
Los codirectores de la Câtedra AVANT en la UV agradecen la participación del autor en la 
actividad desarrollada, así como el material prestado para su máxima difusión. Rogamos 

un uso responsable del mismo por parte de todas las personas interesadas. Para 
cualquier duda o petición, escriba a catedra.avant@gmail.com



PRESENTACIÓ D’EXPERIÈNCIES
Anàlisi de casos d’èxit i fracàs demogràfic

Xavi Delgado Franco
Geògraf i tècnic en desenvolupament local. 



LA DESPOBLACIÓ: SÍMPTOMA O PROBLEMA?



Un parell de casos aclaridors



SAVIA RURAL

• Acció experimental de 27 mesos de duració (2006-2008) amb les 
següents fases:

1. Estudi del territori.

2. Disseny de plans d’acollida.

3. Acollida i acompanyament de nous pobladors. 

• S’organitza al voltant d’un projecte de cooperació LEADER amb 
coordinació i assistència tècnica del Centre Rural d’Informació 
Europea de la Comunitat Valenciana.



SAVIA RURAL

• Accions de difusió del projecte:
• Revista, web i altres materials.

• Jornades temàtiques.

• Premis Savia Rural. A treballs d’alumnat de centres educatius explicant els 
avantatges de viure al rural. 

• Escola Rural Emprenedora: Accions de foment de l’emprenedurisme entre 
escolars. 



SAVIA RURAL

• Resultats del projecte:
• Atenen a 1.500 potencials “Nous pobladors”.

• Es fa una base de dades amb 315 persones.

• 97 persones entren a la fase de seguiment per “l’acollida”.

• 23 persones instal·lades. 

• Procés d’instal·lació amb duradres entre 15 dies i 20 mesos.

• S’elabora una metodologia d’acollida i instal·lació de nous pobladors que es 
publica en forma de manual. 



HIGHLANDS AND ISLANDS ENTERPRISE





HIGHLANDS AND ISLANDS ENTERPRISE



La sempre odiosa comparativa

SAVIA RURAL
• Experimental i limitada al temps. 

• No hi ha continuïtat.

• Focalitzada en instal·lar persones.

• Poc vinculació amb la comunitat 
local.

• Projecte independent. 

• Diagnòstic + Pla + Actuació.

HIE
• Enfocament integral.

• Continuïtat.

• Focalitzada a enfortir comunitats 
locals i generar qualitat de vida.

• Cooperació i inserció a altres 
entitats.

• Actuació en base a objectius. 



Alguns elements a tenir en compte

• No tenim el marc normatiu, legislatiu i administratiu escocès.

• No tenim els diners del petroli escocès. 

• No estem al mateix marc territorial. Tot i ser dos territoris duals és molt diferent la 
situació escocesa de la nostra. No hi ha franja intermitja. No hi ha propietat 
generalitzada de la terra i vivenda.



Altres qüestions a considerar

La població i la seua distribució varia al llarg de la història. Estem a un període 
d’urbanització. Hi ha factors externs i interns difícils de canviar.

VOS PRESENTEM A 3 DESPOBLADORS RURALS QUE VAN ACABAR AMB 
L’HÀBITAT DISPERS VALENCIÀ



Altres qüestions a considerar

Cal oblidar els objectius demogràfics. Cal treballar des d’una perspectiva integral de comunitat 
local i el seu enfortiment i millora de la qualitat de vida. Les comunitats tenen valor per se, més 
enllà de la població o del paper de gestió.

Hem de donar menys pes al diagnòstic i més a l’enfocament estratègic cap als nostres objectius. 
Com fan les grans empreses i altres sistemes organitzatius.

No ens podem quedar al marc municipal. Uns límits establerts en època medieval  tenen poc a dir a 
hores d’ara. Hem de comprendre el funcionament comarcal, d’àrees de treball, de zones 
d’influència, la interacció amb territoris urbans per saber cap on i perquè es mou la població. Què 
passa a la Vall d’Albaida? I a les zones d’influència d’Ontinyent, Xàtiva i Gandia. Quin pes té l’àrea de 
treball de l’Olleria? 

Treball i habitatge estan deslligats des de fa dècades. No vivim on treballem. Vivim on estem a gust 
i tenim una bona “base d’operacions laborals”. 

Vivim a la cultura del relat. Hem de generar el nostre relat rural més enllà del victimisme per 
atraure i mantenir població. 



Hem de saber què volem ser de majors i no 
estar patint per l’estatura que tindrem




