10è aniversari de la Fundació del Món Rural
2006-2016. Una dècada de canvis en un Món Rural viu

Vertebració social
El mes de maig de 2006 es va clausurar a Barcelona el Primer Congrés del Món Rural a
Catalunya, després de recórrer desenes de municipis entre fòrums pel diàleg, assemblees,
grups de treball i pactes territorials. Una experiència que fou projectada i molt útil com una
primera eina i model d’exemple per a la vertebració social del territori.
El cooperativisme com a fórmula d’organització rural amb fort arrelament a Catalunya
també es va analitzar en el congrés, i així en les principals propostes d’aquest àmbit es va
destacar la necessitat d’impulsar la creació de noves cooperatives, atenent a la seva
component d’economia social, i alhora fomentar l’ampliació de la base social de les ja
existents, prenent sobretot com a objectiu la implicació dels treballadors i les dones i també
la participació dels socis. Igualment, s’apostà de forma decidida per les seccions de crèdit i la
comercialització, com a aspectes estratègics de les cooperatives, i que alhora poden ser una
aportació per afavorir un equilibri racional i sostenible entre el món rural i el món urbà.
Tot i així, deu anys després, cal ser conscients que la realitat en molts dels petits municipis
de les àrees rurals de Catalunya, continua sent difícil per fer-la atractiva a les noves
generacions, i l’envelliment es palesa de forma dura i evident, tal com s’ha comprovat en un
exemple pràctic d’un poble exemple de l’Urgell, on el 40,60% de la població és major de 65
anys, i d’aquest un 24,81 % estan residint sols a la llar (Elaboració pròpia, 2016).
Actualment, el sector cooperatiu a Catalunya, disposa d’una nova Llei (DOG, nº 1694,
16.07.2015) que fixa les línies generals per a aquestes organitzacions, deixant suficient
capacitat per adaptar-se a cada necessitat concreta a través dels estatuts, i que posa
especial èmfasi en el canal de comunicació a través de la web corporativa, el control dels
ratis econòmics, i la potenciació de les mesures d’igualtat.
Per altra banda, eines com el Pla Marc de les Cooperatives Agràries a Catalunya 2016-2020
han de permetre l’enfortiment i la vertebració tant en els àmbits social, empresarial com
també territorial, a partir de l’aposta estratègica per la comercialització del producte.
Finalment, amb el coixí generat a partir del Primer Congrés del Món Rural, i tot el camí
recorregut fins ara, cal que el sector agrari català sigui capaç en el futur de trobar

l’engranatge a temes clau com el volum productiu, la participació social, la contribució
econòmica a l’entorn global o la necessària implantació territorial, per tal d’aconseguir la
sostenibilitat de cadascuna de les explotacions agropecuàries que teixeixen una peça
imprescindible per la ruralia de Catalunya.
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