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LA PROBLEMÁTICA DEL DESPOBLAMENT RURAL 

La perdua de població -en els 12 3 
micropobles de Ponent es va 
ralentitzar durant la pandemia 
Un total de 75, el60%, van guanyar habitants entre 2019 i 2021 
El descens d'habitants en els 
123 pobles de menys de 500 
habitants de la demarcació 
de Lleida, considerats 
micropobles, es va frenar 
durant els dos anys de la 
pandemia, segons les dades 
del padró a data 1 de gener 
de 2021, el darrer publicat 
fins ara. 

Lleida 
REDACCIÓ 

El padró d'habitants apunta que 
la demarcació de Lleida comp
ta amb 15 municipis de menys 
de 100 ve'ins i amb 108 més que 
tenen entre 101 i 500 habitants . 
Aquests 123 micropobles de la 
provincia, que representen el 
0,6% i el 6,46%, respectivament, 
de la població total de les Terres 
de Ponent, suposen el 38% de la 
superficie de la plana de Lleida i 
el 53% de l'extensió total de I'Ait 
Pirineu i Aran. 

Aquests 123 pobles eren fa 
10 anys un més, 124, ja que Vi
lagrassa, que comptava amb 497 
habitants l'any 2012, ha perdut 
en aquest període la condició 
de micropoble en passar a tenir 
587 habitants l'any 2021. Deis 
123 que han mantingut aquesta 
definició en la darrera decada, 
només 26 han guanyat població 
en aquests deu anys. La resta, 
97, han anat perdent habitants 
progressivament i deixen en evi
dencia la problematica deis nuclis 
més petits. 

Els municipis que han per
dut més població en aquests 
darrers deu anys han estat Ca
banabona, que ha passat de 
100 a 60 habitants (-40%), Josa i 
Tuixén (-28,5%), El Cogul (-27,4), 
La Vansa i Fórnols (-24,2%), Ca
va (-23,3%), Vilanova de !'Agu
da (-19,8%), Riu de Cerdanya 
(-19,8%), La Pobla de Cérvoles 
(-19,1%), Vinaixa (-18,8%), Ca
nejan (-18,3%), I'Espluga Calba 
(-17,7%) o Bovera (-17,14%). En
tre els casos més lleus de perdua 
d'habitants h1 ha Malda i Talave
ra, amb uns insignificants percen-

tatges de -0,8 i -0,3%, respectiva
ment. 

Per contra, entre els 26 que 
han guanyat població entre 20'12 
i 2021, destaquen Es Bordes, que 
ha passat de 238 ve'ins a 285 
(+19,7%), Granyena de Segarra 
(+ 16,91%), Soriguera ( + 16,4%), 

Cabanabona 
perd el 40% de 
població en la 
darrera decada 

• 
Es Bordes és el 
que més n'ha 

guanyat, fins al 
19,75% 

Senterada (+ 12,7%), Sunyer 
(+12,4%) o Clariana de Cardener 
(+11,2%). 

CANVIS AMBLA PANDEMIA 

L'arribada de la pandemia de 
coronavirus, pero, va desdibuixar 
aquesta problematica deis po
bies petits. D'una banda, perque 
va fixar la població al territori per 
la manca de mobilitat i per l'im
puls del teletreball. De l'altra, per
que gent que residía en municipis 
grans va decidir instaf.lar-se en 
zones rurals, on la possibilitat de 
treballar des de casa els permetia 
viure en un nou entorn sense ha
ver de renunciar a la feina. 

Així, entre 2019 i 2021, aquest 
fenomen de perdua general de 
població deis micropobles es va 
revertir notablement. Si entre 
2012 i 2019 van ser 100 pobles 
els que van perdre habitants i 23 
en van guanyar, entre 2019 i 2021 
només van ser 48 els que van dis
minuir en població, mentre que 
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~ ... 
la resta, 75 (el60% del total), van 
poder incrementar el seu cens 
d'habitants durant aquests dos 
anys de pandemia. 

les dades que aporta l'lnsti
tut Nacional d'Estadística a par
tir deis padrons municipals ho 
deixen ben dar. Els 123 micro
pobles havien perdut entre 2012 
i 2019 el -7,68% de la seva po
blació total, pero el percentatge 
ha baixat fins al -6,86 si es té en 
compte el període 2012-2021, 
amb els dos anys de pandemia. 

Cabanabona torna a ser el mu
nicipi que més població ha perdut 
aquests darrers dos anys (-20%), 
més que Canejan (-16,8%), Talarn 
(-16,4%), Vilamos (-12,3%), Puig
verd d'Agramunt (-9,8%) o El Co
gul (-9,4%). 

Per contra, entre els 75 micro
pobles que guanyen població els 
dos darrers anys destaca Fulleda 
(+18,8%), seguida per Granyena 

LA PROBLEMÁTICA DEL DESPOBLAMENT RURAL 

de les Garrigues (+16,6%), Prats i 
Sansor (+14,6%), lles de Cerdan
ya (+13,8%), Bausen (+13,7%) i El 
Vilosell (+13,6%). 

En aquests dos darrers anys, 
dones, aquests 123 micropobles 
només han perdut el 0,97% de la 
seva població total. 

PER COMARQUES 

Si s'analitzen les dades del 
cens per les capitals de comarca, 
la que ha guanyat més població 
en aquests darrers deu anys ha 
estat Tarrega, amb un increment 
del 5,49%, seguida de Vielha, Ba
laguer o les Borges Blanques. En 
situació contraria, Tremp és que 
ha perdut més habitants durant 
la darrera decada (-9,5%), per da
vant del Pont de Suert (-7,3%) i 
Sort (-6,07%). 

Entre la resta de poblacions, 
Alcarras i Vilanova de Segria són 
les que més han crescut en 10 an
ys (+11,6 i +10,5%). 

Torrebesses alerta que la 
desigualtat territorial _de 
Catalunya "s'ha convertit 
en un problema de país" 
Torrebesses 
G.CASANOVAS 

Els micropobles de Catalunya han 
elaborat un Estatut propi on pro
posen lleis més transversals en 
materia urbanística, avantatges 
fiscals pels ve"ins i representació 
en organismes públics per decidir 
el seu futur i demanen al Parla
ment que se'l faci seu. 

Un deis municipis impulsors 
de I'Estatut és Torrebesses (Se
grial, !'alcalde del qual, Mario 
Urrea, també és el president de 
I'Associació de Micropobles de 
Catalunya (AMC). Urrea conside
ra que és "urgent" que el govern 
catala abordi el problema de la 
despoblació, ja que "la desigual-

• 

Són uns deis 
impulsors de 
l'Estatut deis 
Micropobles 

El consistori 
vol millores en 
materia fiscal 
i urbanística 

tat territorial de Catalunya s'ha • 
convertit en un problema de país 
i no només deis micropobles", ja 
que, segons explica, acaba pro
vocant "alts nivells de contami
nació, coHapses en la mobilitat i 
problemes d'habitatge arreu del 
país". Així i tot, Urrea destaca 
que "veig que la Generalitat s'es
ta implicant i ha pres consciencia 
d'aquest problema", per aixo es 
mostra conven~ut que I'Estatut 
deis Micropobles aportara solu
cions a municipis com el seu. 

De fet, Torrebesses és un 
d'aquests municipis que, durant 
la pandemia, va augmentar la se
va població, en concret, més d'un 
11% entre 2020 i 2021. Així i tot, 

segueixen sense superar els 300 
habitants. 

Urrea· creu que l'objectiu fi
nal no passa per assolir una xifra 
o una altra, sinó "aconseguir les 
mateixes oportunitats" per tots 
els municipis del territori. Aixo 
passa, segons explica, pel que ell 
ha anomenat "projecte HAMS", 
que són les sigles d'habitatge, 
activitat economica, mobilitat i 
serveis. Obtenint la combinació 
d'aquests quatre factors, creu 
que es podra revertir la situació 
que, actualment, posa en risc la 
vida del dia a dia en els micropo
bles de la Catalunya rural. 
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Mor un parapentista de 
43 anys en accidentar-se al 
Barranc de Grillons, a Áger 
Lhome va caure al capdamunt d'una cinglera 
quan participava en un vol grupal de sis persones 
Els Bombers de la 
Generalitat van treballar 
ahlr en el rescat d'un home 
que va perdre la vida en 
un accldent de parapent 
al Barranc de Grillons, al 
terme municipal d'Ager (La 
Noguera). 

Ager , 
REDACCIO 

A les 13.43 hores, els Bombers 
van estar alertats de l'accident 
per un membre de l'escola de pa
rapent. L'home, de 43 anys, que 
participava en un vol grupal de sis 
persones, hauria caigut al capda-

munt d'una cinglera. 
lmmediatament després de la 

trucada, una dota ció terrestre del 
pare d'Ager es va activar i va vi
sualitzar la víctima en un roquis
sar de difícil accés, a uns 300 me
tres en direcció oest de !'ermita 
de la Mare de Déu de Pedra. 

Un helicopter de rescat amb 
efectius del Grup de Rescat d'Ac
tuacions Especials (GRAE) i amb 
el metge del Sistema d'Emergen
cies Mediques (SEM) ha desca
rregat el personal el més a prop 
possible de la víctima, que els 
efectius han trobat en situació 
d'inconsciencia i sense signes vi-

Ferit lleu un ciclista en 
caure quan circulava 
per I'LV-2441, a Guixers 
Un ciclista es va accidentar ahir 
en caure de la bicicleta men
tre circulava per la carretera LV-
2441, en el seu pas per Guixers 
(Solsones), concretament al punt 
quilometric 23 de la via. Els ser
veis d'emergencies van ser aler
tats del succés pocs minuts abans 

de tres quarts de cinc de la tarda 
i es van dirigir al lloc deis fets. Un 
cop alla, els operaris del Sistema 
d'Emergencies Mediques (SEM), 
el van traslladar, lleu, al centre 
hospitalari. L'últim accident d'un 
ciclista a la demarcació va estar 
divendres a la ciutat de Lleida. 

tals. Tot i emprendre rapidament 
les maniobres de reanimació car
dio-pulmonar, no s'ha pogut ter 
res perla seva vida. 

Els efectius de rescat han co
municat l'accident mortal als 
Mossos d'Esquadra, que han en
viat patrulles de seguretat ciuta
dana i una dotació de la Unitat 
de Muntanya. Un helicopter de 
Bombers ha traslladat els efec
tius policials fins allloc i, en aca
bar els procediments policials, els 
Bombers han rescatat el cos. Els 
Mossos d'Esquadra han assumit 
la investigació de l'accident. 

D'altra banda, els Bombers van 

informar que van realitzar altres 
rescats durant la jornada de dis
sabte, un deis més rescats desta
cats es va produ"ir a I'Ait Emporda 
amb la localització d'una boletai
re que havia estat perduda tota la 
nit per la zona de Colera i Rabós 
d'Emporda. La dona es va extra
viar al separar-se del seu com
pany i, durant la nit i matinada, la 
van buscar una vintena de dota
cions de Bombers, amb el suport 
de bombers francesos.Finalment, 
el Grup Caní de Recerca va trobar 
la boletaire sana i estalvia cap al 
migdia a la zona del Coll de Ma
llola, al camí del coll de Banyuls. 

Rescaten un esportista que 
s'havia fet mal al turmell mentre 
practiva rapel al Forat de Bóixols 
Els bombers de la Generalitat 
van realitzar ahir un rescat en 
medi fluvial d'un esportista que 
es va accidentar fent rapel al 
Forat de Bóixols, a Abella de la 
Conca. Els serveis d'emergen
cies van rebre !'alerta a les 12.57 
hores per part d'un grup de sis 
persones que estaven fent rapel 

amb ell i van avisar que un d'ells 
va patir una lesió al turmell i no 
podía prosseguir. O'aquesta ma
nera, es va activar un helicopter 
amb efectius de GRAE i amb el 
metge del SEM. Un cop al lloc 
deis fets, van rescatar a la perso
na afectada, la qual van compro
var que s'havia tor~at el turmel l. 

Dos ferits menys 
greus en col·lidir 
a lsona/ a la 
via C-1412b 
La carretera C-1412b, en el seu 
pas perla cru·illa d'lsona (Pallars 
Jussa), es va veure afectada per 
una coi·Hsió entre dos vehicles 
ahir a la una del migdia. Els 
Bombers de la Generalitat van 
activar tres dotacions terres
tres i es van despla~ar al lloc 
junt amb les ambulancies del 
Sistema d'Emergencies Medi
ques (SEM). Un cop al lloc deis 
fets, els Bombers van compro
var que els dos conductors, un 
home i una dona, van quedar 
atrapats dins deis seus respec
tius vehicles, de manera que 
van procedir a la seva excar
ceració. Un cop amb les dues 
víctimes fora deis turismes, els 
operaris del SEM els van fer les 
primeres atencions al lloc deis 
fets i seguidament van traslla
dar-los, ferits en estat menys 
greu, fins a !'hospital de Tremp, 
per una millor atenció. 

Ferit al femur un 
motorista en patir 
un acddent al Port 
de Cabús, a Alins 

Un motorista va alertar ahir 
pocs minuts abans de les set de 
la tarda els serveis d'emergen
cies a causa que havia patit un 
accident mentre circulava amb 
la seva moto pel Port de Ca
bús, al terme municipal d'Aiins 
(Pallars Sobira). Fins allloc deis 
fets, es va despla~ar una dota
ció terrestre deis Bombers, els 
quals van informar que l'home 
va resultar ferit amb una afec
tació al femur, motiu pel qual 
va haver de ser traslladat a 
!'hospital d'Andorra. 
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