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1. Introducció1 

La finalització del període de programació de la política rural 2007 ‐ 2013 i les perspectives per 

a l'actual període 2014 ‐ 2020 han contribuït a estimular la reflexió i el debat sobre l'aplicació i 

els enfocaments d'aquesta política. Sota aquesta premissa es va  iniciar a  l'octubre de 2013, 

amb la celebració del VII Taller de Formadors Agraris propiciat per la Fundació Institut Valencià 

d’Investigació  i  Formació Agroambiental  (IVIFA), una  línia de  treball  l'objectiu de  la qual ha 

estat iniciar un ampli debat participatiu entre els actors del medi rural. 

Fruit  d'aquest  taller,  el  Grup  d'Anàlisi  sobre  Territoris  Rurals,  compost  per  docents  de  les 

universitats públiques valencianes, va iniciar un treball conjunt que va acabar cristal∙litzant en 

un "Decàleg per una bona governança en la Política Rural de la Comunitat Valenciana", que 

es va difondre a principis de 2014, en ple procés de disseny del Pla de Desenvolupament Rural 

(PDR) de  la Comunitat Valenciana. El text recollia  les  inquietuds expressades en el VII Taller a 

través de deu punts clau per millorar l'eficiència i la transparència de la política aprovada des 

de Brussel∙les. Un any després, en un context on el proper PDR per a la CV es troba encara en 

fase  de  tramitació,  el  debat  es  troba  en  un  moment  més  que  adequat  per  continuar 

reflexionant i actuant. 

En  aquest  sentit,  i  amb  la  ferma  voluntat  d'ampliar  l'anàlisi  territorial més  enllà  de  l'àmbit 

delimitat pels programes de desenvolupament  rural, el Gater, amb el  suport de  la Fundació 

IVIFA va celebrar el passat 28 de gener a l’Institut de Desenvolupament Local de la Universitat 

de València un Taller sota el  lema "Cap a una nova política rural i territorial a la Comunitat 

Valenciana ‐ Incentius territorials, serveis públics i governança". El Taller va reunir 70 experts, 

procedents de l'administració local i autonòmica, de grups d'acció local, així com de l'àmbit de 

la societat civil i l'empresariat rural, per tal d'examinar de manera integral totes les polítiques 

que afecten els territoris rurals  i establir  les pautes per aconseguir el millor model territorial 

aplicable a la nostra comunitat. 

El  Taller  va  seguir  una metodologia  participativa,  basada  en  el  debat  en  grups  de  treball 

temàtics que van abordar els diferents aspectes relacionats amb el desenvolupament rural. Les 

conclusions dels debats van ser posades en comú per als assistents en sessió plenària gràcies al 

treball  dinamitzador  dels  membres  del  Gater.  Com  un  següent  pas  dins  d'aquest  procés 

participatiu,  el  Gater  ha  elaborat  aquest  document  de  síntesi  que  recull  les  principals 

propostes perquè puguin ser sotmeses a debat públic. 

La seva estructura es basa en el disseny de  l'esmentat Taller,  i els seus continguts han estat 

elaborats pels membres del Gater,  resumint els aspectes  tractats en els  respectius grups de 

                                                 
1 Sobre el terme ‘governança’ veure: http://www2.ub.edu/assessling/cgi/consultes/resposta.pl?consultes_id=509 

“Cap a una nova política rural i territorial en la Comunitat 
Valenciana.  

Incentius territorials, serveis públics y governança”  

https://fundacionivifa.files.wordpress.com/2015/03/decc3a0leg-pdr-cv.pdf
http://www2.ub.edu/assessling/cgi/consultes/resposta.pl?consultes_id=509
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treball: Raúl Compés i Dionisio Ortiz (Grup 1, Polítiques d'estímul a les activitats econòmiques), 

Artur Aparici, Antonio Martinez, Vicent Querol  i Xavier Ginés (Grup 2, Polítiques de contingut 

social);  i Javier Esparcia  i Jaime Escribano (Grup 3, Governança rural). L'organització temàtica 

del text no segueix necessàriament la separació de conclusions dels diferents grups de treball, 

sinó que suposa un esforç d'integració en un document coherent. 

2. Polítiques d'estímul a les activitats econòmiques 

2.1. Un enfocament estratègic 

Tots els  grups del Taller  tractaren  aspectes  relacionats  amb  la dinamització  econòmica dels 

territoris rurals valencians, encara que aquest aspecte va requerir més atenció en el Grup 1. 

En el medi rural coexisteixen diferents models de desenvolupament  ‐endogen  i exogen‐  fruit 

de factors normalment casuals  i relacionats amb factors externs  ‐Costa davant d’interior, per 

exemple‐. Aquest  fet és d'una banda normal,  ja que no és possible pretendre que el mateix 

model sigui igualment vàlid per a tots els territoris, però sovint revela l'absència d'una reflexió 

estratègica dels actors locals sobre el model desitjable i possible, i la dependència de decisions 

preses en altres àmbits de decisió. 

Encara que no es pot generalitzar, en alguns casos el model de desenvolupament exogen (com 

ara el basat en  la  instal∙lació en els territoris rurals d'una gran empresa) ha mostrat tenir un 

impacte econòmic  local  relativament  feble  ‐més enllà del pagament d'impostos al municipi‐, 

en  particular  en matèria  d'ocupació  i  desenvolupament  d'altres  activitats  productives  en  el 

medi, el que provoca situacions de risc que fragilitzen el poder del territori. 

Aaquest respecte, el paper dels GAL, a través del programa LEADER, ha estat molt escàs. En el 

nou marc 2014‐2020 aquesta situació podria canviar. De fet, els Grups haurien de constituir el 

fòrum on dissenyar "Estratègies globals de desenvolupament territorial", amb  l'ocupació tant 

del  FEADER  com  d'altres  instruments  financers  ‐en  particular  FEDER  i  FSE‐,  com  van  a  fer 

algunes  comunitats  autònomes  espanyoles.  Un  enfocament  integral  d'aquestes 

característiques permetria identificar millor els avantatges sectorials de cada territori i millorar 

la presa de decisions públiques i privades sobre inversions. 

Dit  açò,  els  GAL  mostren  algunes  debilitats  que  dificulten  la  seva  tasca  de  promoció  i 

dinamització, des de baix, del desenvolupament local. La manca d'integració d'alguns sectors i 

actors  clau  i,  en  ocasions,  la manca  d'una  gerència  prou  capacitada  expliquen  en  part  les 

limitacions dels Grups per a  la creació  i promoció d'activitats econòmiques en el medi  rural. 

Aquesta  fragilitat  redueix  la  participació  social  i  la  capacitat  per  crear  xarxes  i  dinamitzar 

productes i territoris. 

La  població  en  les  àrees  rurals  ha  de  definir  amb  claredat  el model  territorial  i,  en  funció 

d'aquest,  les  estratègies  de  desenvolupament.  Aquestes  han  de  tenir  en  compte  el  valor 

econòmic  i ambiental dels territoris, però també reconèixer el seu valor social, aprofitant‐los 

de cara al disseny d'aquest projecte compartit. 

Cal avançar en una proposta de desenvolupament territorial a escala de Comunitat Valenciana, 

prenent com a referència, entre d'altres, el Dictamen del Comitè Econòmic i Social de la Unió 

Europea sobre desenvolupament  local participatiu. No només cal difondre els plantejaments 
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sobre  desenvolupament  local  participatiu  d'aquest  i  altres  documents,  sinó  que  també  és 

necessària una mínima pedagogia entre polítics i responsables públics. 

Són necessaris plans estratègics participats pels diferents actors  i, sobretot, en els quals hagi 

tingut un destacat protagonisme la població local. Aquests plans han de permetre establir una 

metodologia basada en la cooperació enfront de la competència i en la creació de xarxes inter‐

municipals que generen i activen sinergies. 

La Unió Europea ofereix una possibilitat d'estratègies més integrades i millor articulades, i per 

això  habilita  els  diferents  actors  a  dissenyar  estratègies  finançades  per  diversos  fons 

estructurals. Malgrat  les reticències  (o negatives) de  l'administració autonòmica, el potencial 

d'aquest tipus de plantejament és tan elevat que justifica accions parlamentàries per a la seva 

aprovació. 

El desenvolupament territorial comprèn estratègies que van més enllà de  la programació del 

desenvolupament rural. Són múltiples les mesures que cal considerar a l'hora de dissenyar un 

desenvolupament  territorial.  Entre  les  quals  s’inclouen  incentius  de  tipus  econòmic,  però 

també  polítiques  d'àmbit  social  i  de  governança  que  seran  tractades  al  llarg  d'aquest 

document. 

2.2. Recolzament al sector privat  

Les estratègies de desenvolupament han de tenir en compte una atenció especial a la iniciativa 

privada.  En  concret,  els  fons  gestionats  pels GAL  haurien  d'anar  en  la  seva  gran majoria  a 

projectes  de  caràcter  privat.  A  més,  s'hauria  de  considerar  l’aplicació  d’una  discriminació 

positiva per als emprenedors, i mesures específiques com ara l'eliminació d'un percentatge de 

la  càrrega  fiscal  per  exemple  en  les  primeres  fases  de  la  posada  en  marxa  de  les  seves 

iniciatives. 

Dins d'aquest  suport, deuen  contemplar  també noves  iniciatives  relacionades amb el  sector 

primari, com ara  la  revalorització de  residus agrícoles  i  ramaders,  l'aprofitament  forestal,  les 

energies  renovables,  les  tecnologies de  la  informació,  la  custòdia del  territori  i  les marques 

territorials. Això ha d'anar  lligat a un major reconeixement del potencial de  les cooperatives, 

com una de les institucions més arrelades al territori. 

El medi  rural ha perdut capital humà,  i una bona part d'aquesta pèrdua és  irreversible. Això 

dificulta  disposar  de  recursos  humans  amb  capacitat  suficient  per  realitzar  determinades 

activitats  productives  i  per  a  millorar  la  participació  en  la  presa  de  decisions.  Aquesta 

circumstància està relacionada amb les resistències a la innovació, tant a nivell individual com 

social. Tot això  fa necessari millorar  la  formació  i  la creació de capacitats, en particular dels 

joves. 

Hi  ha  moltes  dificultats  per  aprofitar  allò  local  i  endogen.  Dificultats  que  van  des  del 

desconeixement  de  les  produccions  i  els  recursos  existents  a  l'absència  de  mecanismes 

institucionals per promoure el seu aprofitament, com passa amb la manca de marc legal per a 

possibilitar  la  venda  directa  i  els  canals  curts.  Així  mateix,  es  perceben  alguns  obstacles 

normatius  per  al  desenvolupament  de  determinades  activitats  rurals;  és  el  cas  d'algunes 

normes urbanístiques, d'ordenació del territori i de turisme, que en massa ocasions deriven en 
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restriccions administratives per al desenvolupament de petites produccions  locals  (artesania, 

conserves, etc.). 

Els territoris rurals estan caracteritzats per estructures socials i econòmiques molt febles. Com 

a conseqüència, la burocràcia, amb més freqüència que en un altre tipus de territoris, alenteix 

en  excés,  i  fins  i  tot  bloqueja,  les  possibles  iniciatives.  Per  això  s'ha  d'avançar  de manera 

decidida en estructures de finestreta única.  

3. Cap a una nova estructura institucional dels territoris rurals 

Per  avançar  cap  a  una  gestió més  eficaç  hem  d'abordar  el  debat  de  l'estructura  territorial 

municipal en  les  zones  rurals.  Sense perjudici del manteniment dels nostres pobles  com un 

veritable  patrimoni,  en  determinats  casos  cal  valorar  l'oportunitat  d'aprofitar  economies 

d'escala a partir de l'agrupació de municipis. 

El debat ha d'ampliar‐se a les funcions de les diputacions, que s'han de valorar des de la doble 

òptica d'estructura de  suport  tècnic, que  sembla necessari  (però que  s'hauria de  valorar en 

quina mesura pot ser assumida des de  la Generalitat),  i d'estructura política. En aquest últim 

cas  les  funcions no semblen  tan clares,  i més que un  instrument  transparent de participació 

democràtica dels actors públics, es té la creixent percepció que està responent més a la creació 

i manteniment d'estructures clientelars. 

En tot cas, les organitzacions amb presència en el medi rural valencià han d'elaborar o millorar 

el seu discurs territorial en profunditat, amb especial atenció a plantejaments des de  l'escala 

supralocal (comarcal). 

El Taller que va donar peu a aquest document ha posat de manifest, en tots els seus grups de 

treball,  que  el mètode  d'aplicació  dels  programes  és  tan  important  com  les  polítiques.  Les 

inversions  en  el  medi  rural,  sent  sens  dubte  absolutament  necessàries,  no  generen 

desenvolupament per elles mateixes. Són la participació de la població de baix cap amunt i la 

dinamització de processos socioeconòmics, els que ens deixen un entramat social  i territorial 

més  profund,  estable  i  sòlid.  Cal  advertir  que  la  implicació  de  la  població  i  la  conducció 

participativa dels processos ascendents ‐tal com planteja  la metodologia LEADER (incloses  les 

estructures  supracomarcals  de  gestió)‐,  constitueix  una  irrenunciable  condició  del 

desenvolupament  dels  territoris  rurals.  Hi  ha  dubtes  fonamentats  que  les  estructures 

provincials  (amb  les  Diputacions  al  capdavant)  puguin  jugar  aquí  algun  paper  realment 

significatiu,  com  posa  en  relleu  el  fet  que  quasi mai  hagin  actuat  ni  promogut  de manera 

seriosa aquest enfocament (almenys en els territoris rurals). 

Tot  i  que  els  costos  de  gestió  en  els  petits  ajuntaments  rurals  són  assumibles  (i 

comparativament menors que els de les grans ciutats), la situació d'asfíxia econòmica que han 

patit en els últims anys ha portat a percebre a  les diputacions provincials com gairebé  l’únic 

pulmó  financer.  A  això  ha  contribuït  la  crisi  fiscal  de  la  Generalitat.  Els  permanents 

impagaments als ajuntaments s'han convertit en un malson quotidià per als gestors municipals 

rurals. 

Així, molts municipis rurals veuen en la Diputació un intermediari innecessari i prescindible en 

un  context  en  què  la  Generalitat  tinguera  un  funcionament  normal  en  l'àmbit  no  només 
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econòmic,  sinó  també  social,  cultural  i  ambiental.  Les Diputacions Provincials  actuen de  fet 

com un filtre dels fons financers, que per dret corresponen als municipis rurals, però que al seu 

pas per  la Diputació es converteixen en  instruments polític‐partidistes (donatius benevolents) 

que es  concedeixen  segons  la discrecionalitat del partit polític dominant. A això  s'afegeix el 

cost ordinari de manteniment de la pròpia Diputació com a institució, que es converteix en una 

llosa que detreu fons necessaris, entre d'altres àmbits  importants, al propi desenvolupament 

territorial rural. El fet que els desequilibris territorials no hagin deixat d'aprofundir‐se durant 

dècades i en aquest moment ho segueixen fent, sembla donar la raó a aquest argument. Si la 

funció  de  la  Diputació  consistia  en  garantir  una  gestió  racional,  equilibrada  i  eficient  del 

territori,  sembla evident que ens hem de  replantejar  la continuïtat d'aquesta  institució. Una 

coordinació  comarcal  dels  municipis  serviria  almenys  per  detectar  i  donar  a  conèixer  les 

necessitats i urgències territorials insatisfetes, que ara es dilueixen en mitjanes provincials que 

oculten  les desigualtats existents. Sens dubte,  l'estructura comarcal obligaria a que  l'aplicació 

del  criteri  territorial  com  a  criteri  tècnic  adquirira  rellevància,  reduint  l'actual  presència, 

gairebé exclusiva com a criteri, de la densitat demogràfica. 

Amb  independència  de  quin  sigui  el marc  provincial,  no  hi  ha  dubte  que  s'han  d'articular 

fórmules  supralocals  d'agrupació  de municipis,  procurant  apostar  per  criteris  d'eficiència  i 

participació democràtica que es reflectisquen en fórmules de cooperació, com és el cas de les 

mancomunitats de  serveis. Aquesta gestió mancomunada pot articular els  servicis de  forma 

distribuïda  i  no  centralitzada,  evitant  la  seva  concentració  en  un  sol municipi. Molts  dels 

serveis  que  presta  la  Diputació,  com  el  cobrament  de  rebuts  d'aigua,  de  recollida 

d'escombraries,  ...,  es  poden  gestionar  de  forma  mancomunada,  bé  sigui  a  nivell  zonal, 

comarcal  i  fins  i  tot provincial,  sense per això haver de mantenir  la pesada estructura d'una 

Diputació. No hi ha motiu perquè altres serveis com museus, gestió i conservació de patrimoni 

i promoció turística, entre d'altres, no siguin administrats des de la Generalitat Valenciana i en 

contacte directe amb les comarques. 

La Llei 27/2013 de Racionalització  i Sostenibilitat de  l'Administració Local apunta en un sentit 

absolutament  invers al que s'ha plantejat  i recollit al Taller. Sembla evident que no beneficia 

els municipis (i menys als petits municipis, és a dir, tots els de caràcter rural)  i apuntala a  les 

diputacions  provincials,  assignant‐los  un  major  nombre  de  serveis  i  competències.  Les 

intervencions al Taller apunten  com, d'acord amb els plantejaments de molts  fòrums,  la  llei 

s'hauria  de  derogar  per  tal  de  recuperar  els  anteriors  graus  d'autonomia  municipal, 

especialment en els municipis petits i mitjans. 

La comarcalització no va tindre incidència territorial a la Comunitat Valenciana en no produir‐

se cap  legislació ni  reglamentació amb posterioritat a  la proposta de 1987 de  la Generalitat 

sobre Demarcacions Territorials Homologades. Des del medi  rural,  la comarca  s'adapta molt 

més que  la província a una escala adequada per a  la participació democràtica, per a  la gestió 

eficaç del  territori, per a  la defensa del medi ambient  (recordem els  incendis com desastres 

ambientals)  i, en definitiva, per avançar en majors cotes de benestar social de  la població. En 

aquest  sentit, més enllà de  la concepció utilitarista  i de  finestreta única, els aprenentatges  i 

bones  pràctiques  derivades  dels Grups  d'Acció  Local  (GAL)  han  demostrat  per  a molts  dels 

participants que aquelles estructures comarcals/zonals han servit per articular  i vertebrar  les 

necessitats del territori. De fet, l'aplicació del PDR del període 2014‐2020 pot beneficiar‐se del 
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benchmarking,  l'enfocament de baix cap amunt  i  l'intercanvi de bones pràctiques,  i  rescatar 

mesures,  accions,  inversions  i  equipaments  han  servit  d'inspiració  al  desenvolupament 

d'accions similars en altres períodes i contextos territorials. 

Davant  les  permanents  amenaces  de  supressió  de municipis  que  semblen  amagar  un  nou 

intent de desregulació i pèrdua d'autonomia local dels municipis rurals, es veu amb interès un 

model territorial basat en l'articulació de territoris funcionals (per exemple de base comarcal), 

sobre  la  base  de  gestió  mancomunada  de  serveis  (però  també  com  a  instruments  de 

governança territorial). La delimitació  i posada en marxa dels nous grups d'acció  local hauria 

de  tenir  en  compte  aquestes  consideracions  i  fugir  de  la  limitada  coherència  territorial 

inherent a delimitacions prèvies.   

4. La component social del desenvolupament territorial 

4.1. Els desequilibris territorials en la C.V. 

Al Grup 2 del Taller es van tractar temes d'interès social per als territoris rurals. Es va constatar 

que bona part de  les  zones  rurals valencianes no han arribat a  reduir prou el diferencial de 

benestar amb  les àrees urbanes. El medi rural encara no és percebut per  la  joventut com un 

lloc desitjable per residir i construir en ell el seu projecte vital, ni per la resta de la societat. Al 

segle XXI l'èxode rural segueix fluint, integrat ara, bàsicament, per joves que arriben a disposar 

d'una qualificació universitària i, sovint, d'altres tipus de formació professional. Es requereixen 

garanties mínimes  per  viabilitzar  l'assentament  de  població,  en  sanitat,  educació,  cultura, 

connectivitat,  infraestructures, mobilitat, etc. Així doncs, el benestar social de  les poblacions 

rurals és un catalitzador necessari  i  indispensable perquè sorgeixi  l'activitat econòmica  i, amb 

ella, una raonable estabilitat demogràfica i social. 

Mentrestant, més significativament a les comarques de Castelló i també, encara que de forma 

menys  notable,  en  algunes  comarques  de  València  i  Alacant,  el  desequilibri  (desigualtat) 

territorial  s'intensifica  fins  al  punt  de  produir  nivells  de  despoblació  alarmants  (a  la  CV,  95 

municipis tenen menys de 300 habitants i, entre ells, 69 menys de 2002), sense que de moment 

hi  hagen  polítiques  rurals  compensatòries  orientades  a  una  gestió  equilibrada  de  l'espai 

territorial valencià. A  la província de Castelló, per exemple, 22 dels 135 municipis concentren 

el 90% de l'activitat econòmica provincial3. 

D'altra  banda,  el  desmantellament  de  l'Estat  del  Benestar,  actualment  en  curs,  amb  la 

progressiva  fragilitat  legal  de  l'autonomia municipal,  la  privatització  de  serveis  públics  i  la 

creixent  indefensió  dels  ajuntaments  rurals  davant  iniciatives  exògenes  no  desitjades, 

representen  les  principals  amenaces  al  desenvolupament  social  del medi  rural  valencià.  La 

regressió  en  els  precaris  llindars  de  benestar  assolits  s'ha  de  contenir  si  es  vol  evitar 

d'aprofundir en la discriminació segons el lloc de residència dels valencians i valencianes. Però 

açò només serà possible si es dissenya una política territorial específica, des d'un enfocament 

integrat i no només agrari, orientada a la dotació de serveis suficients i de qualitat en tots els 

                                                 
2 IVE. Padró Municipal Continu: 2014 

3 Anuari Econòmic d'Espanya. La Caixa, 2013 
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àmbits  del  territori.  L'objectiu  ha  de  centrar‐se  en  seguir millorant  el  benestar  social  a  les 

zones  rurals,  no  de  forma  subsidiària  del  creixement  de  les  àrees  urbanes,  sinó  fruit  de 

programes  específics  de millora  rural que  reconeguen  igual  ciutadania  a  totes  les  persones 

independentment del lloc del territori en el qual habiten. 

4.2. La territorialitat com a criteri tècnic. 

L'excessiu  èmfasi  en  la  variable  'densitat  demogràfica'  com  a  criteri  d'ubicació  de  serveis 

públics i infraestructures ha contribuït al desequilibri territorial que actualment caracteritza la 

nostra Comunitat. Si el criteri demogràfic no es corregeix racionalment amb altres  indicadors 

(igualment tècnics), relacionats amb una distribució territorial d'aquests recursos, s'agreujarà 

la desigual distribució de  la població, aprofundint  la desertització demogràfica dels municipis 

menys afavorits. Són símptomes d'una negligent gestió territorial. En aquest sentit, és urgent 

frenar el detriment de  les prestacions  sanitàries  i educatives, per exemple, a  la vegada que 

s'inicia  l'aplicació de paràmetres qualitatius d'equilibri, basats en criteris d'equitat territorial  i 

justícia  social més  que  en  rendibilitats  econòmiques  a  curt  termini.  Així  es  podran  establir 

àrees  funcionals,  supramunicipals  o  comarcals,  per  posar  en  marxa  xarxes  de  serveis 

(educatius, mèdics, sistemes de mobilitat, ...) en funció de les necessitats reals de la població. 

Només un canvi en els criteris polítics  i  tècnics permetrà aplicar una política  territorial rural, 

permetent  frenar  la  despoblació  i  iniciar  la  repoblació  d'aquells municipis  que  ja  ho  estan 

precisant, en alguns casos amb urgència. 

La disposició d'uns  serveis públics de qualitat a  l'abast de  la  ciutadania  s'ha  convertit en un 

requisit bàsic de  la  sostenibilitat  rural. Aquest  tipus de  serveis  representa més una  font de 

generació de  llocs de  treball qualificats. La  lògica del mercat no pot ser  l'únic criteri per a  la 

seva creació  i manteniment, sobretot en els nombrosos casos en què  la densitat demogràfica 

és tan baixa que han perdut el seu atractiu des del punt de vista de la gestió privada. 

4.3. Camps d'acció d'una política social rural. 

La distribució poblacional valenciana és el resultat, entre altres causes, de dècades d'absència 

d'una  política  territorial  valenciana  que  hagi  contribuït  a  equilibrar  l'enorme  dualitat 

econòmica i demogràfica de la Comunitat. 

La  política  territorial  i  rural  és  una  exigència  democràtica  que  ha  de  respondre  a  la 

reivindicació que dels seus drets fan les persones que viuen en l'espai rural i demanen per això 

polítiques aplicades  i ajustades al seu medi. És essencial entendre que  l'equilibri territorial ha 

de  ser  una  preocupació  de  tota  la  ciutadania  valenciana,  i  no  només  dels  que  habiten  els 

pobles  de  l'interior.  Aquí  és  clara  la  responsabilitat  de  la  Generalitat,  que  requereix  d'una 

política clara i enèrgica en accions, normes i inversions en recursos i dotacions que afavorisca 

la dinamització  i el coneixement del món rural. Això s'ha de complementar amb campanyes  i 

accions  de  sensibilització  de  la  població,  tant  urbana  com  rural,  sobre  la  importància  dels 

espais rurals  i  la seva  incidència en un apropiat equilibri territorial. A més d'altres  indicadors 

d'avaluació, qualsevol política territorial ha de tenir com a objectiu singular un pla específic per 

als municipis menors de 500 habitants de la Comunitat Valenciana. 
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4.3.1 Educació 

Cal assegurar una adequada oferta educativa de qualitat en tots els nivells, no només per als 

que ja hi viuen, sinó també per als que volen dur a terme el seu projecte vital en un municipi 

rural. 

Disposem  d'una  magnífica  massa  crítica  de  mestres  rurals,  que  han  desenvolupat  una 

competència  didàctica  excel∙lent,  el  que  confereix  qualitat  a  la  nostra  escola  rural,  més 

integrada  en  el medi  físic  i  cultural que  la urbana  i  amb bons  resultats docents.  El  que  val 

també  per  al  professorat  de  secundària.  Entenem  que  sovint  l'escola  contribueix  a  valorar 

positivament la ruralitat i és font d'un raonable orgull en el seu alumnat i societat. 

Hi ha, tanmateix, un problema d'estabilitat  laboral del professorat  jove, que hauria de poder 

exercir la seva tasca en una localitat durant un període temporal suficient perquè, després de 

la  fase d'adaptació  i  formació,  fera possible que  l'escola puga  rendibilitzar  la  seva estada en 

projectes docents de més llarga durada. Cal incentivar l'estabilitat del professorat, evitant que 

ser mestre rural siga el resultat d'un sacrifici personal. 

Hi hauria d'haver escoles infantils públiques de preescolar (abans anomenades col∙loquialment 

guarderies)  en  tots  els  pobles,  o  organitzar  almenys  algun  tipus  d'oferta  comarcal  capaç 

d'atendre  aquesta  demanda  real.  Atès  que  els  mercats  laborals  són  sovint  extra‐locals  i 

exigeixen desplaçaments permanents per poder treballar, es  fa difícil ser mare  i conservar  la 

feina  sense  aquest  tipus  de  servei  que,  com  a  conseqüència,  s'ha  convertit  en  un  requisit 

essencial per als que es plantegen ser pares en el medi rural i és també en ocasions, una causa 

rellevant  d'abandonament  del  poble. Hauria  de  procurar‐se  una  flexibilitat  en  les  ràtios  de 

mínims  i  reducció  dels  màxims.  Els  CRAs  (Col∙legis  Rurals  Agrupats)  s'han  mostrat, 

generalment,  una  bona  fórmula  per  a  l'escolarització  rural,  sempre  que  han  disposat  de 

suficient personal docent i que s'ha prioritzat (i afavorit amb mitjans adequats) la mobilitat del 

professorat sobre  la dels alumnes. L'impacte de  les  retallades en aquest  tipus de centres ha 

estat especialment negatiu (personal, beques de transport escolar, de menjador, supressió de 

quilometratge i assegurança d'accidents, etc.). 

En dotacions de secundària  i formació professional, caldria donar prioritat al criteri territorial 

sobre el demogràfic, ampliant així la xarxa de centres, ajustant‐los a les expectatives reals del 

territori  i a  les seves necessitats específiques de  formació. Per a això cal elaborar, arribant a 

acords amb la població, un mapa educatiu de centres i especialitats perquè es complementen 

els currículums formatius i evitar així solapaments i desaprofitament de recursos. 

Les agències de desenvolupament comarcal, existents o per crear, haurien de tenir entre  les 

seves  funcions el seguiment  local o comarcal dels/les titulats/des universitaris/es, com es  fa, 

per  exemple,  a Dinamarca,  per  poder  realitzar una orientació  ocupacional  específica  cap  el 

territori. Actualment, el pas per la Universitat resulta en un trampolí per l'èxode de la joventut 

rural qualificada. Val a dir que el medi  rural és  idoni per a qualsevol  tipus d'especialització, 

encara que ara per ara no es percebi d'aquesta manera,  i això val també per a joves d'origen 

urbà. 
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4.3.2 Sanitat 

Sovint, per al sistema sanitari la medicina rural resulta invisible, és com si no existira. Això no 

vol dir que haguem de traslladar el model de medicina hospitalària urbana a l'àmbit rural. Els 

professionals sanitaris rurals (Medicina, Infermeria i Treball Social), encara disposen d'allò més 

preuat  de  l'Atenció  Primària;  l'accessibilitat,  la  continuïtat,  la  transversalitat  i  la 

longitudinalitat, que permeten l'atenció als malalts i als seus familiars en els seus pobles. 

Per aconseguir un sistema sanitari rural de qualitat,  tant els protocols de  funcionament com 

els  indicadors  i  barems  d'avaluació  s'han  d'adaptar  a  les  peculiaritats  de  l'hàbitat  rural. 

Afortunadament disposem d'excel∙lents professionals sanitaris  i molt compromesos, als quals 

no s'escolta ni es  reconeix. Això  fa que alguns dels  indicadors que  figuren en els "acords de 

gestió" dels  centres de  salut acaben, paradoxalment, penalitzant  la bona medicina  rural. Els 

criteris assistencials no s'ajusten a la manera en què s'exerceix una bona pràctica mèdica en el 

medi rural. 

Hem  de  repensar  la  distribució  de  les  dotacions  sanitàries  des  d'un  prisma  territorial  i  no 

només demogràfic. Com a conseqüència, s'han de fixar objectius concrets de millora comarcal 

en els següents àmbits: 

• En  les  dotacions  de  personal,  no  només  en  quantitat  sinó  també  en  ampliació  i 

diversificació d'especialitats. 

• L'actual  capacitat  diagnòstica  dels  professionals  rurals  de  salut  és molt millorable  si  es 

millora  la dotació  tecnològica dels  centres  (ecògraf, analítica bàsica, oxigenoteràpia,  ...), 

així com la seva capacitat d'intervenció, dotant d'unitats d'observació i d'ingressos de curta 

durada, a l'estil de la medicina rural francesa o d'Austràlia, o dotant suficientment d'altres 

recursos  i  avenços  tècnics,  com  ara  infusors  subcutanis,  material  ortoprotèsic,  etc., 

aportant  als  equips  sanitaris  locals  la  formació  per  al  seu  òptim  maneig,  i  sobretot  , 

millorant (o creant on ara ni tan sols existeix) un sistema àgil  i ràpid de comunicació amb 

els equips mèdics especialistes hospitalaris, que permeti conjuntament amb  l'equip  local 

més capacitat resolutiva a nivell rural  i optimitzar proves diagnòstiques  i derivacions dels 

pacients. La  telemàtica permet  l'ús de videoconferències  i altres  formes de  compartir  la 

informació a temps real entre el primer nivell sanitari, primari, i el segon, especialista, que 

poden evitar desplaçaments als pacients o fer‐los més operatius  i menys dolorosos. Hem 

de ressaltar que, atès que els pacients rurals han d'efectuar  llargs desplaçaments per ser 

visitats pels especialistes a  l'hospital, cal garantir que aquestes siguin eficaces. Si  la visita 

està  degudament  preparada,  un  sol  desplaçament  hauria  de  ser  suficient.  Tot  això 

requereix  la  dotació  als  equips  sanitaris  especialistes  d'un  temps  d'atenció  als  casos 

requerits des dels equips mèdics rurals d'atenció primària. 

• En  la  consecució  d'una  accessibilitat  d'ús  flexible  en  horaris,  capaç  de  recollir  la 

idiosincràsia de la societat rural i la utilització que fa dels equipaments sanitaris d'acord a 

un altre tipus d'activitats econòmiques i relacionals. 

• En millorar  i completar  la dotació d'infraestructures de totes  les zones bàsiques de salut. 

Bé siguin els adequats Centres de Salut, bé els consultoris auxiliars. A la dotació als centres 
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de  salut  rurals  per  als  desplaçaments  habituals,  bé  per  serveis  a  la  carretera,  bé  per 

atenció  a  domicilis  dispersos,  de  vehicles  amb  tracció  4x4  amb  equipament  sanitari 

apropiat. De forma anàloga al sistema aplicat a Aragó. 

• En  la  dotació  suficient  d'ambulàncies  o  altres  recursos  mòbils,  com  ara  helicòpters 

ambulància  i  la  consegüent  implantació dels heliports. El  temps de demora en  l'atenció 

mèdica pot separar la vida de la mort o d'una vida vegetal. Els helicòpters ambulància amb 

capacitat de vol nocturn, com existeixen en altres zones muntanyoses espanyoles, podrien 

fer innecessària en alguns casos la dotació de vehicles Samus 24 hores, tan necessaris i tan 

reivindicats encara en les nostres zones rurals. 

• El  treball multidisciplinari  de  l'Equip  d'Atenció  Primària  (Medicina,  Infermeria  i  Treball 

Social) rural és percebut pels usuaris com una de  les principals millores d'aquest sistema 

respecte de  l'antic metge del poble. Però,  igual que dèiem amb els mestres,  l'estabilitat  i 

durabilitat dels equips és un dels principals  factors de qualitat de  l'atenció mèdica  rural. 

Cal  crear una  figura  contractual, per a  cada perfil de personal  sanitari  rural, que partint 

d'una  permanència  mínima  de  dos  o  tres  anys,  puntue  i  incentive  positivament 

l'experiència laboral rural en la seva carrera professional. Si a més amb això aconseguírem 

que molts d'ells residiren a la comarca on exerceixen seria fantàstic. 

• Així  mateix  el  o  la  treballadora  social,  ara  amb  dependència  orgànica  municipal  o 

mancomunal, ha de formar part  i treballar de forma  integrada amb  l'equip de salut. Això 

optimitzaria  el  seu  esforç,  en  evitar  sistemes  paral∙lels,  i  preservaria  el  tècnic  social  de 

clientelismes partidistes. 

• En  serveis mèdics  i  socials vinculats a  l'atenció geriàtrica de  la població gran,  convertint 

l'envelliment rural en una oportunitat de desenvolupament. S'hauria de posar en marxa un 

programa especial de geriatria rural, dissenyat, executat i controlat des de cada comarca o 

mancomunitat. No només són necessaris els geriàtrics rurals i la promoció de professionals 

especialitzats  en  gent  gran,  també  s'han  de  fomentar  les  cooperatives  d'atenció 

domiciliària, com s'ha fet en altres entorns rurals espanyols, entre ells la regió de Múrcia, 

on s'ha aplicat la Llei de Dependència. A més a més, la geriatria rural podria ser una opció 

de treball. 

4.3.3 Serveis bàsics 

És  imprescindible  una  recuperació  immediata  de  la  dotació  de  personal  de  serveis  socials, 

d'agents de desenvolupament  local  i del personal per al manteniment  i  la gestió dels espais 

naturals protegits. 

En contrast amb el criteri reglamentari actual, els municipis petits han de ser prioritaris en  la 

dotació d'ADLs i altres figures de gestió socioterritorial. Per a això no calen grans estructures, 

sinó tenir en compte la polivalència real (en la pràctica) d'aquestes figures professionals com a 

actiu  fonamental  per  als  municipis  petits,  que  disposen  de  pocs  funcionaris  i  tècnics 

especialitzats,  i  on  la  creació  d'ocupació  requereix  d'un  intens  i  qualificat  treball  (previ)  de 

dinamització social i cultural de la vida local. 
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Tot  i que no  s'ha  fet  cap  auditoria  sobre el paper que exerceixen els ADL, en els municipis 

rurals, aquest ha estat substancialment positiu amb  la realització de multitud d'iniciatives en 

els camps del turisme, la cultura, el comerç, la formació, el patrimoni i també l'ocupació. I això 

malgrat  unes  males  condicions  laborals  ‐amb  salaris  baixos  i  en  situació  de  temporalitat 

permanent‐ i que la seva figura no ha estat entesa en alguns ajuntaments, que els han utilitzat 

com a mers  captors de  subvencions,  si no  com a auxiliars  subvencionats. Tampoc el govern 

autonòmic ha  captat  la  transcendència  i potencial en  l'entorn  rural de  comptar amb agents 

qualificats  en  el  terreny  al  servei  del  desenvolupament.  La  seva  dependència  del  SERVEF 

suposa una definició restrictiva del desenvolupament  local,  tot  identificant‐lo amb el  foment 

de l'ocupació, constrenyent moltes funcions que en els municipis rurals són fonamentals, com 

ara la generació de cohesió social i identitat, la motivació a la participació pública, la detecció 

de  nous  nínxols  de  mercat  i  la  corresponent  formació  de  personal,  la  identificació  de 

problemàtiques mediambientals  i  la recerca consensuada de solucions, etc. Caldria concebre 

l'ADL  associat  a  una  definició  del  desenvolupament  d'ampli  espectre  en  què  l'ocupació  no 

només  sigui  vist  com  a motor  del  desenvolupament  sinó  també  com  l'efecte  d'aquest.  En 

aquest sentit val la pena diferenciar l'ADL rural de l'urbà, ja que la realitat del seu entorn i de 

les  seves pràctiques  fan que els  seus perfils professionals  siguin divergents. Les Agències de 

Desenvolupament  Local  rurals  han  de  professionalitzar‐se  amb  personal  estable  i  no  amb 

personal laboral dependent de subvencions de temps limitat, atesa la seva funció estructural, i 

en aquells municipis que no tinguin capacitat econòmica per assumir aquesta figura, el servei 

hauria de ser prestat de forma mancomunada o amb subvencions al desenvolupament  local  i 

no a la contractació d'agents. 

El medi  rural  requereix  personal  tècnic  que  reverteixi  en  benefici  del  propi  territori  i  en  la 

gestió  dels  seus  recursos,  incloses  les  persones.  L'existència  de  personal  qualificat  es 

correlaciona  directament  amb  la  capacitat  de  generar  noves  iniciatives  socioeconòmiques, 

d'innovació territorial i transformació d'activitats tradicionals. 

Quins serveis bàsics haurien de ser garantits en una política territorial equilibrada? 

• S'hauria d'incentivar que les localitats rurals de la Comunitat Valenciana no perdin serveis 

que garantisquen la seva viabilitat: botiga, bar‐restaurant, subministraments, vinculats a la 

seguretat ciutadana i l'ordre públic, serveis domèstics (electricista, lampista, fuster, obrer, 

agutzil, neteja municipal, etc.). 

• Els serveis socials haurien d'incloure atenció domiciliària dels dependents, centres de dia i 

dotació de personal amb criteri territorial no demogràfic. 

• Els espais naturals protegits han de disposar d'un pla de dinamització i posada en valor (si 

no  fos  el  cas),  on  siguin  concebuts  com  una  inversió  i  no  com  una  despesa.  Amb  una 

direcció  i  gestió  adequades,  i  la  participació  real  de  tots  els  actors  implicats,  podrien 

generar una important rendibilitat social, econòmica i ambiental. 

• Caldria impulsar plans de promoció i suport a la creació d'empreses i activitats de servicis a 

la comunitat amb un criteri territorial no demogràfic. 

• La Generalitat ha d'aprovar un pla de millora legislativa dels autònoms rurals per fomentar 

l'autoocupació. 
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• Un pla plurianual,  avaluable  almenys  anualment, hauria d'estimular  l'assentament de  la 

població  en municipis  petits.  Hi  ha  hagut  diverses  iniciatives  per  assentar  població,  no 

només  a  la  Comunitat  Valenciana  (Savia‐Rural),  sinó  també  en  altres  comunitats 

autònomes (Abraza  la Tierra) com Madrid, Castella‐Lleó, Cantàbria  i Aragó, amb resultats 

diferenciats, que haurien de servir de referència. 

• El medi rural ha de disposar d'un pla de diversificació econòmica del món rural, més enllà 

del PDR. Com dèiem, qualsevol tipus d'empresa es pot generar i desenvolupar en un espai 

rural  si disposa de  les  infraestructures  i  la connectivitat necessàries. En aquest  sentit, el 

SERVEF  hauria  d'implementar  polítiques  d'ocupació  juvenil  rural,  presentant  amb 

naturalitat  l'oportunitat  de  viure  i  treballar  en  el medi  rural.  Les  elevades  taxes  d'atur 

juvenil el fan especialment oportú i l'alta mobilitat actual dels joves li resta dramatisme. 

• En un context d'absoluta  incertesa de  la  joventut sobre el seu  futur, amb un 50% d'atur 

juvenil, s'haurien de promoure centres comarcals d'atenció a la joventut rural, unida a una 

orientació professional i ocupacional que multiplique les possibilitats de desenvolupament 

sociocultural, essencials per construir un futur rural. 

• Tota generalització dels serveis en línia de l'administració pública és benvinguda, com és el 

cas de la modernització dels serveis del SERVEF ja iniciada. 

4.3.4 Transport públic 

S'han d'avaluar  les necessitats de  transport públic al nivell zonal o comarcal,  facilitant així  la 

mobilitat  laboral,  comercial,  educativa,  d'oci,...  Superant  la  rigidesa  actual,  que  ha  tendit  a 

assentar  fortament  el  transport  privat,  generant  exclusió  social  a  qui  no  en  disposen  o  no 

poden fer front als costos que suposa el seu ús i manteniment. 

Els plans zonals de mobilitat espacial pública s'haurien d'adaptar a les necessitats específiques 

de cada zona. La zona pot o no coincidir amb  la comarca, atès que el criteri és principalment 

funcional  i  operatiu,  tant  en  línies  de  transport  o  grandària  dels  vehicles,  com  en  horaris, 

freqüències de pas, ubicació de les parades, etc. 

En aquest context es troba també el foment d'accions en el marc del transport col∙laboratiu, 

per possibilitar i flexibilitzar la mobilitat de professionals, optimitzant els multi‐serveis. 

5. Cap a una nova governança4 rural 

5.1. Fonaments d'una bona governança territorial 

Els punts de partida de l'anàlisi sobre la bona governança i els necessaris avenços en la qualitat 

dels processos de gestió pública, aspectes tractats en el Grup 3 del Taller, es basen en  idees 

sorgides de debats anteriors per part dels actors rurals,  i que han estat ratificades en el nou 

marc conceptual que ha adoptat  la Comissió Europea en  introduir el "desenvolupament  local 

participatiu". Aquest marc conceptual és, tal com es concebut en els diferents documents, un 

                                                 
4 Sobre el terme ‘governança’ veure: http://www2.ub.edu/assessling/cgi/consultes/resposta.pl?consultes_id=509 
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veritable marc per a  la bona governança. Així  va quedar establert en el  “Decàleg per una 

bona governança en la Política Rural de la Comunitat Valenciana”  esmentat  a  l'inici 

d'aquest document. 

Pel que fa al desenvolupament territorial‐local en àrees rurals, la bona governança tindria tres 

ingredients bàsics estretament relacionats: la participació, les actituds renovades i obertes per 

part dels diferents actors  (cridats a gestionar  i  liderar els processos de canvi)  i,  finalment,  la 

recuperació  i desenvolupament de  la metodologia o enfocament  LEADER en  totes  les  seves 

dimensions (és a dir, el desenvolupament local participatiu). 

En primer lloc, la participació dels actors de la societat civil. La idea de participació és una de 

les més  repetides  en  les últimes dues dècades  en matèria de desenvolupament  territorial  i 

governança,  però  no  per  això  s'està  aplicant  de manera  satisfactòria  ni molt menys  eficaç. 

Sovint la participació dels actors es confon amb "informar", però òbviament va molt més enllà. 

En el millor dels casos, la participació ha derivat en alguns processos de consulta, més o menys 

formalitzats. Però així i tot és insuficient. 

Hi ha dos estadis que serien necessaris per a una bona governança, la codecisió i la cogestió. La 

codecisió, és a dir, decisions compartides, en el marc de la governança, impliquen que qui té la 

responsabilitat normativa de prendre‐les, compta amb altres actors per a això, és a dir, compta 

amb  l'experiència  i  la  visió  d'aquests  altres  actors,  partint  de  confiança  en  la maduresa  i 

capacitat d'aquests actors. I és evident que en les nostres àrees rurals els actors han demostrat 

ser capaços de participar també a nivell de presa de decisions. Per  la seva banda,  la cogestió 

implica, basant‐se en aquesta confiança i en l'experiència i capacitat dels actors locals, donar‐

los més responsabilitats i, per tant, aprofundir en la governança basada en el territori. 

Per tant, avançar en la governança local en els territoris rurals implica assumir un full de ruta 

que  ens  ha  de  permetre  passar  de  la mera  informació  a  la  societat  civil  o  els  seus  actors 

principals,  a  consultar  la  seva  visió  i  demanar  aportacions,  però  sobretot  suposa  avançar  i 

aprofundir en els mecanismes de codecisió i, si escau, de cogestió. Això exigeix procediments i 

metodologies de treball rigoroses, que permetin la confiança mútua i el compromís compartit 

per introduir mecanismes de bona governança en l'aplicació i gestió de diferents polítiques en 

els nostres territoris rurals. 

El segon dels ingredients per a aquesta governança fa referència a les actituds i lideratge per 

part dels actors. Efectivament, no podem reclamar participació  i avançar en  la governança si 

els actors que estan cridats a ser‐ne protagonistes no tenen actituds favorables i decidides cap 

a  ella,  i  no  assumeixen  funcions  de  veritable  lideratge.  La  governança  territorial  és  una 

responsabilitat  compartida,  que  va  més  enllà  de  les  atribucions  o  competències 

administratives,  i  ens permet  avançar  cap  al  compromís  compartit  centrat  en uns objectius 

comuns, és a dir, el desenvolupament dels nostres territoris i la transformació dels mateixos en 

espais més acollidors i amb més possibilitats per viure i treballar dignament. 

Hem  parlat  de  protagonistes  de  la  governança  i  de  la  necessitat  que  adopten  actituds 

renovades  i més obertes,  i que assumisquen el  lideratge dels processos de canvi. Quatre són 

els principals protagonistes. El primer d'ells és  la pròpia societat civil. Encara que és evident 

que no sempre és fàcil la seva mobilització i implicació activa i que els processos participatius 

són manifestament millorables,  són  importants els  sectors de  la  societat que  tenen aquesta 

https://fundacionivifa.files.wordpress.com/2015/03/decc3a0leg-pdr-cv.pdf
https://fundacionivifa.files.wordpress.com/2015/03/decc3a0leg-pdr-cv.pdf
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actitud oberta, una destacada capacitat de  lideratge,  i precisament per això reclamen majors 

nivells de governança. Recolzar‐se en ells  i facilitar tota  la seva capacitat de  lideratge és vital 

per  avançar  i  aprofundir  en  una  bona  governança  en  els  territoris  rurals.  Però  els  "actors 

rurals"  són  heterogenis  (agraristes,  ruralistes,  empresaris,  actors  socials,  institucions  locals, 

etc.),  i  el  primer  pas  per  a  ells  és  establir  un  diàleg mutu  que  permeta  superar  les  visions 

reduccionistes,  que  tinga  en  compte  i  admeta  les  visions  des  d'altres  plantejaments  i 

sensibilitats. Només amb aquesta base de partida, basada en  l'entesa mútua, és possible una 

governança inclusiva. 

El segon protagonista és l'administració autonòmica, en la qual es concentra una bona part de 

les  competències.  Sense  perjudici  del manteniment  dels  procediments  de  control  als  que 

obliguen les diferents normatives, és evident que hi ha marge per a una major interacció amb 

actors rurals, basant‐se, com s'ha assenyalat, en  la confiança en  la capacitat  i responsabilitat 

d'aquells.  L'administració  autonòmica  no  només  concentra  competències  i  responsabilitats 

importants  en  el  desenvolupament  territorial.  Ha  de  liderar,  amb  la  resta  d'actors,  els 

processos de canvi. I per a això, de manera paral∙lela a la tradicional visió administrativista, ha 

d'imbuir d'una actitud oberta al diàleg i la participació en el sentit anteriorment assenyalat. 

I hi ha un tercer protagonista fonamental, que se situa entre els dos anteriors, l'administració 

local.  Una  de  les  crítiques  més  recurrents  és  que  aquesta  ha  acabat  per  controlar  els 

tradicionals grups d'acció  local, concebuts precisament com a  instruments de participació. A 

hores d'ara sembla evident que ni  la  limitació que estableix  la normativa comunitària pel que 

fa a percentatge de representants públics, ni les fórmules per corregir la sub‐representació de 

la societat civil  (com  la ponderació de vots, una  fal∙làcia en opinió d'experts en participació), 

han estat suficients per corregir aquest elevat control des de  l'administració pública  local. No 

falta part de raó a aquelles veus que  justifiquen aquesta elevada presència de  l'administració 

local en  la desarticulació social  i  fins  i  tot demogràfica d'aquests  territoris rurals. No obstant 

això, és cert també que la metodologia participativa pot i ha de contribuir, com a pas previ, a 

articular i cohesionar la societat civil. 

Els  equips tècnics  constitueixen  el  quart  protagonista  en  els  processos  de  governança  i  el 

lideratge dels processos de canvi en l'escala local. És cert que no tenen l'autonomia o marge de 

maniobra que els tres restants,  i que depenen orgànicament bé de  l'administració  local o bé 

dels grups d'acció local. No obstant això, la seva importància estratègica és tal que han de ser 

revaloritzats i considerats com a peça fonamental per facilitar els mecanismes i processos que 

condueixen  a  la bona  governança,  a una descentralització  eficaç  i  a  lideratges  efectius dels 

processos de desenvolupament territorial. 

Al costat de la participació i les actituds renovades per part dels principals actors, el tercer dels 

ingredients  bàsics  per  aquesta  bona  governança  és  la metodologia‐enfocament LEADER. 

Aquest enfocament ha demostrat  les  seves virtuts en  les últimes dues dècades  (encara que 

també  algunes  deficiències).  Malgrat  això,  sovint  durant  els  dos  últims  períodes  de 

programació hem estat testimonis de decisions en la direcció oposada, que s'han traduït en un 

veritable desmantellament de  l'essència d'aquest enfocament. En particular, el dirigisme des 

de  l'administració autonòmica ha estat  creixent  i amb això  cada vegada menor el marge de 

maniobra  per  als  actors  locals  (permetent  fins  i  tot,  quan  no  fomentant,  mecanismes 

clientelars com a base de les relacions i dels processos de presa de decisions en l'escala local, 
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en  les pròpies àrees rurals). Un exemple d'aquest dirigisme ha estat el caràcter cada vegada 

menys  ascendent  i  participatiu  a  l'hora  de  configurar  els  territoris  LEADER,  quedant  en 

ocasions  en  delimitacions  realitzades  principalment  des  de  l'administració  autonòmica.  Un 

altre exemple, en el període que ara ha finalitzat, és l'escàs protagonisme que els propis grups 

d'acció  local  han  tingut  a  l'hora  d'elaborar  i  aplicar  les  seves  pròpies  estratègies  de 

desenvolupament,  que  han  quedat  i  s'han  concebut,  erròniament,  com  un  procés  tècnic, 

havent  restat  la  participació  i  el  procés  ascendent  del  desenvolupament  i  articulació  social 

totalment  oblidat.  Per  tant,  cal  recuperar  les  essències  de  l'enfocament  i  aprofundir  en  la 

direcció  del  desenvolupament  local  participatiu,  retornant  el  protagonisme  a  uns  renovats 

grups de desenvolupament. 

Els avenços cap a una governança real en els nostres territoris rurals es basen en com siguem 

capaços d'actuar en aquests àmbits  i en el paper que puguen arribar a desenvolupar aquests 

renovats grups de desenvolupament, en el diàleg,  responsabilitat  i  compromisos mutus que 

siguen  capaços  de  fomentar  entre  els  diferents  actors,  en  el  lideratge  que  siguen  capaços 

d'assumir  en  els  processos  de  canvi,  i  en  la  capacitat  que  tingueen  de  posar  en  pràctica 

mecanismes  de  participació,  en  sentit  ampli,  entre  aquests  actors.  I  aquí  han  de  tenir  una 

contribució  essencial  els  equips  tècnics  i  gerencials  qualificats,  donant  suport  en  la 

dinamització  i  estimulant  i  canalitzant  les  accions  necessàries  per  a  un  desenvolupament 

d'aquests mecanismes participatius.  

5.2. Com aprofundir la governança local. 

A  partir  dels  plantejaments  anteriors,  els  participants  al  Taller  van  fer  èmfasi  en  una  sèrie 

d'aspectes bàsics, que exposem a continuació de manera esquemàtica. 

5.2.1. Articular la societat civil i la política local  

 És de vital importància superar les debilitats en l'organització de la societat civil, i articular‐

se adequadament amb l'administració local. 

 La política local necessita de certa modernització democràtica i participativa, que permeta 

superar els dubtes que han sorgit sobre la correcta actuació dels poders polítics a l'escala 

local. En aquest  sentit diferents  veus posen de manifest el manteniment  (o  sorgiment  i 

desenvolupament)  de  pràctiques  partidistes  i  clientelars,  la  desaparició,  allà  on  siguen 

presents,  és  vital per  superar  els bloquejos  als  avenços  en  la direcció de  la  governança 

local. 

5.2.2 La importància de la participació 

 Cal  avançar  a  la  fase  de  codecisió  implicant  a  la  societat  civil.  Per  a  això  és  necessari 

regenerar la confiança en el col∙lectiu, guiat per procediments transparents i democràtics. 

 La participació s'ha de dur al carrer, als habitants dels territoris rurals, generant processos 

d'empoderament perquè adquirisca, desenvolupe  i consolide  les capacitats per gestionar 

el seu procés de canvi i el seu projecte de desenvolupament. 

 Cal recuperar la confiança entre els diferents actors, especialment la societat civil‐població 

local i els actors públic‐polítics. 
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 La població local ha de ser sensibilitzada perquè s'implique més en processos participatius 

en el marc de  la bona governança. Aquesta sensibilització pot venir fins  i tot de  la mà de 

tallers específics. Experiències com la de les taules territorials serveixen per organitzar els 

actors  i  estimular  la  seva  participació  en  els  processos,  col∙laborant  en  la  presa  de 

decisions. 

 El missatge de la societat local ha d'arribar amb claredat als polítics, que sovint no semblen 

ser ‐almenys suficientment‐ conscients de les necessitats dels seus ciutadans. 

5.2.3. Avenços en la cooperació territorial 

 Els mecanismes d'articulació  i participació en  l'escala  local, assenyalats anteriorment, són 

necessaris però no  suficients.  S'han d'estendre  també  als  territoris  (entre municipis).  La 

creació, desenvolupament  i consolidació de xarxes  intermunicipals que generen  i activen 

sinergies ha de permetre superar els tradicionals localismes i la competència i avançar cap 

a estratègies de cooperació territorial. En aquest sentit cal mantenir la màxima coherència 

territorial en  la delimitació dels grups d'acció  local, perquè constitueix un element bàsic 

que condiciona l'eficàcia de les estratègies de desenvolupament. 

 Només  a  partir  de  territoris  coherents  és  possible  dissenyar  un  model  territorial  de 

desenvolupament  ‐sostenible‐  compartit,  capaç  de  donar  lloc  a  estratègies  sòlides  i 

mecanismes de  cooperació  territorial.  L'estabilitat  en  el model  territorial  és  fonamental 

perquè els actors  locals, públics  i privats, desenvolupen un discurs  territorial  i,  sobretot, 

s'identifiquen i assumisquen el territori com a propi. El desenvolupament local participatiu 

és un  instrument de  construcció d'identitat  territorial que els poders públics no han de 

menysprear.  

5.2.4. Capital social i lideratges 

 Cal recuperar a tots aquests actors del territori que, per desencís o frustració, han deixat 

de participar en les polítiques de desenvolupament rural, a través per exemple dels grups 

d'acció local. El desenvolupament participatiu no és un problema sinó part de la solució. 

 Cal  identificar  les estructures, els  líders  i  les  relacions entre municipis  i actors  (és a dir, 

identificar el capital social del territori), i posar‐les al servei del disseny i posada en marxa 

d'entitats  supralocals que permetin una  gestió democràtica dels  territoris,  respectant  la 

seva diversitat. 

 Els lideratges tenen una importància fonamental en els processos de desenvolupament, en 

tant que permeten o faciliten la cooperació entre actors del territori. Per això no només cal 

detectar  els  presents  en  el moment  actual  en  el  territori,  sinó  també  els  de  períodes 

passats  i aprofitar  la seva experiència,  ja que es tracta d'actors que han estat capaços de 

mobilitzar la població en el seu territori i de generar confiança. S'han de considerar com a 

peça fonamental per al bon funcionament dels processos participatius. 

 Els equips  tècnics  formen part  fonamental del  capital  social de  territori. Perquè puguen 

dur  a  terme  amb  eficàcia  la  seva  tasca  de  suport  a  les  iniciatives  de  dinamització  i 

processos participatius han d'estar dotats de mitjans materials i humans suficients. 
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5.2.5 Millores en les estructures de coordinació 

 El  grup  d'acció  local  (o  estructura  equivalent)  ha  de  recuperar‐se  amb  totes  les  seves 

funcions  i  enfortir  com  a  principal  estructura  de  cooperació  territorial  supralocal  a  les 

nostres  zones  rurals,  convertint‐lo  en  un  instrument  fonamental  per  fomentar  el 

desenvolupament local participatiu, tal com d'altra banda recull la normativa comunitària. 

 Cal  identificar  altres  possibles  estructures  de  desenvolupament  local  presents  a  cada 

territori  (per  exemple  agències  de  desenvolupament  local),  establint  mecanismes  de 

coordinació  que  permetin  avançar  en  un  projecte  compartit,  basant‐se  tot  el  que  siga 

possible en el model del desenvolupament  local participatiu  i  la metodologia dels grups 

d'acció local. 

 A partir d'aquestes estructures de coordinació, s'han d'enfortir també  les relacions entre 

actors dels territoris rurals  i altres actors externs, que poden tenir un paper de suport en 

els diferents processos, com ara universitats o empreses. 

 Cal  mantenir  una  eficaç  coordinació‐cooperació  entre  les  estructures  locals  i  les 

estructures institucionals regionals, és precisa per avançar en la bona governança. 

 De cara a extreure els millors ensenyaments de l'experiència passada seria necessària una 

valoració més  detallada  dels  períodes  precedents  al  que  ara  finalitza  (abans  de  2007)  i 

aprendre de les aportacions positives, però també mantenir la necessària capacitat crítica 

respecte de les possibles deficiències, i aprendre de tots dos tipus d'aportacions. 

5.2.6 Pedagogia política i difusió 

 Cal una tasca de difusió i pedagogia cap als líders polítics i responsables públics, sobre els 

plantejaments i mètodes per avançar en la bona governança. En particular són moltes les 

veus que insisteixen en la necessitat que la classe política es forme i adopte procediments i 

mètodes de treball de la governança local, fomentant la participació de la societat civil i la 

cooperació entre actors. 

 A participar en assumptes públics  s'aprèn participant. L'educació de  tots els actors, més 

enllà que la dels representants polítics, pot afavorir els instruments de participació a través 

d'accions d'aprenentatge. 

 Les conclusions d'aquests tallers han de traslladar‐se a l'opinió pública i sobretot als partits 

polítics.  Aquests  haurien  posicionar‐se.  El  Gater  té  aquí  un  paper  rellevant  a  l'hora  de 

posar a punt i traslladar les reflexions a la classe política. 

6. El repte de la democràcia i la transparència per al període 

2015‐2020 

Sembla aconsellable que des de l'administració autonòmica no només es tinguin en compte les 

reflexions dels participants al Taller,  les aportacions d'altres membres de  la societat civil  i de 

les diferents organitzacions,  sinó que  també  s'aborden amb  la merescuda  serietat  i  rigor  les 

valoracions  que  la  Comissió  Europea  ha  plantejat  amb  relació  al  PDR  en  general,  i  a  les 

qüestions relacionades amb el dèficit de participació dels actors locals i de la societat civil, en 

particular. 
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Es demana que  la selecció dels grups  (i en  la mesura del possible,  la delimitació de  les àrees 

LEADER) no es dugui a terme  fins després de  les eleccions  locals  i autonòmiques del mes de 

maig de 2015, per evitar hipotecar el futur dels grups amb uns actors públics no sorgits de les 

eleccions  locals. Aquest és un exercici de democràcia  i transparència necessari per començar 

adequadament el nou període.  

 


