
ENTRE LA RURALITAT I LES NOVES TECNOLOGIES 
 
Entre els condicionants pel desenvolupament de les nostres nacions, n’hi ha 
tres que destaquen per la seva importància i traversalitat. L’un és l’equilibri 
territorial o el desenvolupament igualitari de tots els nostres territoris. 
L’altra, la diversificació i optimització de les noves tecnologies, i el darrer, 
és la potenciació dels mercats de proximitat. 
 
Una de les bases que defineixen les nostres nacions son les cultures 
autòctones, diferenciades de les cultures estatals i minoritzades pels 
governs dominants. Si durant anys la amenaça per a la seva supervivència  
ha estat política i militar, actualment un nou perill les amenaça: la 
globalització uniformitzadora. La globalització esdevé amenaça cultural i 
nacional per les seves repercussions en les migracions i en la destrucció 
dels mercats de qualitat i de proximitat. En aquest entorn, la lluita per la 
nostra supervivència cultural necessita noves eines de resistència. 
En primer lloc cal recuperar els nostres espais rurals. En front d’aquella 
Europa urbana o de les ciutats defensada per les internacionals socialistes 
cal que oposem la Europa dels pobles o de les nacions històriques; per axó 
ens cal recuperar el territori en tota la seva dimensió, integralment. Ens cal 
recrear una Europa sostenible i territorialment equilibrada, ja que és en els 
espais rurals és on es manté l’essència de les nostres personalitats 
nacionals 
A ningú escapa que el control de les idees i dels mercats es mes fàcil en 
una zona urbana que en una espai rural de petites comunes autogestionades. 
Retornar a aquesta Europa, caminar vers aquesta idea que sembla una 
utopia urbanística, és encara possible degut als propis errors de la política 
seguida en els darrers anys pels governs europeus. Creant la confusió 
intencionada entre el concepte rural i el agrícola fins a fer-los sinònims. 
Conseqüentment tot desenvolupament rural, segons l’administració 
europea, es tan sols desenvolupament agrícola. 
Els espais urbans estan tan uniformitzats que estan perden les seves 
capacitats de creació i d’arrelament cultural. Situació, previsible en els anys 
80 quan neix aquest desig socialista uniformitzador, que actualment s’ha 
vist agreujat amb el increment dels desplaçaments turístics i amb l’arribada 
de col·lectius emigrants desconeixedors, fins i tot, de la cultura d’estat. 
Aquests col·lectius nouvingut provinents del propi estat o d’altres estats 
esta desculturalitzat, desarrelat i en alguns casos la seva estada es tan sols 
temporal i en d’altres té tan sols un objectiu econòmic de subsistència.  
Per aquets moviments migratoris , turístics o de treball, la cultura es tan sols 
una eina de subsistència econòmica o de plaer temporal. Aplicaran en el 
seu coneixement el mínim esforç. Perquè necessiten entendre el cors si amb 
el francès ja en tenen prou?. Davant això cal una ferma actitud social 



d’intolerància. A qüestió feta en francès, espanyol, italià, etc, cal una 
resposta militant en cors, sard, occità, català o bretó. 
 
Quan més petit es el col·lectiu més fàcil es la integració. Existeix un 
principi fàcilment comprensible, es més fàcil la integració del desplaçat 
econòmic o turístic en una zona rural que en una zona urbana.  Tot i que te 
uns límits que estadísticament s’estimen en el 15% de sobrevinguts, 
sobrepassat aquest percentatge la integració esdevé quasi impossible.  
Hi ha escoles rurals al meu país on els alumnes emigrants sobrepassen el 
60% del alumnat i a d’altres municipis els alcaldes ja són espanyols, o a 
Mallorca alguns ajuntament estan formats majoritàriament per persones 
nascudes a Alemanya.  
Aquesta societat rural que pateix transversalment les tensions dels 
desplaçaments socials esta regida, com deia abans, per una complexa 
política europea que fa dels nostres zones rurals l’hàbitat exclusiu de la 
pagesia. Un col·lectiu al que se li ha adjudicat la funció de jardiners 
subvencionats del paisatge. Ni socialment les nostres nacions ho poden 
permetre, ni professionalment la pagesia ho ha de consentir. Les zones 
rurals d’Europa han de tenir els mateixos serveis que les zones urbanes, i 
com a tals, han de ser zones on hi puguin viure tot tipus de professionals 
amb garanties productives i de mercat, igual que a les zones urbanes. Es 
evident que les zones rurals d’Europa no necessiten un servei de ferrocarril 
metropolita, però si infraestructures on els advocats, els   arquitectes, els 
enginyers puguin desenvolupar llurs tasques amb igualtat de condicions.  
Els territoris no urbans d’Europa no han de ser la reserva etnològica o 
social, ni els seus habitants els indis tancats de la “reserva” territorial 
conservadors de les essències folklòriques. 
Cal que els nostres politics deixin de veure el camp com un espai 
subvencionable i improductiu i creïn línees de desenvolupament 
especifiques per equilibrar els territoris. 
 
Els productors de la pagesia europea veuen dia rere dia com els seus 
productes no es comercialitzen i perden pes social i econòmic. Amb 
arguments economicistes es permet la lliure circulació mundial de 
productes agrícoles, que tan sols beneficien a les grans corporacions, 
especialment les americanes. A les productores de llavors –Montsanto- a 
les grans oligarquies Del Monte- o les empreses de transgènics, deixant al 
marge dels corrents econòmics als petits i mitjans productors del tercer 
mon. Els pagesos d’Europa si volen continuar vivint en els seus pobles han 
de buscar nous mercats, nous productes i noves produccions de qualitat. 
 



Un mercat es, en terminologia econòmica, l’àrea en la que venedors, oferta, 
i compradors, demanda, d’una mercaderia mantenen estretes relacions 
comercials.  
En una època de globalització ens volen fer creure que els nostres mercats 
són la humanitat sencera. Les empreses rurals o agrícoles europees, 
aquelles que –també- conformen el teixit cultural i empresarial de les 
nostres nacions, son petites i mitjanes empreses habituades al mercats 
nacionals o estatals. Les nostres zones rurals , habituades als mercats de 
proximitat, necessiten una readaptació per arribar a arreu on puguin canviar 
mercaderies de qualitat per diner. I això tan sols es possible mitjançant la 
difusió de les noves tecnologies integrades a la societat de la 
informació. 
Si durant la revolució industrial les fabriques eren el principal motor per a 
la creació de riquesa, a l’emergent societat de la informació aquest rol el 
tenen les xarxes de comunicacions i la capacitat intel·lectual dels ciutadans 
per transformar la informació en coneixements. La societat de la 
informació constitueix la mutació més important que estan experimentant 
les societats occidentals des de la Revolució industrial. Com llavors, els 
canvis afecten la manera de treballar de la majoria de la població i l’objecte 
de producció, i, simultàniament, la manera com ens relacionem entre 
nosaltres, la manera com aprenem i que aprenem, la manera com accedim a 
la cultura i a quina cultura accedim. En suma, el que esta variant és la 
nostra manera de viure. Es una evolució de la societat moderna, per això 
també se l’anomena societat post-moderna. 
Però aquesta societat, aquest canvi, no arriba a la totalitat dels territoris 
europeus. La majoria de les zones rurals d’Europa, allà on es conserven les 
essències de les nostres personalitats nacionals, en queden la majoria de 
vegades marginalitzades. Moltes regions no tenen cobertura de telefonia 
mobil, a d’altres no els hi arriba la TDT, i a moltes la recepció d’Internet és 
molt deficient, lenta i més cara. Perquè el desenvolupament tecnològic 
s’està fent mitjançant la lliure economia de mercat, de tal manera que les 
empreses tecnològiques no inverteixen en aquells espais que no són 
rendibles. Una xarxa de fibra òptica en una ciutat pot costar 10 i cobrir un 
barri de 100.000 persones, una xarxa per una zona rural costa molt més i 
arriba a molta menys gent. 
Unes regions o zones dels nostres països, les mes uniformitzades, les 
més urbanes prosperaran més gracies a les economies lligades al 
coneixement i a la tecnologia, amb un intercanvi immediat de la 
informació de punta a punta del planeta, per que disposen d’unes 
connexions socials en xarxa i una mentalitat més fàcilment adaptada al 
canvi.  



Les noves tecnologies aporten a més la possibilitat de difusió dels nostres 
plurals realitats nacionals, estratègia bàsica per a la internacionalització 
dels nostres conflictes. 
No entrar en aquest procés es veritablement el repte de futur les nostres 
nacions. Aquella nació, aquell territori, aquell col·lectiu, que no pugi al 
carro de les noves tecnologies estan signant la seva sentencia. Perdre aquest 
tren es perdre el futur. 
 
On és Catalunya actualment: 
Demografia .- Catalunya és una demarcació política inclosa en el marc 
territorial de la llengua catalana, que inclou el País Valencià, les Illes 
Balears, la Catalunya Nord, Andorra, i l’Alguer, territoris que en el seu 
conjunt anomenem els PPCC, en total 59.095 kmt2 i 12.806.000 habitants. 
La característica sociolingüística més destacada d’aquest territori 
catalanoparlant, es que el català es troba en situació de bilingüisme social. 
Amb el francés al nord, l’italià a l’Alguer i amb el castellà a la resta dels 
territoris. 
 
A juny de 2008 els  habitants de Catalunya sobrepassem els 7 milions.  
L’any 1900 Catalunya tenia uns 2 milions d’habitants i amb tots els 
esdeveniments històrics que hem passat i amb les mateixes taxes de 
creixement, Catalunya avui tindria 2.4 milions d’habitants si no hagués 
hagut la taxa migratòria que hem tingut. Es a dir la població del nostre país 
sense l’emigració hagués estat tan sols el 39% de l’actual. Dic això per 
advertiment de tots aquells que veuen en els emigrants com l’única causa 
de l’acabament de les nostres realitats culturals. El problema no son els 
emigrants, son les dinàmiques socials integradores dels nostres països. 
Del total de la població que vivim a Catalunya, avui el 25.89 dels emigrants 
han vingut d’Espanya i el 13.73 de fora de l’Estat. Ultra els espanyols, el 
col·lectiu d’emigrants europeus més important actualment es l’italià seguit 
pels francès i l’alemany. Dels extracomunitaris el marroquí es el col·lectiu 
més important, seguit pels argentins, i la resta de països sud-americans. 
La natalitat a Catalunya es del 11.69%, a Espanya del 10.92 i a Europa 
10.50. La mortalitat es del 8.16, a Espanya del 8.42 i la mitjana europea es 
del 9.16. El creixement natural a Catalunya es del 3.54, a Espanya del 2.52 
i la mitjana europea es del 0.80. 
  
Si be el català es la llengua de la majoria de Catalunya, no podem oblidar 
que de fet i de dret existeix una part del nostre territori, la Vall d’Aran, on 
es parla occità (5.000 persones). La tercera llengua en nombre d’usuaris a 
Catalunya es l’amazig, darrera del català i el castellà. 
Mentre al Pais Valencia, a la Catalunya Nord i a les Illes Balears l’ús social 
del català esta retrocedint,a Catalunya i a Andorra esta augmentant.   



El 94.5 % de la població de Catalunya entén la nostra llengua, el 74.5 el 
sap parlar i un percentatge semblant el sap llegir, i tan sols un 5.5% declara 
que no l’entén. El 45.7 dels habitants del nostre país utilitza el català com a 
única llengua vehicular a casa, i el 13.4 ho fa indistintament amb alguna 
altre. Al treball, aquets percentatges son del 46.8 i del 31.1% 
respectivament. Si creuem aquestes dades amb les salarials comprovarem 
que l’ús del català es més ampli a les classes mitjanes. 
El 72,7% dels catalans parla una tercera llengua. Aquesta dada es molt 
important per l’obertura de mercats internacionals i el domini de les noves 
tecnologies. Aquest percentatge obtingut en un estudi recent dels Quaderns 
d’Informació Econòmica situa als catalans com la comunitat mes 
plurilingüe del Estat. La mitjana estatal de persones coneixedores d’un altre 
llengua -a més del espanyol- es del 50.3%, arribant tan sols al 13 % en 
algunes regions d’Espanya. 
 
El context sociopolític actual de Catalunya te uns paràmetres politics 
particulars que la defineixen. 
A Catalunya hi ha un fort sentiment de pertànyer a una comunitat 
diferenciada, a una nació oprimida. El 43% de la població es considera 
nomes catalana o més catalana que espanyola, i  conviu amb un 45.2 % de 
la població que es considera tan catalana com espanyola. 
El 42% de la població s’interessa bastant per la política, malgrat que el 
48.7% de la població se sent insatisfet pel funcionament del sistema i la 
majoria desconfia dels politics actuals: el 70.8% creu que els politics no 
tenen en compte el que pensa la gent, i el 66,3% creu que els politics tan 
sols busquen el benefici propi.  
El 56% es considera bastant informat. Les cadenes de televisió i radio 
nacionals catalanes son les escoltades (52% i 30.6% respectivament) i les 
creadores d’opinió. 
El 35% de la població de Catalunya es defineix d’esquerres, el 19.6 de 
centre esquerra, de centre el 17.8, de centre dreta el 7.4% i de dreta el 4.4. 
L’extrema esquerra i l’extrema dreta són percentatges petits. 
El 62.7% de la població esta insatisfeta amb el nivell d’autogovern que te 
Catalunya. El 50.8 de la població voldria que Catalunya fos un estat, els 
uns com estat lliure associat dins una Espanya Federal  (el 34.7%) i el 16.1 
vol que Catalunya esdevingui un estat sobirà independent, percentatge que 
augmenta sensiblement cada any. 
 
El nostre mon rural: Catalunya te els mateixos problemes que la resta 
d’Europa en la definició del món rural i en la seva protecció, ruralitat 
legalment es sinònim de agricultura. I la protecció de les zones rurals 
bascula a l’entorn de la protecció de l’agricultura, la ramaderia i 
darrerament l’agroturisme. La legislació espanyola considera territori rural 



al espai geogràfic amb una població inferior als 30.000 habitants i una 
densitat inferior als 100 habitants per kmt2 Segons aquesta definició a 
l’Estat Espanyol hi ha el 90% del territori considerat rural on viu el 20 % 
de la població. 
Un 34,3% de la població de Catalunya considera que la qualitat de vida de 
les zones rurals del nostre país no ha millorat o ha empitjorat.  
Els principals problemes que la població rural detecta són: els problemes 
laborals  -atur i la manca d’oportunitats laborals- i en tercer lloc la manca 
de transport públic. El 69.4% considera que els joves de les zones rurals 
tenen més dificultats en trobar feina.  
Aquesta circumstancia es la mateixa arreu d’Europa, l’anterior comissari 
d’Agricultura i desenvolupament rural de l’Unió Europea (Franz Fischler)  
declarava fa un parell d’anys: “a les zones rurals de l’Unió Europea els 
llocs de treball han disminuït un 2,9% de mitjana, en el mateix període hem 
tingut un increment de llocs de treball de 5.2% a les zones urbanes”. 
 
A propòsit de l’economia i la producció de proximitat, el 86.4% dels 
catalans creu que la importació no és la solució per l’abastiment d’aliments 
a la població de Catalunya i que cal que Catalunya produeixi una gran part 
dels aliments que consumeixi. Tan sols el 12.3% opina que no cal produir 
els aliments que es consumeixen al nostre país. El 54.9% dels enquestats 
considera els aliments catalans de més qualitat, i pel 64.6% els productes 
catalans els hi mereixen més confiança. Tot i així, el 36.6% considera que 
és difícil o molt difícil  identificar els productes catalans, cal recordar que 
Espanya i França impedeixen que a Catalunya els productes catalans 
estiguin etiquetats amb Made in Catalonia. 
Malgrat aquestes intencions socials, a les nostres zones rurals l’agricultura  
es percep com una activitat sense futur per un 50.9% dels enquestats, pel 
que es fa imprescindible diversificar les fonts de producció i els mercats 
com alternativa per sobreviure. 
 
I en el marc que iguala totes les zones rurals d’Europa i degut a l’estructura 
comercial i d’ubicació geogràfica dels mitjans de comunicació, a 
Catalunya, el 77,8% de la població creu que els mitjans de comunicació no 
informen suficientment sobre allò que afecta a les zones rurals.  
 
Desenvolupament de les noves tecnologies:.  
La telefonia mòbil te a Catalunya una penetració superior al 109% de la 
població. 
Hi ha en servei 3.7 milions de línees de telefonia fixa, 51.2 per cada 100 
habitants, quan la mitjana de l’Estat es de 45 línies. 



El 50% de la població utilitza Internet regularment, el 92% d’ells ho fa amb 
banda ample, 1.55 milions de línies, 21.5 per cada 100 habitants. El 83.6 
dels internautes ho fa habitualment (al menys un cop per setmana). 
La llengua catalana es l’utilitzada en la pàgina d’inici d’Internet del 
28.8%dels internautes, i el castellà en el 57.6%. El món dels blogs és molt 
ampli i dinàmic, fins a aconseguir que la llengua catalana estigui situada 
entre les 20 primeres del mon més usades a Internet. 
Paral·lelament a aquesta dinàmica popular en l’ús de la nostra llengua, la 
seva utilització en el mon de les webs comercials esta molt per sota del seu 
us real al tracte directe i de comerç tradicional. Moltes empreses només 
tenen la versió de la web en anglès, d’altres tan sols en castellà i algunes 
amb ambdós idiomes. Aquestes empreses demostren una manca total de 
sensibilitat, cultural i cívica, envers la nostra llengua, tant com una manca 
de respecte a una bona part dels seus clients i usuaris. Hem de superar 
l’hàbit i d’inèrcia, al mon de les webs comercials, de fer-ho tot primer en 
castellà i deixar en un segon terme l’ús del català. Es el moment de fer 
pressió social, i també per part de les administracions publiques i dels 
mateixos treballadors de les empreses, per la correcció de l’anomalia 
empresarial en l’ús de la nostra llengua. 
La situació de les webs públiques es bastant correcte a Catalunya i a les 
Illes Balears, al País Valencia les administracions no arriben al mínim grau 
desitjable de català. Al mon de la cultura, universitats, museus, mitjans de 
comunicació (excepte alguna cadena de radio estatal)etc. l’ús del català es 
molt correcte. 
Paral·lelament, al camp del programari informàtic la situació ha millorat 
molt, ja que la majoria de programes estan traduïts al català. 
En el camp dels mitjans de comunicació electrònic existeixen diferents 
diaris electrònics independents que treballen en català i tradueixen les seves 
noticies a l’anglès i a l’espanyol.  
 
Una ullada fosca cap el futur.-Malgrat tots els esforços abans esmentats, 
soc pessimista vers el futur. En primer lloc perquè Catalunya no controla 
els seus impostos, ni la seva economia, tan sols administra allò que 
Espanya cedeix, que és un percentatge d’allò que prèviament els hi 
paguem. 
Si be Catalunya, el seu govern i el seu teixit associatiu estan preparant 
correctament l’esdevenidor, la forta crisi econòmic-energètica que es 
preveu pels propers anys, juntament amb l’important allau migratori 
espanyol i sud-americà que -al igual que ha succeït al Tibet-  ha fet canviar 
l’estructura social del país, i el poc respecte de la resta de governs europeus 
en vers a les seves comunitats no estatals, provocaran un ràpid retrocés del 
nostre camí cap a l’alliberament nacional i de l’entorn social que li dona 
suport. 



 
 
 
CONCLUSIONS 
*Les nostres cultures diferencials sobreviuen amb més facilitat a les zones 
rurals ja que aquestes estan sotmeses a menys tensions. 
 
*Les nostres zones rurals han de ser espais vius i actualitzats dotats de les 
mateixes infraestructures, tecnologies  i serveis que els espais urbans. Hem 
mantenir viu el dret inalienable de viure al país 
 
*Cal exigir una política europea rural independent de la política agrària. 
 
*Els nostres pagesos no han de ser treballadors subvencionats, cal crear les 
estructures de formació i mercat que els permetin ser competitius. El seu 
treball no ha de ser tan sols el paisatge, ha de ser la producció sostenible i 
de qualitat, i les administracions han de crear les línees de discriminació 
positiva per a desenvolupar la seva tasca sense perjudici dels productors del 
tercer mon 
 
*Les noves tecnologies no son un privilegi urbans per a uns pocs, són eines 
per a l’obertura de mercats i per a la internacionalització dels nostres 
conflictes i com a tals hem d’utilitzar-les i difondre-les. 
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