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La població
L’evolució demogràfica
La demografia del Montsec va conèixer el seu màxim
esplendor a meitats del segle XIX. Durant més d’un segle l’èxode rural s’hi va acarnissar. L’any 1996 arribava
al mínim històric, amb 11.498 habitants amb una densitat de població de 7,6 hab/km2. Després d’aquell mínim històric s’inicia una revifada significativa, associada
sobretot a l’arribada de població estrangera. L’any 2009

s’assoleix la població màxima dels temps recents, amb
13.039 habitants, però els efectes de la crisi econòmica es fan notar i la població torna ha retrocedir fins
els 12.804 habitants del 2011 (1-1-2011), darrera xifra
oficial disponible. Aquest darrer any, la densitat de població arribava als 8,2 hab/km2: no es pot dir que al
Montsec s’hi estigui massa atapeït!

Evolució recent de la població de la zona del Montsec. 1998-2011

Font: Idescat

Cal remarcar que les dades demogràfiques estan molt
condicionades per la pertinença a la zona del Montsec
de dos municipis de característiques plenament urbanes, Artesa de Segre i Ponts, mentre que la resta de municipis es poden considerar, també amb matisacions,
municipis de caràcter rural.
Els municipis de caire rural sempre havien tingut, en conjunt, més habitants que els dos municipis de caràcter
urbà, però a partir de l’any 2006 s’inverteix la situació,

i els dos municipis urbans passen a representar més
del 50% de la població, concretament un 51,1% l’any
2011. Són moviment demogràfics molt lents però parlen
d’un reforçament dels municipis més grans enfront de
l’estancament dels municipis de caràcter més rural.
En el període 1998-2011 la població del Montsec va
créixer un 9,3%, percentatge modest però impensable anys enrere. Ara bé, mentre els municipis urbans
creixien un 15,7%, els rurals solament ho feien un 3,4%.

Pes dels municipis urbans i rurals 1998-2011
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L’evolució demogràfica

Cal remarcar que en aquest període la població catalana
va tenir un creixement intens, passant dels 6 als 7,5 milions d’habitants.
Les dades municipals ajuden a entendre millor l’evolució
demogràfica de la zona del Montsec durant els darrers
temps. S’ha agafat el període 1998-2011, que correspon als anys de creixement demogràfic. Els municipis
urbans van tenir una evolució positiva, especialment Artesa de Segre, amb un increment del 18,7%, per davant
de Ponts, amb un 11,7%. Un dels creixements més gran
va correspondre a Os de Balaguer, amb un 28,0%, però
s’explica per l’expansió urbana de Gerb, pràcticament
un barri de Balaguer.
Les dades més sorprenents són les de tres municipis de
la banda del Pallars amb creixements significatius: Llimiana (28,9%), Castell de Mur (24,8%) i Sant Esteve de

la Sarga (23,2%). Són municipis molt poc habitats, per
sota dels 200 habitants.
El grup més preocupant és el de 6 municipis que perden població malgrat tractar-se d’un període de creixement demogràfic generalitzat. El cas més dramàtic és
el d’Alòs de Balaguer, amb una davallada del 22,5% de
la població en el període analitzat, fins arribar als mínims 138 habitants del 2011, la xifra més baixa assolida
mai. Els altres són les Avellanes i Santa Linya (-2,1%),
la Baronia de Rialb (-5,5%), Vilanova de Meià (-7,7%),
Gavet de la Conca (-6,2%), Isona i Conca Dellà (-8,8%).
Aquest darrer cas és especialment rellevant, ja que la
vila d’Isona té una certa entitat urbana, amb serveis i una
mínima base industrial, i tanmateix, els 1.100 habitants
de l’any 2011 representen la xifra més baixa des de que
hi ha censos de població.

Evolució demogràfica per municipis 1998-2011
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Un moviment natural molt negatiu

Un moviment natural molt negatiu
Es podria dir que avui en dia l’èxode rural no és cap a
la gran ciutat sinó cap al cementiri. Un moviment natural (naixements menys defuncions) molt negatiu, fruit de
l’envelliment de la població i de la baixa fertilitat, aboca
a un despoblament sostingut del Montsec sense necessitat de recórrer al clàssic èxode rural.
En el període 1998-2010 ,el Montsec va perdre 868 ha-

bitants per diferència entre els 1.187 naixements i les
2.055 defuncions. Hi ha diferències entre els anys, però
tot el període té un moviment vegetatiu negatiu. Encara
que la gent ja no marxi, el Montsec continuarà davallant
demogràficament si no ve gent de fora, de més a prop o
de més lluny. Aquesta és la situació actual, i difícilment
canviarà en un futur proper.

Moviment vegetatiu negatiu durant el període 1998-2010
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Les dades municipals permeten veure que cap municipi de la zona del Montsec escapa del moviment natural negatiu. Lògicament, als municipis urbans aquest
problema es presentà de manera molt més atenuada.
L’indicador que s’ha utilitzat és el percentatge que representa la pèrdua de població del període 1998-2010
sobre la població que tenia el municipi l’any 1998. Als
municipis urbans aquest percentatge representa el 4,2%
a Artesa de Segre i solament l’1,3% a Ponts.

En alguns municipis, les xifres són força elevades, com
és el cas d’Ager, amb un 14,9% de pèrdua de població
en el període considerat, Gavet de la Conca, amb un
15,7%, Isona i Conca Dellà, amb un 14,1%. El degoteig continuat que representa el moviment natural negatiu permet fer unes projeccions molt poc optimistes.
Per sort, aquest panorama ha quedat momentàniament
pal·liat per l’arribada de població de fora, que ha compensat, al menys parcialment, la pèrdua provocada pel
moviment natural negatiu.

Pèrdua de població per moviment natural negatiu 1998-2010
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L’arribada de població de fora a aturat la davallada demogràfica

L’arribada de població de fora a aturat la davallada demogràfica
El lleuger increment demogràfic dels darrers anys
s’explica sobretot per l’arribada de població de fora,
bé població estrangera, bé població procedent d’altres
àrees de Catalunya (i una mínima part de la resta de
l’estat).
La població estrangera arribada és la més fàcil de quantificar, al menys a nivell estadístic. Dels 385 estrangers

que hi havia l’any 2000 es va passar als 1.887 del 2011.
L’any 2000 els estrangers representaven el 3,3% de la
població total i el 2011 el 14,7%, percentatge lleugerament inferior a la mitjana catalana, que era del 15,7%. La
població estrangera va créixer fins arribar al màxim de
1.923 persones l’any 2009. La crisi econòmica ha aturat
l’arribada però s’han produït pocs retorns, almenys fins
a l’any 2011.

Població estrangera a la zona del Montsec
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La població estrangera s’ha escampat per tota la zona
del Montsec, i això indica que és una terra d’oportunitats
per a persones que venen d’àrees més endarrerides. Ara
bé, el seu pes varia molt entre els municipis rurals i els
dos municipis urbans. Al municipis rurals, el pes de la
població estrangera continua sent baix, amb els mínims

de Sant esteve de la Sarga, un 2,9%, o Castell de Mur,
amb un 3,5% i un màxim a Àger, amb un 12,0%. Als municipis urbans les xifres són bastant superiors, amb un
24,5% a Artesa de Segre i un 20,5% a Ponts.

Pes de la població estrangera a nivell municipal 2011
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Els components del creixement demogràfic

El mapa reflecteix molt bé aquesta dualitat, pràcticament quatre de cada cinc estrangers residint a la zona
del Montsec es concentren a Artesa de Segre i Ponts.

Població estrangera a la zona del Montsec
Població estrangera

Pes

Municipis urbans

1.474

78,6%

Municipis rurals

425

21,4%

Font: Idescat

Les components del creixement demogràfic
L’increment demogràfic del Montsec de la darrera dècada, fenomen nou desprès de més d’un segle d’èxode
rural, s’explica per l’arribada de població de fora, en
bona part estrangera, però no exclusivament. Les dades
estadístiques disponibles han permès elaborar el quadre següent, referent al període 2000-2010, amb quatre
columnes:
1. La primera columna és el creixement demogràfic de
la zona del Montsec durant el període analitzat. És
evidentment una xifra molt modesta per comparació a d’altres indrets del país, però el fet significatiu
és que ha representat un punt d’inflexió que caldrà
veure si es consolida en el futur.
2. La segona columna és la pèrdua de població deguda al moviment natural negatiu durant el període
analitzat. Esta clar que sense l’arribada de població

de fora, la població del Montsec hauria continuat
baixant, en una espiral de despoblament realment
perillosa.
3. La tercera columna indica el creixement de la població estrangera durant el període analitzat. No és
tota la població estrangera que resideix al Montsec
sinó la diferencia entre la que hi havia a l’inici de
l’any 2000 i la que hi havia al final del 2010. És un
xifra important que compensa sobradament la pèrdua del moviment natural negatiu.
4. La quarta columna representa l’increment de població de fora, però en aquest cas de nacionalitat
espanyola. Es tracta fonamentalment de població
catalana i procedent sobretot de les principals aglomeracions urbanes del país. És un xifra molt inferior
a l’anterior però tampoc del tot negligible.

Components del creixement demogràfic 2000-2010
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La conclusió a la que s’arriba és que l’arribada de població de fora ha invertit la tendència demogràfica i que
la proporció entre població estrangera arribada i trasllats
residencials de població autòctona ha estat aproximadament la següent: de cada 5 nous habitants, quatre
són estrangers i un autòcton.

Participació al creixement demogràfic
del Montsec 2000-2010
Nous habitants

%

Població estrangera

1502

81,4

Trasllats autònoms

344

18,6

Font: Idescat
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Els components del creixement demogràfic

Una primera conclusió a la que s’arriba és que si el cicle demogràfic caracteritzat per arribada de gent de fora
s’acaba, i la crisi que s’allarga fa pensar que serà així,
l’amenaça del moviment natural negatiu tornarà a presentar-se amb tota cruesa, de manera que la població
futura del Montsec podria entrar fàcilment en una nova
fase de declivi demogràfic.
La població estrangera que arriba al Montsec es pot
classificar entre els que ho veuen com una oportunitat
i els que ho veuen més aviat com un refugi. La població procedent de països més endarrerits, comunitaris o
no, acostumen a veure el Montsec com una oportunitat,
doncs venen d’indrets on aquestes oportunitats probablement no existeixen. La població procedent de països
europeus desenvolupats, menys nombrosa però també
present, acostuma a veure el Montsec com un refugi,
un lloc tranquil i allunyat de les aglomeracions urbanes,
un lloc on refugiar-se. Els del primer grup acostumen a
treballar com assalariats: a la construcció, l’hosteleria,
les granges... El segon grup és més procliu ha treballar

autònomament en esports d’aventura o en activitats artesanals o artístiques.
És molt interessant analitzar separadament les components del creixement demogràfic referides als dos municipis urbans i als rurals.
Les xifres referides, conjuntament, a Artesa de Segre i
Ponts presenten els següents trets:
1. Un creixement demogràfic bastant important
2. Una pèrdua per moviment natural negatiu més petita
3. Un creixement molt important de la població estrangera
4. Absència de trasllats de població autòctona, amb un
saldo negatiu
En aquests municipis, tot el creixement demogràfic procedeix de l’arribada de població estrangera, que compensa amb escreix el moviment natural negatiu i el saldo
negatiu dels trasllats de població autòctona.

Components del creixement demogràfic als municipis urbans (a dalt) i rurals (a baix) 2000-2010
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Les dades dels municipis rurals són molt diferents:
1. Un creixement demogràfic molt petit
2. Una pèrdua per moviment natural negatiu molt intensa
3. Una arribada molt moderada de població estrangera
4. Una arribada bastant més important de població autòctona

8

Participació al creixement demogràfic dels
municipis rurals 2000-2010
Nous habitants

%

Població estrangera

242

33,5

Trasllats autònoms

480

66,5

Font: Idescat

L’elevat envelliment de la població

Als municipis rurals, l’arribada de població de fora compensa molt justament la pèrdua per moviment natural
negatiu, però la proporció entre població estrangera i
autòctona és molt diferent: de cada tres nous habitants,
un és estranger i dos són autòctons.

Una part important de la població autòctona arribada
a la zona del Montsec es pot encabir dins del grup de
neuronals, amb una presència molt activa en les noves
activitats que poc a poc s’hi van introduint.

L’elevat envelliment de la població
Una característica determinant de la població del
Montsec és l’elevadíssim grau d’envelliment. És determinant perquè una població envellida difícilment tirarà
endavant noves iniciatives. La piràmide d’edats permet
observar:
1. Les generacions més poblades són de població
adulta entre 35-49 anys.
2. Les generacions grans tenen un pes molt gran.
3. Les generacions joves són més buides que les de
gent gran, però al menys la base no es continua estrenyent, un fet que s’ha de veure positivament.

La zona del Montsec té un índex d’envelliment de 191,5,
això vol dir que per cada dos persones grans (65 i més
anys) hi ha solament una persona en edat infantil (0-14
anys). Val a dir que tot Catalunya, i tot Europa, té una
població força envellida. L’índex d’envelliment català de
l’any 2011 era de 108,4, amb una mica més de població
gran que de població en edat infantil.
La comparació entre municipis urbans i rurals permet
comprovar que l’envelliment més dramàtic i preocupant
és patrimoni sobretot dels municipis rurals. Les diferències són importants:

Piràmide d’edats de la zona del Montsec 2011

Font: Idescat

Població per grans grups d’edat 2011
Població jove

Població adulta
(15-64 anys)

(65 i més anys)

d’envelliment

Zona Montsec

12,7

62,9

24,4

191,5

Catalunya

15,5

67,7

16,8

108,4

(0-14 anys)

Població gran

Índex

Font: Idescat
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1. Als municipis rurals els grups generacionals més
nombrosos són de població adulta gran, entre 4059 anys, mentre que als urbans són els de població
adulta més jove, entre 30-49 anys.
2. Als municipis rurals la població gran té un pes enorme, amb molts habitants de 65 i més anys, mentre
que als municipis urbans aquest pes és molt mes
moderat.
3. Als municipis rurals la base de població infantil és
bastant més feble que als urbans

Les xifres per grans grups d’edat permeten observar
les principals diferències. Les xifres dels dos municipis
urbans no són gaire diferents de les del conjunt català, amb un índex d’envelliment de 134,6. Als municipis
rurals la proporció de gent jove és força més baixa, la
de població gran força més alta, i l’índex d’envelliment
de 277,3, aproximadament tres persones grans per cada
una en edat infantil.

Piràmide d’edats dels municipi urbans (a dalt) i rurals (a baix) 2011

Font: Idescat

Població per grans grups d’edat als municipis urbans i rurals 2011
Població jove

Població adulta
(15-64 anys)

(65 i més anys)

d’envelliment

Municipis urbans

15,0

64,9

20,1

134,6

Municipis rurals

10,4

60,9

28,7

277,3

(0-14 anys)

Font: Idescat

10

Població gran

Índex

L’elevat envelliment de la població

Les dades a nivell municipal permeten veure, en primer
lloc, els municipis amb un índex d’envelliment relativament baix, grup que inclou lògicament Artesa de Segre
i Ponts, i també Os de Balaguer, amb 124,7, el més baix
de tot la zona del Montsec i que s’explica pels trasllats
residencials de matrimonis joves amb fills al nou desenvolupament urbà de Gerb.

Tota la resta de municipi tenen nivells d’envelliment elevats, arribant als extrems de Sant Esteve de la Sarga,
Gavet de la Conca o Alòs de Balaguer, amb valors de
més de 500, és a dir, cinc persones grans per cada una
en edat infantil.

Índex d’envelliment a nivell municipal 2011

Font: Idescat

A títol anecdòtic, Sant Esteve de la Sarga és el municipi amb la proporció més petita de població jove (0-14
anys), un 5,1, amb un total de 7 persones dins d’aquests
grups d’edat. Segueixen, en aquest rànquing poc positiu, Alòs de Balaguer (7,2%) i Foradada (7,7%)

Per altra banda, el municipi amb més proporció de gent
gran és Alòs de Balaguer, amb un 38,4% i un total de
53 persones de 65 i més anys. A poca distància se situa
Gavet de la Conca, amb un 37,7%.

Municipis amb les xifres extremes 2011
Menys pes població jove
Més pes població gran

Municipi

Persones

%

Sant Esteve de la Sarga

7

5,1

Alòs de Balaguer

53

38,4

Font: Idescat
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La població ocupada i aturada
Serà interessant fer una breu ullada a l’evolució de la
població ocupada durant els darrers anys. Les dades de
l’Idescat permeten seguir l’evolució del període 20082011. La població ocupada serà la suma dels afiliats al
règim general de la Seguretat Social més els afiliats al
règim especial dels treballadors autònoms.
És d’esperar que en un context de crisi econòmica generalitzada les àrees de característiques més rurals,
com és la zona del Montsec, en quedin també afectades, però caldrà veure en quina intensitat. Entre els anys
2008 i 2011 el nombre d’ocupats va baixar de 4.065 a
3.761, amb una disminució del 7,3%, xifra una mica inferior al 9,1% de disminució dels ocupats del conjunt de
Catalunya. La diferència entre les dues xifres potser permetria parlar d’un menor impacte de la crisi a la zona del
Montsec, però el fet cert és que la crisi és ben present
i s’ha traduït en una disminució del nombre d’ocupats i
Evolució de la població ocupada 2008-2011

Font: Idescat

també, pel que fa al sector turístic, en una disminució de
visitants i una menor despesa dels que venen, d’acord
amb les opinions extretes dels empresaris del sector.

La distribució dels ocupats entre assalariats i autònoms posa de manifest un notable equilibri entre els
dos col·lectius. L’any 2011, hi havia 2.028 assalariats,
un 53,9% del total d’ocupats, per 1.733 autònoms,
l’altre 46,1%. Les xifres catalanes eren molt diferents,
amb un 81,6% d’assalariats i solament un 18,4% de
treballadors autònoms. El major pes dels autònoms a
la zona del Montsec s’explica en part per la presència
un col·lectiu important de pagesos i en part per la poca
presència d’empreses grans amb un nombre important
d’assalariats.
La crisi ha incidit negativament en els dos col·lectius;
entre el 2008 i el 2011, la població assalariada de la zona
del Montsec es va reduir en un 6,3%, mentre que la
d’autònoms va retrocedir una mica més, un 8,4%.
La distribució sectorial dels ocupats posa de manifest
una presència encara important del sector agrari, amb
917 ocupats l’any 2011, un 24,4% del total, tot i que el
sector principal és el terciari, amb un 45,9% dels ocupats, molt per davant de la indústria, amb un 17,3% i
la construcció, amb un 12,4%. La comparació amb el
conjunt català serveix per copsar les particularitats de
l’economia del Montsec, amb molt més pes de la pagesia, un pes menor dels serveis, un pes equivalent de la
industria i un pes superior de la construcció, que ha davallat, però no amb la mateixa intensitat que a les àrees
més urbanitzades.
Ja s’ha vist que la reducció de l’ocupació en el període 2008-2011 ha estat del 7,3%, però la distribució per
sectors introdueix una gran matisació: el sector que ha

Distribució dels ocupats entre
assalariats i autònoms 2008-2011

Font: Idescat
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La població ocupada i aturada
Distribució sectorial dels ocupats. 2011

Font: Idescat

Variació dels ocupats per sectors 2008-2011
2008

2009

2010

2011

Variació 2008-

Agricultura

955

943

934

917

96,0

Indústria

678

661

669

651

96,0

Construcció

663

661

503

468

70,6

Serveis

1760

1720

1740

1725

98,0

Total

4056

3985

3846

3761

92,7

2011 (2008:100)

Font: Idescat

davallat clarament és la construcció amb una reducció
de l’ocupació de gairebé el 30%, mentre que a la resta de sectors la reducció ha sigut molt més moderada:
un 4% al sector agrari i la indústria i un 2% als serveis.
De les 663 persones que treballaven a la construcció el
2008 es va passar a les 468 del 2011, i el nombre actual
encara deu de ser més reduït.
També és interessant veure el desglossament entre assalariats i autònoms a nivell de sectors productius. La
gran majoria del ocupats agraris són pagesos autònoms,
en una proporció de 5 a 1 respecte dels assalariats agraris, tot i que aquests darrers tendeixen a augmentar lentament mentre que el col·lectiu de pagesos autònoms
tendeix a disminuir, seguint una tendència secular: dels
766 de l’any 2008 es va passar als 717 del 2011.

Els ocupats del sector industrial són sobretot assalariats, amb una presència significativa però molt menor
de treballadors autònoms. Les xifres d’ocupació dels
dos col·lectius s’han vist afectats de manera lleugerament negativa per la crisi. El col·lectiu que ha tingut una
reducció més dràstica és el dels assalariats de la construcció, que van passar de 342 l’any 2008 a 217 el 2011;
el nombre d’autònoms de la construcció també es va
reduir, però amb menys intensitat, passant dels 321 del
2008 als 251 del 2011.
L’ocupació als serveis és majoritàriament assalariada,
un 61,8%, enfront d’un 38,2% d’autònoms. L’ocupació
terciària va retrocedir molt poc entre els anys 2008 i
2011 i va afectar més als autònoms que als assalariats.

Distribució sectorial d’autònoms, assalariats i població ocupada. 2011
Sector

Assalariats

Nombre

%

Autònoms

Nombre

%

Total

Nombre

%

Agricultura

   200           9,9

   717          41,4

   917            24,4

Indústria

   545         26,9

   106            6,1

   651            17,3

Construcció

   217         10,7

   251          14,5

   468            12,4

Serveis

1066         52,6

   659          38,0

  1725           45,9

2028       100,0

  1733       100,0

  3761         100,0

Font: Idescat
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La distribució municipal de la població ocupada

La distribució municipal de la població ocupada
També és interessant veure la distribució municipal de
la població ocupada. Les xifres es refereixen al municipi de residència dels ocupats, que pot ser diferents, i
molt sovint ho és, del municipi on es localitza el lloc de
treball. En primer lloc apareixien els dos principals municipis urbans, Artesa de Segre i Ponts, amb 1.321 i 926
ocupats respectivament. Entre els 2 municipis es repartien pràcticament un 60% de tots els ocupats de la zona
del Montsec. En tercer lloc hi havia el municipi d’Isona
i Conca Dellà, amb 340 ocupats, un 9% del total, i amb

més de la meitat d’ocupats al sector agrari.
Segueixen Os de Balaguer i Camarasa, amb 228 i 210
ocupats, respectivament. Per sobre dels 100 ocupats
hi havia Àger, amb 185 ocupats, les Avellanes i Santa
Linya (126) i Vilanova de Meià (111). La resta de municipi tenien tots menys de 100 ocupats. Les xifres menors
corresponien a Alòs de Balaguer, amb 17 ocupats, i Sant
Esteve de la Sarga, amb solament 15 ocupats.

Distribució municipal de la població ocupada. 2011

Font: Idescat

L’ocupació agrària
La zona del Montsec és una de les àrees de Catalunya
amb més pes dels ocupats agraris. Si es compara amb
les comarques catalanes es comprova que solament
la Terra Alta té una proporció lleugerament superior, un
25,9% d’ocupats agraris enfront del 24,4% de la zona
del Montsec; per darrera quedarien les Garrigues, amb
un 22,1%, i el Priorat, amb un 18,6%. Aquesta fesomia
agrària del Montsec s’ha de mantenir en el futur, no solament en el paisatge, sinó també en el PIB i l’ocupació.
També és interessant fixar-se en les grans diferències
que el pes del sector agrari presenta a nivell municipal.
La màxima concentració d’ocupats agraris es donava als
municipis d’Ivars de Noguera, amb un 70,0%, xifra realment mot elevada, a Gavet de la Conca, amb un 66,0%, i
a Vilanova de Meià, amb un 61,3%. Per damunt del 50%
de població ocupada agrària quedaven també, la Baro-
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Màxim pes del sector agrari per comarques 2011
Comarca

%

Terra Alta

25,9

Zona Montsec

24,4

Garrigues

22,1

Priorat

18,6
Font: Idescat

nia de Rialb, amb un 55,3%, Isona i Conca Dellà, amb
un 52,6% i les Avellanes i Sanya Linya, amb un 51,6%.
El pes de la població ocupada agrària anava decreixent
fins arribar al mínim del 9,8% de Ponts i el 17,6% d’Artesa
de Segre. També Alòs de Balaguer (17,6%) i Castell de

L’ocupació industrial i terciària

Mur (19,2%) quedaven per sota del 20% de població
ocupada agrària. L’especialització agrària és més clara
als municipis pallaresos de la zona del Montsec, amb
pràcticament la meitat d’ocupats agraris, un 49,9%, que
als de la Noguera, amb solament un 20,7%.
Una cosa és l’especialització agrària i una altra el nombre absolut d’ocupats agraris. La màxima concentració
de pagesos es donava als tres municipis amb més ha-

bitants de la zona: Artesa de Segre, amb 233, Isona i
Conca Dellà, amb 179, i Ponts, amb 91. Entre els tres
aplegaven un 55% de la pagesia de tota la zona del
Montsec. A l’altre extrem, el mínim nombre d’ocupats
agraris es donava a Alòs de Balaguer, amb només 3, i a
Santa Esteve de la Sarga, amb 7. Ivars de Noguera, el
municipi amb més proporció d’ocupats agraris, en tenia
35.

Pes de la població ocupada agrària per municipis 2011

Font: Idescat

L’ocupació industrial i terciària
Ja s’ha vist el paper discret de la indústria a la població
ocupada de la zona del Montsec, un 17,3%. Ara bé, els
ocupats industrials es concentraven fonamentalment
a Artesa de Segre, amb un 66,1%, on hi ha una certa
concentració industrial, i, molt enrere, a Ponts, amb un
17,1%. Encara més enrere quedaven Os de Balaguer i
Isona i Conca Dellà, amb un 5,2% i un 4,0%, respectivament, d’ocupats industrials, ambdós municipis amb
presència d’indústria agroalimentària. A la resta de municipis, els ocupats industrials tenen molt poca representació.
La població ocupada a la construcció ha anat davallant
amb la crisi immobiliària però el 2011 encara aplegava
468 persones, un 12,74% del total d’ocupats. La màxima concentració també es donava als principals nuclis
urbans: Aresa de Segre, amb un 38,0%, Ponts, amb un

18,4% i Isona i Conca Dellà, amb un 9,4%, seguit per
Os de Balaguer (7,9%) i Àger (6,8%).
El sector terciari, dins del qual s’inclouen, entre altres,
les activitats turístiques, aplegava prop de la meitat de
la població ocupada, un 45,9% l’any 2011, i amb tendència a augmentar. Els ocupats terciaris estaven repartits per tots els municipis, amb un pes relatiu que
anava del 17% de Gavet de la Conca i del 18% d’Ivars
de Noguera, fins al 78,8% de castell de Mur i el 71,4%
de Montsonís, dos dels municipis amb més implantació
turística. Pel que fa als principals nuclis urbans, el sector terciari és molt important a Ponts, amb un 68,9%
del total d’ocupats, però menys a Artesa de Segre, amb
solament un 36,3% que s’explica per la forta presència
industrial, i encara menys a Isona i Conca Dellà, amb
un 26,8%, xifra comparativament baixa degut a la forta
presència del sector agrari.
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La població aturada

Pes de la població ocupada terciària per municipis 2011

Font: Idescat

El pes del sector terciari és bastant més important als
municipis pertanyents a la Noguera, amb un 47,8%
d’ocupats terciaris, que als municipis pallaresos del
Montsec, amb solament un 32,7%.
També serà interessant veure les xifres absolutes. La
principal concentració d’ocupats terciaris es donava al
municipi de Ponts, amb 638, un 37,0% de tots els de la

zona, seguit per Artesa de Segre amb 480. Els dos municipis aplegaven un 64,8% de tots els ocupats terciaris.
A molta distància quedaven Camarasa (105 ocupats terciaris), Àger (100), Os de Balaguer (100) i Isona i Conca
Dellà (91). La mínima presència es donava a Alòs de Balaguer, amb solament quatre ocupats al sector terciari, i
Sant Esteve de la Sarga, amb 6.

La població aturada
La zona del Montsec no s’ha escapat del gran increment
de l’atur dels darrers anys. L’Idescat proporciona dades
d’atur registrat a nivell municipal, unes xifres que sempre són una mica inferiors a les que surten de l’Enquesta
de Població Activa (EPA). Des del darrer trimestre de
l’any 2007 al primer trimestre del 2012 es va passar de

210 a 632 aturats al conjunt de la zona del Montsec.
L’atur es va triplicar en aquest període de temps relativament curt. L’increment de l’atur de la zona del Montsec
(un 201%), va ser fins i tot superior al del conjunt de
Catalunya (150,6%), desmentint la idea de que les àrees
rurals quedaven més al marge de la crisi econòmica.

Evolució de la població aturada 2007-2012

Font: Idescat
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La població aturada

La distribució sectorial des aturats permet observar
que tots els sectors productius contribueixen a omplir
la bossa de l’atur, començant pels serveis, amb més de
la meitat dels aturats i acabant pel sector agrari, amb
un 9,1%. El nombre d’aturats sense ocupació anterior
arribava a 40, un 8,1% del total, un percentatge important (a Catalunya era del 5,4%) que es pot associar a les
dificultats per trobar feina el jovent.

era Sant Esteve de la Sarga. Dit això, s’ha de reconèixer
que afecta sobretot els principals nuclis urbans: Artesa
de Segre, amb 2145 aturats, i Ponts, amb 185, encapçalaven la llista: entre els dos representaven el 63,2%
del total d’aturats. Gairebé dos de cada tres aturats es
concentraven en aquests dos municipis. A molta distància quedaven Os de Balaguer, amb 43 aturats, Camarasa, amb 41, i Isona i Conca Dellà, amb 35.

La distribució de l’atur per municipis palesa en primer
lloc que és un fenomen general, doncs l’únic municipi
on no hi constava cap aturat el primer trimestre del 2012

Per comarques, l’atur de la zona es concentrava sobretot als municipis de la Noguera, amb 561 aturats, enfront
de solament 71 als municipis pallaresos del Montsec.

Distribució de l’atur per sectors productius 2011

Font: Idescat

Distribució municipal de la població aturada. Març 2012

Font: Idescat
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Territori i comunicacions

Territori i comunicacions
Amb 1.565,3 Km2 de superfície, la zona del Montsec és
un territori gran, superat solament per la comarca de la
Noguera, i amb una xarxa de comunicacions molt extensa. De manera secular, el Montsec ha tingut problemes
d’accessibilitat, ha estat un territori amb comunicacions
dolentes, tot i trobar-se en la ruta que va de la plana cap
a l’alta muntanya.
Tanmateix, després d’un procés que segur que ha estat
massa llarg, les carreteres han millorat considerablement
i ara ja no es pot dir que el Montsec sigui un territori amb
problemes d’accés. Avui en dia, el desenvolupament
turístic no quedarà frenat per les males comunicacions,
com hauria pogut passar temps enrere.
Les millores han estat generalitzades però són més visibles a la xarxa bàsica que serveix per accedir al Montsec
des de la plana i per continuar, si es vol, cap a l’alta muntanya. Dues actuacions poden sintetitzar l’assoliment
d’aquest objectiu: el nou tram de la C-12 entre Àger i la
Passarel·la i la variant d’Alentorn, el darrer tram pendent
de la LP-9132 que ha permès acabar amb el mal accés
secular de Vilanova de Meià.
Les millores no s’han limitat a la xarxa bàsica sinó que
han estat força generals. S’ha millorat substancialment
la petita xarxa capil·lar que porta als diferents nuclis de
població, 120 aproximadament, escampats per tot el territori. Això ha facilitat que el turisme rural s’hagi escampat amb més facilitat.

Viaducte sobre el Rialb
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Millores als accessos d’Àger i Vilanova de Meià,
dos nuclis fonamentals del Montsec turístic

El coll d’Àres a l’hivern

Territori i comunicacions

També s’han millorat substancialment els accessos als
principals atractius turístics. La pista asfaltada del coll
d’Ares és un bon exemple d’aquestes millores vinculades al turisme. A l’altre extrem de la zona del Montsec,
la via perimetral de l’embassament de Rialb és un altre
exemple d’oportunitats de cara al futur.
Això no vol dir que tots els problemes d’accessibilitat
estiguin resolts, ni molt menys, però s’ha avançat con-

siderablement. Al Pla Estratègic del Montsec de l’any
2001 una de les línies estratègiques era precisament
la millora de l’accessibilitat, una línia bàsica de cara
al redreçament socioeconòmic del Montsec. Avui en
dia, ja no cal una línia estratègica en aquesta direcció:
les comunicacions son millorables, però són prou bones per permetre un desenvolupament substancial de
l’economia, molt especialment del sector turístic.

El Pla d’Infraestructures de Mobilitat
L’any 2006 el Govern de la Generalitat va aprovar el Pla
d’Infraestructures de Transport (PIT) de Catalunya 20062026. Distingeix tres xarxes: bàsica, comarcal i local. La
proposta viària del PIT dibuixa la xarxa bàsica i la comarcal, però no la local.

Les vies incloses a la xarxa bàsica
Dins de la xarxa bàsica distingeix entre xarxa transeuropea, xarxa bàsica primària i resta de la xarxa bàsica. La
zona del Montsec hi és representada amb les següents
vies

Xarxa transeuropea: cap
Xarxa bàsica primària: Eixos de llarg recorregut:
• Eix Tarragona / Reus - Andorra (C-14/N-240/N260/N-145)
• Eix Lleida - Pallars (C-13)
• Eix Lleida - Andorra (C-26, C-14, N154)
Resta de la xarxa bàsica:
• SC (L-512/C-1412b) Artesa – Tremp per Corriols
• SC (L-311/L-313/C-1412) Cervera - Ponts

La xarxa bàsica i comarcal proposada pel PIT

Font: Generalitat de Catalunya: Pla d’Infraestructures de Transport
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El Pla d’Infraestructures de Mobilitat

La zona del Montsec entra a la xarxa bàsica perquè hi
transcorren diversos eixos de penetració plana- muntanya, bé cap al Pallars, bé cap a l’Alt Urgell i Andorra. Les
vies bàsiques d’accés al Pallars són la carretera del Doll
(C-13) i la carretera d’Artesa de Segre a Tremp (L-512,
C-1412b) pel port de Comiols. No s’hi inclou, en canvi,
la C-12 d’accés al Pallars per Àger. Cap de les dues vies
es poden considerar satisfactòries. La carretera del Doll
és una carretera relativament moderna però amb traçat
antic, excessivament sinuós i que no estalvia desnivells.
La carretera d’Artesa de Segre a Tremp va millorar moltíssim amb el nou tram entre el desviament de Llordà
i Tremp que estalvia el pas per nuclis urbans i per barrancs inacabables, però continua tenint l’obstacle del
port de Comiols.
En aquestes circumstancies, la C-12, malgrat no estar
inclosa a la xarxa bàsica es configura com una bona alternativa per a l’accés al Pallars tant des de Lleida com
des de la conurbació barcelonina, i encara ho serà més
amb la construcció de la variant de Balaguer que evitarà
entrar a la ciutat. De tota manera, la solució definitiva
per a l’accés al Pallars passaria probablement per una
remodelació futura de la C-13 (no contemplada al Pla
d’Infraestructures de Transport) i/o per la construcció
d’un túnel a Comiols (tampoc contemplada).
Les vies d’accés a l’Alt Urgell i Andorra inclouen la carretera Lleida - la Seu d’Urgell que alterna els codis C13,
C-26, C-14 i que transcorre integrament al costat del riu,
de manera que també se’n podria dir l’eix del Segre. És
una carretera en bon estat, excepte el tram del congost
de Tres Ponts, però que suporta un tràfic molt intens
en el tram Lleida-Balaguer. La mateixa carretera coincideix en un tram llarg amb l’eix Tarragona-Reus Andorra;
ambdós eixos es troben a Artesa de Segre. Finalment,
també s’inclou a la xarxa bàsica la carretera entre Cervera i Ponts (L-311, L-313, C1412) una de les vies mes
utilitzades en l’accés a Andorra des de l’àrea metropolitana de Barcelona, sobretot si no es vol pagar el peatge
d’autopistes i del túnel del Cadí.

Les vies incloses a la xarxa comarcal
El PIT també dibuixa les carreteres que formen part de
la xarxa comarcal, tot i que no fa propostes de millora.
Les que transcorren total o parcialment per la zona del
Montsec són les següents:
•
•
•
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C-12 Balaguer-Ager-Passarel.la
L-910 Accés a Os de Balaguer
Carretera de Camarasa a Cubells

•
•
•

C-1412b Ponts-Folquer
Carretera de la C-1412b a Peramola
L-511 Isona-Coll de Nargó per Boixols

Una part d’aquestes carreteres ja estan en bones condicions després d’actuacions diverses els darrers anys;
altres, en canvi, encara són força deficients. Una actuació fonamental inclosa a la xarxa comarcal és la variant
del secà de Balaguer que evitarà passar per la ciutat als
vehicles que procedents de Lleida (C-12) o de l’àrea barcelonina (C-26) vulguin anar cap al Montsec i el Pallars
passant per Àger. Tot i que és una millora que queda fora
de la zona del Montsec es considera fonamental.

Tipologia de vies proposada pel PIT
El PIT també fa una classificació de tipus tipològic, distingint entre: carreteres amb control d’accessos i circulació continua (autopistes, vies preferents de doble
calçada, vies preferents de calçada única) i carreteres
convencionals (carretera de doble calçada amb limitació d’accessos, carretera de doble calçada, carretera de
calçada única). Totes les vies actuals o proposades de
la zona del Montsec són carreteres de calçada única.

Actuacions proposades
El PIT relaciona actuacions proposades a la xarxa bàsica, però no a la comarcal. En el capítol d’eixos de llarg
recorregut les actuacions proposades són:
Eix Tarragona / Reus - Tàrrega - Andorra
C-14: desdoblament Reus - Alcover. Variants de Solivella, Tàrrega, Agramunt, Artesa de Segre, Ponts, Coll
de Nargó, Organyà, Congost de Tresponts i Pla de Sant
Tirs. N-260: variant d’Adrall i la Seu d’Urgell. N-145: desdoblament la Seu d’Urgell - límit amb Andorra
Eix Lleida - Pallars (Lleida - la Pobla de Segur)
C-13: desdoblament Lleida - Balaguer i condicionament
Balaguer - la Passarel·la (intersecció amb la C- 12), inclou la variant de Camarasa. Variants de Tremp i la Pobla
de Segur.
Eix Lleida - Andorra
C-26: condicionament del tram Balaguer – Artesa de Segre. Inclou variant de Cubells.
A la resta de la xarxa viària bàsica les actuacions proposades són: Condicionament dels següents trams de
carretera. Inclou les variants de les poblacions situades
al llarg del seu recorregut.

El Pla d’Infraestructures de Mobilitat

•
•

SC (L-512/C-1412) Artesa – Tremp.
SC (L-311/L-313/C-1412) Cervera – Pons.

Actuacions prioritàries
Finalment, el PIT estableix unes prioritats, però solament
inclou vies de la xarxa bàsica, no de la xarxa comarcal. Les prioritats es refereixen a actuacions que haurien
d’haver-se acabat com a màxim l’any 2010. Les actuacions prioritàries que afecten la zona del Montsec són:
Eix Tarragona / Reus - Andorra
C-14: Desdoblament Reus - Alcover. Variants de Soli-

vella, Artesa de Segre, Ponts, Coll de Nargó, Organyà,
Congost de Tresponts i Ponts de Sant Tirs. N-260: variant d’Adrall i la Seu d’Urgell. N 145: desdoblament la
Seu d’Urgell - límit amb Andorra.
Eix Lleida - Pallars (Lleida - la Pobla de Segur)
C-13:Lleida - Balaguer. Variants de Vilanova de la Barca
i Vallfogona de Balaguer. S’interpreta que del desdoblament de la carretera Lleida Balaguer (C-13) solament es
prioritzen les dues variants esmentades
A tall de resum les actuacions proposades pel PIT que
afecten la zona del Montsec són les següents:

Actuacions proposades

Actuacions prioritàries

C-14 variant d’Artesa de Segre

C-14 variant d’Artesa de Segre

C-14 variant de Ponts

C-14 variant de Ponts

C-13 Condicionament tram Balaguer-la Passarel·la
C-13 variant de Camarasa
C-26 Condicionament tram Balaguer-Artesa
SC Condicionament carretera Artesa-Tremp
SC Condicionament carretera Cervera-Ponts

Les actuacions prioritàries es limiten a les variants
d’Artesa de Segre i Ponts, la primera ja està feta, la segona encara està pendent. La variant d’Artesa de Segre
era una obra molt necessària, tant des de la perspectiva de la racionalització del tràfic, doncs estalvia temps i
evita el pas pel nucli urbà, com de la millor de la qualitat
de vida dels propis habitants de la ciutat.
El cas de la variant de Ponts és molt diferent, ja que
és una vila que ha viscut en bona part de la carretera

durant molt temps. Les xifres d’establiments de restauració i d’allotjament ho confirmen plenament. La variant
és veu més com una amenaça que com una oportunitat,
però s’ha de sortir de la base de que algun dia arribarà
i convindrà estar preparats. De fet, actuacions com el
flamant Parc del Segre ja van en aquesta direcció: fer
de Ponts un lloc turístic on val la pena aturar-se perquè
hi ha coses a fer i a veure. L’oferta gastronòmica ja va
clarament en aquesta direcció.

La variant d’Artesa de Segre
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La línia ferroviària

El Parc de Segre i el nou circuit d’eslàlom reforcen els atractius de la vila de Ponts

El PIT, en canvi, no inclou entre les actuacions proposades la variant de Balaguer pel secà de Balaguer que
ha d’enllaçar la C-26 amb la C-12 i ha de permetre continuar cap al Montsec sense entrar a la ciutat. El PIT

dibuixa aquesta variant al parlar de la xarxa comarcal,
però, cpm ja s’ha dit, solament concreta les actuacions
de la xarxa bàsica.

La línia ferroviària
La línia ferroviària Lleida – la Poble de Segur travessa
pel bell mig la zona del Montsec. En principi havia de ser
una línia transpirinenca, però no va passar de la Pobla
de Segur, on hi va arribar l’any 1951. Es pot distingir clarament entre dos trams:
1. El tram Lleida-Balaguer. És un tram que transcorre
per un territori totalment pla i que comunica, a banda
de les dues ciutats, nuclis urbans d’una certa entitat:
Alcoletge, Vilanova de la barca, Térmens i Vallfogona
de Balaguer.
2. El tram Balaguer-la Pobla de Segur. És un tram que
transcorre per un terreny molt accidentat i despoblat: el Montroig, l’embassament de Camarasa, el
Montsec, que travessa pel congost de Terradets,
fins arribar als terrenys planers de la conca de Tremp
i de la conca de Dalt.
El tram Lleida-Balaguer cada cop té més freqüència i
s’atansa a la tipologia de tren de rodalies, mentre que
el tram Balaguer-la Pobla té molts menys trens (1 diari
en cada sentit després de la darrera reducció). El primer
tram és molt utilitzat i el segon ho és molt poc.
Fa uns anys la línia va ser traspassada a la Generalitat i
s’hi ha fet una inversió important per fer-la més operativa. La inversió va consistir bàsicament en canviar totes
les travesses, però no es va invertir en la millora de les
infraestructures. Amb això es va aconseguir una lleugera
reducció del temps de recorregut, que ara està entorn
de una hora i 50 minuts per a la totalitat del trajecte.
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Tot i amb això, continua sent un mitjà poc competitiu
respecte del transport públic per carretera i sobretot del
vehicle particular.
Aquests darrers anys s’ha parlat també d’allargar la línia,
cap a Sort, cap a la Seu d’Urgell, però són propostes

La línia ferroviària

més aviat fantasioses. El problema real és poder mantenir la línia actual en el futur, ja que caldria una inversió
molt important en la millora de les infraestructures (túnels, ponts), molt nombroses ja que la línia passa per
un territori molt accidentat. Donada la poca utilització
de la línia (en el tram Balaguer - la Pobla de Segur) i les
poques expectatives de que aquesta utilització millori en
el futur degut a diversos factors: trajecte massa llarg,
inversió massa costosa, territori massa poc habitat, el
veritable repte serà el manteniment de la línia.
S’ha proposat donar-li un doble caràcter: línia regular
de viatgers i alhora línia turística. Això s’ha traduït en
l’oferta del “Tren dels Llacs”, que ha tingut força ressò
però tampoc ha comportat un increment realment significatiu dels visitants del territori. Al parlar dels recursos
turístics es recuperarà la idea de l’aprofitament turístic
de la línia fèrria.

El Pla d’Infraestructures de Transport (PIT) incloïa la línia Lleida-la Pobla de Segur entre les línies existents a
millorar. L’actuació que proposava era concretament la
següent:
Modernització Lleida-la Pobla de Segur: Actuació
destinada a renovar la via i arranjar la infraestructura
d’aquesta línia. L’estimació pressupostària d’aquesta
actuació és de 70M€ i l’administració competent és
l’Administració de la Generalitat. Una part de la inversió
ja està feta, amb el canvi de travesses, però una gran
part encara està pendent.
El PIT també plantejava una sèrie de possibles corredors a estudiar. Un d’aquests corredors a estudiar era
la perllongació de la línia de la Pobla de Segur a Sort
seguint la Noguera Pallaresa. Sembla més una proposta
“`política” que seriosa.

Xarxa ferroviària proposada pel PIT i Corredors a estudiar

Font: Generalitat de Catalunya: Pla d’Infraestructures de Transport
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L’entramat administratiu
El consorci del Montsec és un exemple de cooperació
entre municipis de diferents comarques que no ha estat
gaire habitual en l’organització administrativa catalana.
En la seva delimitació van prevaldre dos idees:
•

•

La idea de massís, és a dir, aglutinar tots els municipis que composaven una unitat física del territori,
tot i que la vessant nord i sud pertanyessin a comarques diferents.
La idea d’àrea endarrerida, integrada per municipis
de característiques prepirinenques ben definides.

El resultat final va ser un territori molt extens, 1565,3
Km, molt poc poblat, amb 12.804 habitants l’any 2011,
i amb una certa heterogeneïtat interna, malgrat la idea
de massís i d’àrea endarrerida, heterogeneïtat deguda
sobretot a la gran extensió escollida. Si es compara la

superfície del Montsec amb la de les comarques catalanes es comprova que queda solament per darrera de
la Noguera, la més gran, i per davant de l’Alt Urgell, la
segona més extensa.
Noguera

1.733,0 Km2

Montsec

1.565,3 Km2

Alt Urgell

1.446,9 Km2

Un principi fonamental de la política dedicada al desenvolupament d’àrees endarrerides és l’anomenat principi
de concentració territorial, que diu que l’àrea beneficiada de les ajudes no pot ser massa extensa i s’ha de
circumscriure a la zona realment endarrerida. Si no és
així, hi ha el risc de que les ajudes s’acabin diluint en un
territori massa extens.

A cavall entre dues comarques
La zona del Montsec s’escampa per les dues vessants
de la serra, entre les comarques de la Noguera i del Pallars jussà. El pes de cada comarca és bastant diferent.
La zona del Montsec de la Noguera aplega 11 municipis,
amb una superfície de 1.138,1 Km2, un 72,7% del total i
10.895 habitants l’any 2011, un 85,1% del total. La zona
del Montsec del Pallars Jussà aplega un total de 5 municipis, amb una superfície de 427,2 Km2, un 27,2% del
total i solament 1.909 habitants, un 14,9% del total.
També és interessant veure quan representa la Zona del
Montsec dins de cada comarca. La Noguera té un total
de 30 municipis, 11 dels quals formen part de la zona
del Montsec. A nivell de superfície, la Zona del Montsec
ocupa una gran part de la comarca, un 63,8% del total,
mentre que a nivell de població el pes és inferior però
força significatiu, un 27,1%, amb dades de l’any 2011.

Per la seva banda, el Pallars Jussà té una total de
14 municipis, 5 dels quals formen part de la zona del
Montsec. A nivell de superfície, la zona del Montsec solament representa el 31,8% de la comarca, mentre que
el seu pes demogràfic és encara inferiors, solament un
13,3% de la població de la comarca.
Es veu fàcilment que la zona del Montsec abasta la part
de la Noguera amb més vocació turística. És la part de
la comarca amb una natura més exuberant, amb més
aptitud per a esports d’aventura de tota mena i amb
un patrimoni arquitectònic molt important. A la comarca
del Pallars, en canvi, es distingeix entre la zona alpina
i la zona del Pre-pirineu. La zona alpina, alta muntanya
amb cims que s’atansen als 3000 metres (el sostre comarcal és el Pic de Peguera amb 2.942 m), té un gran
interès des de la perspectiva turística, mentre que la mi-

Pes comarcal a la zona del Montsec
Municipis

%

Superficie
(Km2)

%

Població
2011

%

Noguera

11

68,8

1.138,11

72,7

10.895

85,1

Pallars Jussà

5

31,3

427,22

27,3

1.909

14,9

Zona del Montsec

16

100

1.565,33

100

12.804

100

Font: Idescat
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tja muntanya prepirinenca, tot i tenir un potencial turístic
important queda una mica desdibuixat per la proximitat
de l’alta muntanya.
Resumint, quan a la Noguera es parla de turisme es pensa sobretot en el Montsec, mentre que al Pallars Jussà
es pensa més en l’alta muntanya que en el Montsec.
És molt important establir sinèrgies amb les respectives
capitals comarcals, Tremp i Balaguer. Els cinc municipis
pallaresos de la zona del Montsec, en general molt poc

habitats, amb l’excepció d’Isona i Conca Dellà, depenen
molt de la capital comarcal. En el cas de la Noguera, el
pes de la zona del Montsec és més important, en bona
part perquè inclou el segon i tercer municipi en nombre
d’habitants. A més, la zona del Montsec inclou una gran
part dels atractius turístics del conjunt de la comarca.
Ara bé, la ciutat de Balaguer també té un potencial turístic important i s’ha d’anar cap a una oferta conjunta
dels atractius turístics, Montsec + Balaguer, emfatitzant
sobretot en la marca Montsec.

Pes de la Zona del Montsec a les respectives comarques

Municipis

Superfície

Poblacio 2011

Noguera

Pallars Jussà

Comarca

30

14

Zona Montsec

11

5

% Zona Montsec

36,7

35,7

Comarca

1784,06

1343,08

Zona Montsec

1138,11

427,22

%

63,8

31,8

Comarca

40231

14374

Zona Montsec

10895

1909

27,1

13,3

%
Font: Idescat

Pes de la Zona del Montsec a les respectives comarques

Font: Elaboració pròpia
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El Montsec dins de la política de Muntanya catalana
Des de la llei d’alta muntanya de l’any 1983 hi ha una política adreçada específicament a les àrees de muntanya.
La llei distingia entre les comarques de muntanya: 10 a
l‘actualitat, una de les quals és el Pallars Jussà, i zones
de muntanya, agrupaments de municipis que acomplien
determinats requisits d’altitud i pendent. Hi ha 5 zones
de muntanya en el conjunt del territori català, una de les
quals és el Montsec. També hi ha diversos municipis de
muntanya que no s’integren en cap zona de muntanya
plurimunicipal. A la zona del Montsec és el cas de la Baronia de Rialb, a banda de Tiurana, també municipi de
muntanya però fora de la zona del Montsec.
A les comarques de muntanya s’elabora un Pla Comarcal
de Muntanya de caràcter quadriennal (abans quinquennal). Avui en dia està vigent el Pla Comarcal de muntanya
2009-2012. A les Zones de Muntanya s’elabora un Programa Zonal sense periodicitat establerta.

La incidència de la política de muntanya a la zona del
Montsec dóna un mapa relativament complex:
•
•

•
•

•

Els 5 municipis del Pallars Jussà formen part de la
corresponent comarca de muntanya
Un total de 6 municipis de la Noguera formen la
Zona de Muntanya del Montsec: Àger, Alòs de Balaguer, les Avellanes i Santa Linya, Camarasa, Os de
Balaguer i Vilanova de Meià.
Un altre municipi forma part dels anomenats municipis de muntanya aïllats: la Baronia de Rialb
Un total de 4 municipis de la Zona del Montsec no
formen part dels municipis de muntanya: Artesa de
Segre, Foradada, Ivars de Noguera i Ponts.
Hi ha un altre municipi de muntanya aïllat que no
forma part de la zona del Montsec: Tiurana

La incidència de la política de muntanya a la zona del Montsec

Font: Elaboració pròpia
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Les rutes turístiques de la Noguera
També és interessant veure l’encaix entre les tres rutes
turístiques en que el Consell Comarcal de la Noguera
divideix la comarca i la zona del Montsec delimitada pel
Consorci. Els 16 municipis de la Zona del Montsec queden dividits de la manera següent:
•

•

Un total de 4 municipis formen la ruta del Montsec:
Àger, les Avellanes i Santa Linya, Os de Balaguer i
Camarasa. Aquests ruta és un bucle que inclou la
C12 i la C13.
6 municipis formen part de la Ruta del Mig Segre:
Alòs de Balaguer, Artesa de Segre, Foradada i Vilanova de Meià, estructurats entorn d’Artesa de Segre, i Ponts i la Baronia de Rialb. Aquesta ruta inclou

•

altres municipis que no formen part de la Zona del
Montsec: Cubells, a l’àrea d’Artesa de Segre, i Cabanabona, Oliola, Tiurana i Vilanova de l’Aguda, a
l’àrea de Ponts.
1 municipi forma part de la ruta de Balaguer i la
Baixa Noguera: Ivars de Noguera.

La divisió de la comarca en rutes és interessant i operativa, però cal donar també una visió unitària, aixoplugada sota una única marca. Noguera té més ressonàncies
administratives que turístiques, Comtes d’Urgell remet
a un enfoc molt cultural, mentre que Montsec s’associa
molt més fàcilment a la suma de natura, cultura i aventura.

Rutes turístiques de la Noguera

Font: Consell Comarcal de la Noguera
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Agrupaments supramunicipals: Mancomunitats de Municipis i Consorcis
Les Mancomunitats de municipis posen de manifest la
voluntat de cooperació intermunicipal en múltiples temes, alguns vinculats a la prestació de diversos serveis,
però també en algun cas el tema és la dinamització turística. A la Zona del Montsec hi ha actualment tres Mancomunitats en funcionament, totes a la zona de la Noguera.
Mancomunitat de serveis del Mig Segre. Integrada
pels municipis de Ponts, Tiurana, Vilanova de l’Aguda,
Oliola i Cabanabona. Té la seu a Ponts. Gestióna diversos serveis: abastament d’aigua, pompes fúnebres,
recollida d’escombraries i altres.

Mancomunitat d’Aigües de la Noguera Alta. Formada
pels municipis d’Àger, les Avellanes i Santa Linya i Os
de Balaguer. Té la seu a les Avellanes. Gestiona el servei
d’abastament d’aigües.
Mancomunitat del camí natural de la Noguera baixa.
Integrada per 4 municipis de la Noguera: Albesa, Algerri,
Ivars de Noguera (de la Zona del Montsec) i Torrelameu,
i un del Segrià, Alfarràs. El seu origen és la formació
i manteniment del Camí Natural de la Noguera Baixa,
que discorre bàsicament per l’entorn del riu Noguera
Ribagorçana, al seu pas pels termes municipals dels
ajuntaments mancomunats

Mancomunitats de Municipis a la Zona del Montsec

Font: Elaboració pròpia

A banda de les tres mancomunitats de municipis mencionades, també s’han creat diversos Consorcis, amb
una incidència clara en el sector turístic.

Consorci de l’Observatori Astronòmic i Centre
de Natura del Montsec
Integrat pels municipis d’Àger i Sant esteve de la Sarga,
pels Consells Comarcals de la Noguera i del Pallars Jussà, per la Diputació de Lleida, i per una entitat privada,
la Fundació Joan Oró. Té la seu a la Diputació de Lleida.
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Els seus objectius i competències són:
1. La creació, la conservació i el desenvolupament de
l’Observatori Astronòmic i del Centre d’Història Natural del Montsec, i impulsar sota el nom de Cosmoparc la promoció integrada de tots els elements
i entitats d’índole culturals i científiques del territori,
així com de totes aquelles activitats complementàries que serveixin per aconseguir les finalitats del
consorci.

Agrupaments supramunicipals

2. Convertir-se en una eina de revitalització sociocultural que acosti les ciències del cosmos, de la terra,
de la vida, la història i el medi ambient al gran públic.
3. Convertir-se en un nucli d’excel·lència educativa, en
ésser el Montsec un marc excepcional per a l’estudi
de les ciències del cosmos, de la terra i de la vida.
4. Crear un campus de recerca, eficaç, modern i competitiu, en el camp de les ciències del cosmos, de la
terra, de la vida, la historia i el medi ambient.
5. Convertir-se en un element dinamitzador dels recursos del turisme actiu de els comarques de l’entorn.
6. Per a la realització d’aquests objectius, el Consorci
construirà el complex d’instal·lacions corresponents
a l’Observatori Astronòmic i Centre d’Història Natural del Montsec.
Els seus objectius i competències són: la promoció
econòmica i social dels municipis i comarques del seu
àmbit territorial i, específicament, té com a objectiu assolir, gestionar i optimitzar els recursos econòmics assignats al seu àmbit territorial dins de l’Eix 4 d’aplicació
de la metodologia LEADER del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2007-2013, cofinançat pel
Fons Europeu FEADER o altres programes de naturalesa
semblant, així com qualsevol altre ajut a què es pugui
acollir amb el mateix objecte.

Consorci Segre –Rialb
(http://www.ccnoguera.cat/consorcisegrerialb/default.php)

El Consorci Segre-Rialb és l’organisme creat l’octubre
del 2008 per coordinar la promoció turística i el desenvolupament econòmic dels municipis afectats per
l’embassament de Rialb. Està integrat pels sis municipis riberencs de l’embassament de Rialb: la Baronia
de Rialb, Bassella, Oliana, Peramola, Ponts i Tiurana,
a més dels Consells Comarcals de la Noguera i de l’Alt
Urgell i de la Diputació de Lleida.
Els objectius d’aquest Consorci són posar en valor
l’embassament de Rialb i el seu entorn natural i patrimonial, dinamitzar turísticament la zona, i generar una
activitat que ajudi a corregir l’economia dels municipis
afectats per la construcció de l’embassament de Rialb.
Es planteja els següents reptes:
•
•

•
•

Afavorir una promoció turística unitària del territori
cohesionat pel pantà de Rialb i el riu Segre.
Promoure projectes turístics homogenis, controlats
i sostenibles, que giren al voltant de l’element comú
del territori consorciat, que és el pantà de Rialb.
Poder optar a ajudes provinents de les diferents administracions públiques.
Contribuir de manera indirecta al desenvolupament
socioeconòmic dels habitants de la zona, garantir la
seva qualitat de vida i estabilitzar el creixement de
la població.

Els àmbits contigus del Montsec i del Segre –Rialb

Font: Elaboració pròpia
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Consorci Centre de Desenvolupament Rural Pallars-Ribagorça
http://www.desenvolupamentrural.cat/gals/4

Té incidència als municipis pallaresos de la zona del
Montsec. L’àmbit geogràfic d’actuació del Consorci
Centre de Desenvolupament Rural Pallars – Ribagorça
se situa a l’extrem nord- occidental de Catalunya i està
integrat per les comarques de l’Alta Ribagorça, el Pallars
Sobirà i el Pallars Jussà, englobant un total de 32 municipis i 318 nuclis de població. Es troba en un territori
marcat per una geografia abrupta que condiciona les infraestructures viàries i les xarxes de telecomunicacions.
Aquest fet, juntament amb la llunyania dels grans pols
de desenvolupament del territori, són punts a tenir en
compte pel Consorci a l’hora de dissenyar les estratègies
de desenvolupament per aquest període 2007-2013.
Basant-se en aquestes premisses, i atesa la capacitat
emprenedora que els habitants de la zona han demostrat en períodes d’actuació anteriors, el grup Leader estableix un seguit d’estratègies que li permetran impulsar
els actius potencials del territori.
•

•

•
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La primera estratègia té com a objectiu desestacionalitzar l’activitat turística per tal de repercutir en
una major estabilitat de la població que treballa en
el sector.
La segona estratègia del grup se centra en el fet de
reconvertir el sector primari tot donant suport als i
les joves agricultors i a les iniciatives innovadores
que donen un valor afegit als productes locals.
Finalment, el grup es marca com a objectiu diversificar el teixit productiu.

El Montsec d’Estall i la Ribagorça aragonesa
També s’ha de tenir en compte la part aragonesa del
Montsec, amb la qual interessa també aprofundir en les
relacions. No cal oblidar que comparteixen un dels indrets més visitats i emblemàtics de tot el Montsec, el
congost de Montrebei. En aquest sentit s’ha de citar el
paper del Centro de Desarrollo Rural para Sobrarbe y
Ribagorza, l’entitat gestora del programa Leader per a
aquestes dues comarques aragoneses.

