  

 

Així doncs, els joves troben en Las Arribes, unes oportunitats laborals molt limitades. 

Aquestes oportunitats laborals, a més, s’han vist més reduïdes per la situació per la qual 

passa el país “Con la situación de ahora hay muchas menos oportunidades” (Mónica). 
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5.3 Relacions socials i familiars 

La família és, quasi sempre, un actor fonamental en la vida de cadascú. Pels joves segueix 

sent així. Tot i que sí que tenen clar que les seves decisions les prenen ells mateixos encara 

que per part de la família no existeixi un suport,  són un pilar molt important a tenir en compte 

“Siempre tienes en cuenta lo que dice tu familia” (Pedro). 

 

Per poder parlar de les relacions d’amistat s’ha de posar en context que tots tenen amistats 

del poble i amistats fora del poble perquè, tot i no tenir estudis superiors, per poder fer els 

Estudis Secundaris Obligatoris has de marxar a un altre municipi. El poc nombre de gent 

jove que existeixen en aquests municipis provoca que des de petits tothom vagi amb tothom. 

L’estiu és una època on els néts i les nétes dels avis que van haver d’emigrar a les grans 

ciutats d’Espanya van a estiuejar i tot i ser de llocs diferents es crea un vincle d’amistat molt 

fort referint-se a aquests com “els amics del poble”. 

 

Ens trobem doncs amb un patró que es repeteix en els diferents joves. Per a ells, la relació 

que existeix amb els amics del poble és diferent que amb els amics de la ciutat. En primer 

lloc perquè els serveis que ofereix el poble són diferents a la ciutat, i per tant, les relacions 

que esdevenen d’això són diferents. En segon lloc perquè el fet de ser amistats de tant de 

temps el nivell de confiança és major. La forma de socialització entre un grup d’amics i l’altre 

provoca que la relació amb ells sigui diferent. “En el pueblo somos los que somos. 

[...]También van ligadas en lo que hay en el pueblo y lo que hay en la ciudad, en la forma 

de vida” (Pedro). “Quizás con los del pueblo hay más confianza porque nos conocemos 

desde siempre, para los planes que hacer. Con los de la “uni” algunos son más de planes 

de Ciudad” (Àlex).  

 

Les relacions sentimentals també es donen diferents segons els joves. Com el nombre de 

persones en el poble és reduït, hi ha moltes activitats que les parelles comparteixen perquè 

no hi ha altres alternatives. Per exemple, en el poble les parelles sentimentals acostumen 

a tenir el mateix grup d’amics mentre que en la ciutat hi pot haver més probabilitat de tenir 

grups d’amistat diferents. Això ve donat des que aquestes parelles inicien la seva relació, 

ja que, tothom de jove acostuma a ser d’una “Peña”6 i  aquestes relacions poden iniciar-se 

en aquest moment. “En el pueblo, al ser más pequeño, pienso que uno estaría mucho más 

 
6 Als grups d’amics se’ls anomena “peña”, s’acostuma a tenir un nom i un local propi. El nivell de pertinença 
a un grup en aquest cas és molt elevat. 
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metido en la vida del otro. Puede que en la Ciudad sí puedan tener más libertad al ser más 

grande. Puede que tengan grupos de amigos distintos, trabajos distintos y puede que no 

haya tanta cercanía entre ellos. No cercanía, sino que no estén tan metidos en la vida del 

otro” (Pedro). 

 

 

 

5.4 Rols de gènere en el poble 

Dins de la situació dels joves rurals també es troben desigualtats socials. Aquestes 

desigualtats socials són importants analitzar-les, ja que formen també part de la manera de 

viure en el poble. Una d’aquestes desigualtats socials és la desigualtat de gènere. S’ha vist 

fins ara que les oportunitats laborals que existeixen en el poble és el factor més gran que 

determina que els joves es quedin a viure en el poble o no. En el cas de les dones aquesta 

situació és molt més greu, ja que s’assumeix un rol i es troba en una situació molt més rígida 

quant a estereotips predeterminats.  

 

Tot i haver-hi joves que diuen que actualment no existeixen discriminacions a les dones 

més enllà del que ja existeix en les ciutats, altres joves sí que afirmen que, sent la ramaderia 

una de les activitats principals de la zona, no són contractades per aquest treball. Carlos va 

més enllà amb la següent afirmació: “En general aquí las mujeres o trabajan en la residencia 

o no trabajan”. D’aquesta manera podem observar com, no només existeixen menys 

oportunitats laborals per a les dones, sinó que on aquestes tenen més oportunitats són els 

treballs de cura que perpetuen i accentuen els rols de gènere. 

 

Els rols de gènere són una construcció social que s’aprenen en la socialització i es 

mantenen en el context social en què cadascú viu. És per això que la visibilització d’aquests 

és important per poder trencar-los “Cuando yo empecé de barrendera… es una tontería, 

muchos abuelos me decían: ¡Ay hija, pero como te han puesto a ti y no a un hombre! Y yo 

les decía: vamos a ver a mí no se me caen los anillos por barrer [...] y ahora los cuatro que 

siempre me lo decían, me ven quitando hierba o lo que sea que me manden y al final se 

están dando cuenta de que porque tiene que ser un hombre siempre. Es verdad que aquí, 

de barrendero que es donde estoy ahora, solo ha habito hombres, habrá habito dos mujeres 

hace ni se sabe” (Carla). 
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Podem observar doncs, com les dones rurals han de lluitar contínuament des d’una posició 

amb més dificultats que els joves, des de les desigualtats que existeixen en el mercat laboral 

fins en el trencament de rol de dona que comporta seguir els valors tradicionals. 
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6. Conclusions 

En aquest estudi s’ha tractat d’analitzar la percepció que tenen els joves de la vida rural en 

el poble, com es donen les relacions socials en aquest món, però sobretot s’ha analitzat les 

percepcions que tenen els joves sobre les seves oportunitats per a viure en el món rural, 

centrant-nos en l’àmbit laboral i professional parlant de les opcions que els pobles ofereixen. 

A més, s’ha volgut visibilitzar les desigualtats de gènere que poden existir en un entorn com 

aquest. 

La valoració de la vida en el poble és per a la majoria de joves molt positiva. Tot i la falta de 

serveis i comoditats que poden existir en les ciutats, factors com poden ser la tranquil·litat 

amb la qual es viu en el poble està molt ben valorada. Aquest factor tan important que fa 

augmentar el seu nivell de vida no és determinant, en la majoria de casos, perquè els joves 

es quedin a viure en el poble, ja que pensen que la tranquil·litat es valorarà més en un futur 

quan siguin més grans. 

Els joves tenen una percepció força negativa si parlem de les oportunitats laborals que 

ofereix la zona. Trobar treball qualificat es converteix en una feina molt difícil, ja que en 

pobles tan petits la demanda de llocs de treball amb una qualificació que es trobi en equilibri 

amb els estudis dels joves, és molt baixa. A molts d’aquests joves no els importaria quedar-

se a viure en el poble, però prioritzen poder exercir d’allò que han estudiat. Aquesta pot ser 

una de les raons del perquè els i les joves de la subcomarca no es queden en el poble a 

viure perquè les oportunitats que es troben, si no tens un negoci familiar o ets funcionari, 

són la ramaderia o a la restauració, dos sectors on el treball és no qualificat. D’aquesta 

manera podem observar com la primera hipòtesi queda contrastada.  

La segona hipòtesi també queda demostrada, ja que s’ha observat com les dones perceben 

tenir menys oportunitats laborals que els homes, i com es reprodueixen d’aquesta manera, 

en el món rural, les desigualtats de la societat. El rol de gènere que existeix en aquests 

casos està molt més accentuat. 

Les relacions que tenen els i les joves amb el seu nucli familiar, en la majoria de casos, no 

té un pes important en la presa de les seves pròpies decisions. Tot i ser conscients que la 

família és un pilar molt important en la seva vida, no el troben com a influent, demostrant 

així que la tercera hipòtesi queda refutada. La situació canvia si la família està en possessió 

d’un negoci, en aquest cas, si els joves se senten atrets per viure-hi al poble no tenen 

inconvenients per ajudar en aquests. 
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Les percepcions que tenen els i les joves sobre les seves oportunitats de viure en el món 

rural depenen doncs de, en primer lloc, les oportunitats laborals que s’ofereixen, ja que són 

escasses, o els joves es troben sobrequalificats a les ofertes que existeixen. I en segon lloc 

la falta de gent jove de la mateixa edat per poder relacionar-se i la falta de serveis per poder 

tenir una vida més còmoda, com és la falta de transport o activitats esportives. També 

depenen de les aspiracions de cadascú i de la importància que li donen als beneficis, com 

és la tranquil·litat de viure en un poble. 

En l’intent de millorar les oportunitats laborals de la zona, els ajuntaments tenen un sistema 

rotatiu per donar feina una vegada a l’any a les persones del poble, com ja s’ha dit 

anteriorment, però els joves el que busquen és, sobretot una feina estable, i en el poble no 

la poden trobar. Tot i existir moltes polítiques per lluitar en contra de la despoblació, 

aquestes no són suficients per poder frenar-la. Els resultats obtinguts poden ajudar a veure 

quines són les preocupacions dels joves de la zona i com veuen des de la seva mirada la 

vida en el poble. La seva percepció de la seva pròpia situació poden ajudar a prendre 

mesures per poder lluitar contra aquestes. 

S’ha de tenir en compte que el present treball té limitacions. Els i les 10 joves entrevistats 

no representen a tots els joves de la zona, i la vida de cadascú fa tenir percepcions també 

diferents. És per això que aquest treball es podria continuar ampliant amb els joves que no 

han sortit mai del poble i que no tenen estudis superiors, ja que aquests, pot ser, tenen una 

percepció molt més diferent del que és viure en el món rural. 
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8. Annexos 

8.1. Annex 1: Gràfic 1 

 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2010 2020 

Aldeadávila 
de la Ribera 

2056 3388 1965 1826 1761 1664 1389 1209 

Saucelle 903 1630 815 620 575 411 370 280 

Villarino de 
los Aires 

1790 1501 2113 1587 1382 1154 977 792 

 

8.2. Annex 2: Guió d’entrevistes 

Hola me llamo Vanesa y estoy realizando mi trabajo de final de estudios sobre las 

percepciones de los y las jóvenes de la zona de las Arribes para vivir en el mundo rural. La 

entrevista está dividida en diferentes bloques: el primer bloque es el más corto, en el que 

de una manera general te preguntaré sobre tu vida cuotidiana, el segundo bloque abarca 

tu carrera académica y profesional, la tercera sobre tus relaciones sociales y el último pareja 

y género. Para acabar se realizarán unas preguntas en forma de conclusión. Recuerdo que 

tengo tu consentimiento para que la entrevista sea grabada y de manera completamente 

anónima.  

 

Vida Cuotidiana 

- ¿Me podrías explicar cómo es un día en tu rutina? 

• Si vive en el pueblo: ¿Has vivido en alguna ciudad en algún momento de tu 

vida?  

-Sí: · ¿Te gustó esa etapa? 

-No: · ¿Te gustaría?  

• Si no vive en el pueblo: ¿Cómo piensas que se vive en el pueblo? 

Carrera académica y profesional 

- ¿Qué nivel educativo tienes y donde los realizaste? 

• Superior: ¿Por qué decidiste irte a estudiar fuera? (en caso de que fuera así) 

- ¿Dónde has trabajado anteriormente? En caso de haber trabajado en una cosa 

diferente a la actual. 

- ¿A qué te dedicas actualmente y dónde? 

• ¿Cómo lo conseguiste? 
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• En el pueblo: ¿Crees que si no estuvieras en el pueblo estrías trabajando de 

lo mismo? 

¿Te gusta trabajar aquí? 

• No en el pueblo: ¿Encontrarías un puesto similar en el pueblo de lo que te 

dedicas actualmente? 

¿Te gustaría trabajar en algún momento de tu vida en el pueblo? 

- ¿Crees que tu nivel formativo es acorde con el puesto de trabajo en el que te 

encuentras? 

- ¿Crees que existen oportunidades laborales en la zona de las Arribes? ¿Por qué lo 

crees? 

- Si te vieras a ti mismo dentro de 10 años, ¿te ves en el mismo puesto de trabajo? 

(ya sea uno diferente o en el mismo, pero con un ascenso) 

¿Por qué? 

- ¿Crees que tus condiciones laborales son buenas? 

- ¿Sientes que tu trabajo está reconocido y valorado por los demás? 

- En caso de que tengas compañeros en el trabajo, ¿tienes una relación buena? 

• ¿Los conocías de antes o los conociste en el trabajo? 

- ¿Sólo tienes relación con ellos en el ámbito laboral? 

 

Relaciones sociales y familiares 

Familia: 

- ¿Vives con más personas o solo? Ya sea familia, amigos, compañeros de piso, etc. 

- ¿A qué se dedican laboralmente tus padres? 

- ¿Cuánta importancia crees que tiene la familia en tu vida? 

- En una escala del 0 al 10, ¿cuánto crees que te importan sus opiniones o 

recomendaciones a la hora de tomar tus propias decisiones? 

Amistad: 

- ¿Tu círculo de amistades ha ido cambiando conforme pasaban los años? 

• Sí: ¿Por qué crees que se debe? 

- ¿Cómo y cuándo conociste a tu círculo de amistades actual? 



27 
 

- ¿Crees que tus relaciones de amistad con las personas del pueblo y con las 

personas externas a éste tienen diferencias? Pon ejemplos. 

- ¿Crees que tu manera de actuar delante de tus amistades está condicionada por la 

procedencia de éstos? 

- ¿Dentro de unos años, crees que tus amistades serán las mismas que en la 

actualidad? 

- Si viven en el pueblo: ¿Cómo crees que sería, en este ámbito de amistades, vivir en 

la ciudad? ¿Crees que por no conocer a las personas de toda la vida te resultaría 

difícil entablar una amistad? ¿Por qué? 

- Si no viven en el pueblo: ¿Qué crees que hubiera diferenciado más, en cuanto a tus 

relaciones sociales, que vivieras en el pueblo? 

Pareja y género 

- ¿Tienes pareja o has tenido? 

• ¿Era del pueblo? ¿De dónde era? 

- ¿Qué piensas de las relaciones no-normativas?  

• ¿Crees que en el pueblo estarían bien vistas? 

- ¿Crees que las relaciones sentimentales entre hombre y mujer en el pueblo se dan 

en la misma condición que si fuera en la ciudad? (Trabajo de ambos, relaciones de 

amistad de ambos, etc) 

- Si viven en el pueblo: ¿Crees que las mujeres en el pueblo sufren algún tipo de 

discriminación? ¿Me podrías poner algún ejemplo? 

- ¿Crees que es más complicado encontrar pareja en el pueblo? 

Conclusiones 

- ¿Te gustaría acabar viviendo en el pueblo? 

- Si tuvieras que convencer a alguien para que se quedara en el pueblo y no emigrara 

a la ciudad, ¿cómo lo harías? ¿qué le dirías?  

- Si tuvieras que convencer a alguien para que emigrara a la ciudad, ¿cómo lo harías? 

¿qué le dirías?  

 


