LA IMATGE DEL MÓN RURAL DELS CATALANS

En motiu del 1r. Congrés del Món Rural

voltant d’un 40%) que han fet turisme rural en

de Catalunya s’ha realitzat una enquesta amb

l’últim any i que han comprat productes en

l’objectiu d’esbrinar quina és l’opinió que els

origen; en ambdues qüestions els entrevistats

ciutadans, siguin d’on siguin, tenen del món

es mostren molt satisfets.

rural. Es tractava de veure quina és la imatge,
les associacions i també les relacions entre la
gent que viu en entorns urbans i la que viu en
entorns més rurals.
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Amb aquests objectius s’ha fet un

qualitat que s’atribueix als productes que es
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produeixen
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desenvolupament pel món rural. Alhora, però,

té del món rural: des dels principals atractius o
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entrevistats) l’equilibri del territori. Així, per

d’aquells que hi viuen i hi treballen, les

exemple, la majoria dels ciutadans diu que som

expectatives i desitjos de futur.
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entorns rurals o urbans, estan convençuts que a
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últims anys.

les zones rurals es viu millor. Se les associa

L’enquesta, de fet, posa de manifest en

amb la natura, la tranquil·litat, el medi ambient,

més d’una ocasió les contradiccions entre una

la pau... però no amb oportunitats laborals,

visió idealitzada (i potser tòpica) del món rural i

econòmiques o culturals. Aquestes darreres

la realitat: és el lloc ideal per viure, però no el

s’atribueixen clarament als entorns urbans o

lloc per guanyar-s’hi la vida.

més poblats.

A això, els ciutadans i ciutadanes

De fet, la percepció general que es té

entrevistats hi responen demanant implicació a

és que el principal problema del sector agrari

l’administració: cal ajudar als pagesos i fomentar

són els baixos ingressos de la gent que s’hi

noves

dedica. Això, junt amb la poca consideració

desenvolupament econòmic de les zones rurals

social i la duresa de la feina fa que el món rural

preservant,

tingui poc atractiu per buscar-s’hi la vida,

mediambiental del país.
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especialment pels més joves, però en canvi
resulti cada vegada més atractiu per l’oci i el
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produeixen. De fet, són molts els entrevistats (al
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