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Els objectius 

• Detallar el procés d’incorporació de la jove 
pagesia al sector agrari en funció del seu origen 
agrari familiar. 

       Com arriben? 

 

• Analitzar les pràctiques agràries i les actituds 
de la jove pagesia emprant un nou paradigma 
del món rural com a marc d’anàlisi. 

      Quines coses fan? 

       Què pensen? 



Les àrees d’estudi 



El sud-oest d’Ontario (Canadà) 



Les comarques gironines (Catalunya) 



Detalls metodològics 

• Definició de jove pagesia 

Entre 18 i 40 anys quan comencen a prendre decisions 

 

• Concreció dels grups de joves a estudiar 

Pagesia tradicional / Pagesia nouvinguda  

 

• Creació d’un Índex nou per mesurar el grau 

d’acostament de la pagesia a un nou 

paradigma rural.  

Adaptació del model de l’OCDE 



Antic Paradigma Nou Paradigma 

Objectius 

Equitat 

Renda agrària 

Competitivitat agrària 

Competitivitat de les 
zones rurals 

Valorització dels actius 
locals 

Explotació de recursos 
no utilitzats 

Sectors 
principals 

Agricultura 
Diversos sectors de 

l’economia local 

Eines principals Subvencions Inversions 

Agents 
principals 

Governs nacionals, 
agricultors i ramaders 

Totes les escales de 
l’administració i parts 
locals interessades 

El Nou paradigma rural segons l’OCDE 

Font: New Rural Paradigm: policies and programs (OCDE, 2006)  



El Nou paradigma rural segons Monllor (2008) 
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El Nou paradigma rural segons Monllor (2008) 
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Quins són els resultats més rellevants? 

Resultats 



PERIODE DE 

PLANIFICACIÓ 

PUNT DE 

PARTIDA 

PERIODE 

D’INCORPORACIÓ 

Arrencada 

0-3 anys 

Redefinició 

4-7 anys 

Establiment 

8-10 anys 

Consolidació 

< 11 anys 

Decisió Exploració 

Cada FASE té unes necessitats específiques i diferents 

El camí per esdevenir pagès 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.sdnhm.org/education/binational/curriculums/semillas/images/act1-mat-etapas.gif&imgrefurl=http://www.sdnhm.org/education/binational/curriculums/semillas/act1etapas.html&usg=__6mmmuFX0s7qzOuVAYSKH392gnzE=&h=381&w=584&sz=8&hl=es&start=15&sig2=k8nfIYGeYMB9BCf6oGYAUg&um=1&tbnid=sejw8ovj5FYvrM:&tbnh=88&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dgerminacion%26ndsp%3D18%26hl%3Des%26sa%3DN%26um%3D1&ei=5AvTSpueM5iSjAfEyuSzBg
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.jardineria.pro/wp-content/uploads/2008/01/planta-del-dinero.jpg&imgrefurl=http://www.jardineria.pro/tag/planta-del-dinero&usg=__VKeGA9prf_mUbbEdAIerm9v2mC4=&h=448&w=358&sz=30&hl=es&start=10&sig2=QbZ4WkLFS1S6ssQ6DENZCg&um=1&tbnid=JlOReh_iRdjsEM:&tbnh=127&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3Dplanta%26hl%3Des%26um%3D1&ei=bA3TSpHIDJXQjAfN1LD3Aw


Comportament enfront un nou paradigma rural 

Pas 3 

PRA + ACT  = INDEX 

Índex Nou Paradigma 
Rural 

INDEX 

ESCALA LOCAL 

DIVERSITAT 

MEDI AMBIENT 

COOPERACIÓ 

INNOVACIÓ 

AUTONOMIA 

COMPROMÍS 

 SOCIAL 

 

ALENTIMENT 

 



Comportament enfront un nou paradigma rural 



Pagesia tradicional 

• Sexe: home (85%) 

• Estudis: formació professional (63%) 

• Edat en Punt Partida: 21,9 anys 

• Web pròpia: minoria (9%) 

• Pla d’empresa: minoria (15%) 



Pagesia nouvinguda 

• Sexe: dona (53%) 

• Estudis: universitaris (63%) 

• Edat en Punt Partida: 26,5 anys 

• Web pròpia: més de la meitat (63%) 

• Pla d’empresa: més de la meitat (56%) 



Pagesia tradicional 

• Instal·lació: persona física o 
societat existent 

• Sector: el típic de cada àrea 
(vaquí llet i carn) 

• Producció: convencional 

• Accés a la terra: incorporació a 
societat, compra o herència 
familiar  

• Finques: grans i en propietat 

• Treball: familiar i assalariat 

• Capital: inversions mitjanes o 
grans. Banc, estalvis i ajut públic 

• Inversió: millora i/o compra de 
maquinària, terra o bestiar 

• Comercialització: empreses 
distribuïdores 



Pagesia nouvinguda 

• Instal·lació: persona física  

• Sector: hortícoles i oví 

• Producció: ecològica 

• L’accés a la terra: compra o 
lloguer, contractes no formals  

• Finques: petites i en 
arrendament 

• Treball: sols i pluriactiu 

• Capital: inversions petites o 
mitjanes. Estalvis i banc 

• Inversió: infraestructura bàsica 
i/o compra de maquinària, terra o 
bestiar 

• Comercialització: venda directa 



Les pràctiques agràries de la jove pagesia 
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Les pràctiques agràries de la jove pagesia 
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Les actituds vers un nou paradigma rural 



Les actituds vers un nou paradigma rural 
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Pagesia que s’acosta al Nou paradigma rural 

NOVA PAGESIA 

Nuevo Campesinado New peasantry 

“Llavor del canvi vers un nou paradigma” 



NOVA PAGESIA                  Pràctiques 

• Foment dels canals curts i directes de comercialització 
(96,8%). 

• Diversificació de l’activitat econòmica (90,3%) i dels mitjans per 
arribar al consum (78,1%). 

• Incorporació de la producció ecològica (90,3%) i millores 
ambientals a la finca (74,2%). 

• Cooperació amb altra pagesia per fomentar un nou model de 
relacions laborals i socials (90,3%). 

• Incorporació de pràctiques innovadores més enllà de la 
modernització agrària (96,8%). 

• El 90,3% posa el preu al producte que ven. 

• Cooperació i implicació en les xarxes socials (90,3%). 

• Desintensificació del model de producció i poca dependència 
de les energies fòssils (80,6%). 



• El futur s’ha de centrar més en l’escala local que en la global 
(96,8% ). 

• És important diversificar els recursos de l’activitat agrària 
(90,3%) 

• El govern ha d’invertir més recursos en el foment de 
pràctiques respectuoses amb el medi ambient (90,3%). 

• Hauria d’haver una col·laboració més forta entre la mateixa 
pagesia (96,8%). 

• No cal estar al dia de les últimes innovacions modernes 
(80,6%). 

• Esforç per cercar estratègies que li permetin ser més 
autònom (96,8%). 

• No empraria mai un transgènic (96,8%). 

• No cal ser gran per ser competitiu (77,4%). 

NOVA PAGESIA                  Actituds 



Més enllà de la ruralitat 

NOVA PAGESIA 

Nuevo Campesinado New peasantry 

 

• Millora de les comunicacions: Internet i xarxa viària 

• Simbiosi entre els espais rurals i urbans 

• El sector agrari esdevé estratègic i imprescindible 

• El valor de les relacions socials i les persones se 
situa com un eix axial   



Del nou paradigma rural... 
... al nou paradigma agrosocial 
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