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Mites, realitats i
oportunitats de les àrees
rurals despoblades
Carrícola,
Carrícola, 19/XII/2017
LUIS DEL ROMERO RENAU

1. DE QUIN DESPOBLAMENT PARLEM?
2. COM HEM ARRIBAT FINS ACÍ?
3. QUÈ PODEM POT FER?
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1. DE QUIN DESPOBLAMENT PARLEM?

▰ Territoris rurals mediterranis: històricament
dinàmics i canviants
▰ No han sigut “ecològicament innocents”
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1. DE QUIN DESPOBLAMENT PARLEM?

▰ Despoblament actual:
- No és una crisi nova
- Generalment no comença l’èxode dels 60
sinò segles arrere
- Més que una crisi demogràfica, un canvi
cultural històric
▰ Origes històrics
- Desamortitzacions
- Guerres carlines
- Polítiques agràries, industrials, forestals,
hidràuliques etc.
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1. DE QUIN DESPOBLAMENT PARLEM?

▰Un procés excepcional a Europa
5

2. COM HEM ARRIBAR FINS ACÍ?

▰ Revisió crítica de “la crisi agrària i de les societats
rurals”:
▰ Important paper dels béns comunals en la subsistència
de les comunitats:
- Privatització de prats, pastures, hortes, boscos etc.
- Desmantellament de la transhumància i de les
deveses
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2. COM HEM ARRIBAR FINS ACÍ?

▰ Particular configuració del capitalisme a Espanya:
- Penetració accelerada de les relacions de mercat
(mercantilització, monetarització i proletarització)
- Gran coalició entre burgesia i aristocràcia latifundista
(oligarquia terratinent-financera)
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2. COM HEM ARRIBAR FINS ACÍ?

▰ Extractivisme i colonització interior:
▰ El medi rural com a gegant rebost de recursos naturals,
mà d’obra i rendes per a la consolidació de l’Estatnació
▰ Polítiques iniciades amb la Il.lustració i expandides
amb el moviment regeneracionista (1898) i el
franquisme
▰ Polítiques que han desarticulat comunitats i expulsat a
desenes de milers d’habitants del món rural
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1. DE QUIN DESPOBLAMENT PARLEM?

▰POLÍTIQUES FISCALS:
▰“¡Contraste singular! Los españoles ó seres humanos que pueblan
las solitarias y míseras Alpujarras de Cameros, pagan excesivos
tributos y continuos repartimientos, sufren la cruel y odiosa
contribución de sangre, entregando al Estado los hijos que le son
casi tan necesarios y precisos para el monte y para la labranza,
como lo es el pan cuotidiano para el sustento de la humanidad; son
menoscabados sus escasos y pobres productos con el insufrible y
ominoso derecho de puertas, teniendo que satisfacer este cada vez
que van a la capital (Logroño) á vender los huevos de gallina, los
cabritos y los quesos, de cuyos miserables artículos se ven
precisados a dejar en el fielato la tercera parte de lo que en sí valen
o cuestan” Bernabé España (1847).
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1. DE QUIN DESPOBLAMENT PARLEM?

▰POLÍTIQUES D’INFRASTRUCTURES I SERVEIS:
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1. DE QUIN DESPOBLAMENT PARLEM?

▰POLÍTIQUES FORESTALS:
▰“Un día, allá por el cuarenta y tantos, llegaron los ingenieros con
que se iban repoblar todos aquellos términos. Que había dicho el
director general que había que meter árboles hasta encima de las
peñas. Y dicho y hecho, sembraron todo esto de pinos, que solo se
libraron los caminos. Y no nos dejaron entrar más. Lo acotaron todo.
Y ni cabras, ni colmenas, ni leña… nada. Y cualquiera protestaba
entonces. El caso es que tuvimos que vender las cabras, dejar las
casas, todo lo nuestro, lo que había sido nuestra vida, y marchar
para la ciudad. A ver, había que vivir. De los trescientos vecinos que
éramos no quedaron más de veinte”. Cirilo Marcos (2011)
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1. DE QUIN DESPOBLAMENT PARLEM?

▰POLÍTIQUES HIDRÀULIQUES:
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2. COM HEM ARRIBAR FINS ACÍ?

▰ Pervivència d’una certa imatge negativa:
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2. COM HEM ARRIBAR FINS ACÍ?

▰ Últimes dècades:“Reaparició” de la qüestió rural:
-

Despoblament per envelliment, no per migracions

-

Polítiques rurals europees fallides (agrícoles sobretot)

-

El turisme i les polítiques d’infrastructures no basten

-

Territoris en crisi: territoris no rendibles dins del
sistema capitalista
1) Àrees de muntanya o amb limitacions per al
sector primari capitalista
2) Àrees no atractives per al turisme
3) Antigues àrees mineres i industrials rurals
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3. QUÈ PODEM FER?

▰ El medi rural és...
▰ Un conjunt d’espais heterogenis i multifuncionals amb una
cultura distinta a la urbana
▰ Conjunt de territoris políticament dissenyants: repoblacions,
cartes-pobla, pobles de colonització etc.
▰ Territoris indispensables (serveis ambientals, àrees naturals,
patrimoni, paisatge...)
▰ En ocasions, territoris de “ciutadans de segona”
▰ El medi rural no és...
▰ Ni l’arcàdia feliç ni un infern
▰ Espais que puguen competir amb territoris globalitzats
▰ Un parc temàtic per a urbanites
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3. QUÈ PODEM FER?

▰ Des de la política institucional:
▰ Estratègia per al repte demogràfic?
▰ Estratègies autonòmiques
▰ Des de la política institucional i la societat:
societat:
▰ Una nova CARTA –POBLA per al medi rural
- Millora de la qualitat de vida dels que hi estan
- Incentiu ordenat de l’assentament de noves
famílies
- Per un medi rural en positiu i realista
- Amb condicions especials no estrictament
capitalistes

16

8

12/22/2017

3. QUÈ PODEM FER?

Política

Accions

Habitatge

- Pla de vivenda pública
- Custòdia del territori

Educació

- Beques d’intercanvi estudiantil
- Valorització de la figura de mestre rural

Agricultura

i - Bancs de terres

ramaderia

- Renda mínima per serveis ambientals

Turisme

- Incentiu del turisme responsable

Treball

- Serveis ambulants
- Teletreball en l’administració

Fiscalitat

i - Discriminación positiva per vivenda principal,

infraestructuras

segons activitat econòmica o per maternitat
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3. QUÈ PODEM FER?

▰ Micropràctica exitosa: Mas Blanco (San Agustín, Terol)
▰ Barri abandonat en 2004, dedicat a l’agricultura de secà (vinya,
cirerer, cereals) i la ramaderia ovina
▰ Projecte de custòdia del territori des de l’associació
Recartografias:
- Escola mixta
- Casa de la mestra
- Celler
- Dos camps de secà
- Corrals i Masia
- Forn comunal
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3. QUÈ PODEM FER?

▰ Objectius:
- Restaurar edificis comunitaris abandonats
- Organitzar visites a un espai rural en regressió
- Conscienciar a la població local sobre el problema
- Recuperar tradicions i activitats perdudes (agricultura, gestió
forestal etc.)
- Realitzar activitats d’educació ambiental
▰ Resultats:
- Edificis comunitaris restaurats (forn, escola i casa de la mestra)
- Quatre cases en restauració per nous veïns
- Nova família vivint tot l’any
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GRÀCIES!
Preguntes?
Luis.romero@uv.es
recartografias@gmail.com
Recartografias.es
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