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1. Municipi
1.1.

Descripció del municipi

El municipi de Guimerà està situat en la comarca de l'Urgell amb una extensió de 25,8 km2 i
una altitud de 555 m (Base de dades Idescat). El municipi es situa en el centre del terme, que
és pràcticament circular, i es troba partit per la vall que forma el riu Corb.

Imatge 1 - Localització de la població de Guimerà a la comarca de l’Urgell
(http://www.guimera.info/turisme/arribar/urgell.gif)

El municipi està a 14 km de la capital de comarca, que és Tàrrega; 65 km de Lleida, capital de
província; i 131 km de Barcelona.
La població va ser declarada Conjunt Històric Artístic l’any 1975, ja que es tracta d’una població
que conserva molts elements arquitectònics medievals, fet que presenta un atractiu turístic
per a molts visitants.
Té una ermita anomenada la Bovera a 2 km de la població, que es caracteritza per estar
situada en un turó de 589 m d’altitud en la qual s’obté una bona vista de tota la comarca.
També hi ha el Monestir de Santa Maria de Vallsanta situat a peu de carretera, recientment
restaurat, en que es troben les ruïnes d’un antic monestir cistercenc edificat l’any 1235
(http://www.guimera.info/turisme/veure/veure.htm).
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Imatge 2 – Il·lustració del poble de Guimerà, l’ermita de la Bovera i el Monestir de Santa Maria de
Vallsanta (http://www.guimera.info/turisme/turisme.htm)

El terme té una superfície agrícola utilitzada de 2008,82 hectàrees, les quals es distribueixen
de la forma següent:
Taula 1 - Aprofitament de terres (Base de dades INE cens agrari 2009)

SAU
Terres llaurades

Terres de pastures

Altres terres

Superfície (ha)
1719,53

121,95

167,34

No es disposa d’aigua de reg, per tant, els cultius que es realitzen són de secà, que són
majoritàriament cereals d’hivern (ordi i blat majoritàriament), vinya, olivera i ametller. En les
zones en que hi ha massa forestal hi ha, generalment, pins i alzines.

1.2.

Cooperativa

L’any 1947 és va fundar la Cooperativa del Camp Nostra Senyora de la Bovera que actualment
té 110 socis actius. Alguns productors no porten les seves collites a la cooperativa del municipi,
sinó que les porten en d’altres cooperatives o empreses, com seria una empresa situada a
Ciutadilla, en el cas del cereals, i molta vinya destinada a l’elaboració de caves que es porta a o
be a Verdú o a Tàrrega.
Els socis de la cooperativa són assessorats per una tècnica de l’ADV, que és enginyera
agrònoma, que controla els manejos, les tècniques de cultiu, l’aplicació dels productes
fitosanitaris, marca el inici de les recol·lectes, etc. dels diferents cultius. També hi ha una
treballadora que s’encarrega de la venda dels productes que ofereix la cooperativa, i realitza el
control de totes les entrades i sortides dels productes.
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Les varietats conreades darrerament dels diferents cultius pels socis de la cooperativa, i
pràcticament adoptats per tot el municipi, es resumeixen en la taula següent:
Taula 2 - Varietats cultivades darrerament en el municipi

Cultiu

Varietats
Blat
Ordi

Cereals d’hivern
Olivera
Ametller
Vinya

Hispanic i Meseta
Berdum

Arbequina, Verdiell
Desmai llarguera, Desmai llargueta Extra, Comuna, Marcona i
Ferragnes
Varietats blanques
Macabeu i Parellada
Cabernet Sauvignon i Ull de
Varietats negres
llebre

Els cereals i les ametlles són els cultius que es tracten i s’emmagatzemen en la cooperativa fins
que es venen. Respecte la vinya, gran part va destinada a la producció de cava. El cultiu del
qual s’obté un valor afegit en la seva venda són les olives, ja que l’oli que es produeix és de
“Denominació d’Origen de les Garrigues”, que és una de les produccions d’oli més importants i
que presenten una major qualitat. Les olives produïdes a Guimerà es porten a Cervià on es
processaran per tal d’obtenir l’oli embotellat.
Actualment les produccions que s’obté de la cooperativa, d’una forma aproximada és de 4000
tones de cereal, 200 tones d'olives, 70 tones d'ametlles i 220 tones de raïm.
El municipi també disposa d’un molí d’oli que es dedica a la venda i producció d’oli d’oliva
verge extra que s’anomena Cal Jan.
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2. Població
2.1.

Població actual

Actualment, Guimerà consta de 320 habitats censats representant una densitat de població de
12,4 habitants/km2. Dels 320 habitants, només 177 són residents habituals del municipi, 41
viuen en un altre municipi de la mateixa província de Lleida, 60 viuen en una altra província, 15
en la mateixa comunitat autònoma i 27 són nascuts a l’estranger (Base dades INE padró
municipal 2011).
Aquest fet implica que del total de 279 habitatges, només un 54 % són habitatges principals, el
41 % són secundaris, i la resta són vacants. Per tant, molts habitatges són la segona residència
dels habitants censats que habitualment no resideixen en el municipi (Base dades Idescat cens
2011).

2.1.1. Estructura segons edat i sexe
2.1.1.1.

Municipi de Guimerà

Si es representa la població segons l’edat i el sexe, s’obté la piràmide de població següent:

Piràmide poblacional - Guimerà
Més de 90

81 a 85
71 a 75
61 a 65
51 a 55

Homes

41 a 45

Dones

31 a 35
21 a 25
11 a 15
0a5
-30

-20

-10

0

10

20

Gràfic 1 – Piràmide poblacional del municipi de Guimerà per nombre de persones i edat (Base de dades
INE padró municipal 2011)

La piràmide té una forma regressiva, sent el rang d’edat entre 65 i 74 anys el que presenta una
major població, és a dir, que la població no activa és la que presenta més part de la població.
La població activa, compresa entre els 16 i 65 anys, presenta un menor nombre de població
respecte la que és major a 65 anys. I és a partir dels 30 anys on és concentra la població
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d’aquest rang d’edat. Finalment, la població menor de 16 anys, que es considera depenent,
presenta un nombre molt reduït.
En vista de la situació de la població actual, una de les accions més importants en el municipi
és la realització de projectes tan de desenvolupament rural com agronòmic per tal de afavorir
un canvi, fent que la població jove actual resideixi de forma permanent al poble i atreure nous
habitants. Ja que en una hipotètica situació futura d’aquí 10 anys, la població és podria veure
reduïda notablement i presentaria un patró d’estructura encara pitjor que l’actual.
2.1.1.2.

Municipis Vall del Corb

Si comparem la piràmide de població de Guimerà respecte la piràmide que representa els
municipis de la Vall del Corb de Ciutadilla, Nalec, Maldà i Belianes, obtenim el gràfic següent:

Piràmide poblacional - Vall del Corb
Més de 90

81 a 85
71 a 75
61 a 65
51 a 55

Homes

41 a 45

Dones

31 a 35
21 a 25
11 a 15
0a5
-60

-40

-20

0

20

40

60

Gràfic 2 – Piràmide poblacional del municipi de Guimerà per nombre de persones i edat (Base de dades
INE padró municipal 2011)

La piràmide presenta una estructura més uniforme en els rangs d’edat respecte la de Guimerà,
en que els rangs d’edat on es concentra major població és dels 41 anys als 50, i dels 61 als 70.
En canvi la població menor presenta un major nombre de població que fa que la piràmide no
presenti una estructura tan envellida com la de Guimerà. Per tant, podem considerar que
l’estructura de la població dels municipis de la Vall del Corb presenten una millor estructura
poblacional, però aquesta tampoc és molt notable.
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2.1.1.3.

Urgell

L’estructura de la població que presenta la comarca de l’Urgell és la següent:

Piràmide poblacional - Urgell
Més de 90
81 a 85
71 a 75
61 a 65
51 a 55

Homes

41 a 45

Dones

31 a 35
21 a 25
11 a 15
0a5
-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

Gràfic 3 – Piràmide poblacional de la comarca de l’Urgell per nombre de persones i edat (Base de dades
INE padró municipal 2011)

Podem observar que la major concentració de població es troba entre els 16 i 65 anys, i la
població depenent és major que la població no activa. Per tant, la població de la comarca
presenta una molt bona estructura en perspectiva futura.

2.1.2. Nivell instrucció
Segons el nivell d’instrucció, en l’any 2001, el 46 % de la població té el primer grau
d’ensenyament, i el 32% el segon. Només un 6 % de la població presenta estudis universitaris i
el 16 % no presenta cap tipus d’estudi.

Nivell d'instrucció
6%

16%
Sense titulació

32%

Primer grau
Segon grau
Ensenyament universitari
46%

Gràfic 4 - Distribució població segon nivell instrucció (Base de dades Idescat padró municipal 2001)
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2.2.

Evolució de la població

Si estudiem quina ha estat l’evolució de la població des de principis del segle XVIII observem
un creixement de la població considerat segons el gràfic 5. Aquest fet és degut a que el segle
XVIII va ser un segle molt pròsper per a Catalunya. Hi va haver moltes collites amb grans
produccions i va ser el segle de les masies, en que una sola família, dedicada a la pagesia, podia
viure completament del camp i podia tenir treballadors i bestiar. Durant aquest segle molts
pagesos van aprendre a fer begudes alcohòliques que es comercialitzaven per la resta del país i
eren un mercat exponencial per a Catalunya.
A partir del segle XIX la situació es va capgirar, ja que hi va haver males collites, guerres, i es
van perdre les colònies. Per tant, es va perdre el mercat on poder vendre la producció. Durant
aquest segle hi van haver les guerres carlines, que van portar una crisi econòmica en que
Guimerà es va veure involucrat notablement. La demografia es va veure disminuïda degut a la
gent que va morir en la Guerra com a combatents, la població carlina que va ser exportada a
Cuba, i la població que moria de forma natural i el fet de no haver suficient naixements per tal
de que el creixement natural de la població no fos negatiu. Un altre factor important en aquest
període va ser la revolució industrial, que a Catalunya va durar des del 1840 al 1891, que va
ocasionar la emigració de la població a nuclis urbans més grans en cerca de noves oportunitats
de treball.
En el segle XX s’observa un descens de la població de l’any 1900 al 1910, i és en l’any 1920 on
el nivell de població tornar a ser similar al del 1900, com que no hi ha cap fet històric que
expliqui aquest descens tan brusc i la seva posterior recuperació, poden considerar que es
tracta d’una dada anòmala.
A partir de l’any 1920 la població ha anat sofrint un descens constant i notable, sobretot des
del 1950 fins el 1998 en que la corba presenta una major pendent. I a partir de l’any 1998 fins
a l’actualitat el descens de la població és menys accentuat.
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Evolució població
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Gràfic 5 - Evolució població del municipi de Guimerà de l’any 1717 fins 2011 (Elaboració pròpia a partir
de dades de l’Idescat)

Respecte la tendència del creixement natural de la població, a partir de dades de l’any 1975,
ha estat negativa, ja que majoritàriament el nombre de defuncions superar el de naixements.
Aquest fet ocasiona que el creixement natural sigui negatiu tal hi com mostra la línea verda del
gràfic 6, que es troba per sota de zero.

Creixement natural població
20

10
5
2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1989

1987

1985

1983

1981

1979

-5

1977

0
1975

Recomptes

15

-10
-15

Any
Naixements

Defuncions

Creixement natural

Gràfic 6 - Evolució del creixement natural de la població de l’any 1975 al 2010 (Base de dades Idescat)

La disminució de la població en els últims 20 anys i el creixement natural negatiu és degut a la
emigració de molta part de la població jove en d’altres nuclis urbans, majoritàriament Tàrrega,
Lleida i Barcelona. Ja que el municipi no ofereix llocs de treballs prou atractius i en que es
pugui tenir una renta suficient per viure. Un altre dels factor importants és el fet de que la
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població és trobi a 14 Km de la capital de comarca, en que es troben tots els serveis necessaris
en el dia a dia de la vida quotidiana de la ciutadania.
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3. Activitat econòmica
3.1.

Fonts econòmiques i atur

3.1.1. Fonts econòmiques
3.1.1.1.

Municipi de Guimerà

Per tal de determinar quins són els principals sectors econòmics del municipi es consulta dades
sobre els afiliats al règim de la seguretat social general i l’especial de treballadors autònoms
des de l’any 2008 fins el 2011.
Taula 3 - Afiliats règim general de la Seguretat Social (Base de dades Idescat)

Any
2011
2010
2009
2008

Agricultura
1
1
1
1

Indústria
1
1
2
2

Construcció
0
1
3
2

Serveis
14
12
12
10

Total
16
15
18
15

Taula 4 - Afiliats règim especial de treballadors autònoms per sectors (Base de dades Idescat)

Any
2011
2010
2009
2008

Agricultura
20
22
21
22

Indústria
1
1
1
1

Construcció
3
3
5
4

Serveis
9
10
11
11

Total
33
36
38
38

Taula 5 - Percentatges que representa cada sector econòmic de l’any 2008 al 2011 del municipi de
Guimerà (Base de dades Idescat)

TOTAL
%

Agricultura
89
43

Indústria
10
5

Construcció
21
10

Serveis
89
43

Total
209
100

Segons les dades de les taules anteriors, podem determinar que les principals fonts
econòmiques del municipi són l’agricultura i els serveis, ja que cada sector representa el 43 %
respectivament, la construcció representa un 10 % i en menor importància la indústria, amb un
5 %.
Per tant, s’ha de realitzar un anàlisi en profunditat del sector agrícola i dels serveis per tal de
veure si es poden realitzar millores i així incentivar l’activitat econòmica.
3.1.1.2.

Municipis Vall del Corb

A continuació s’analitza les principals fonts econòmiques dels municipis anteriorment citats,
que són els que presenten una estructura més similar a la de Guimerà:
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Taula 6 - Percentatges que representa cada sector econòmic de l’any 2008 al 2011 del municipi de
Ciutadilla (Base de dades Idescat)

TOTAL
%

Agricultura
44
21

Indústria
7
3

Construcció
62
29

Serveis
101
47

Total
214
100

Taula 7 - Percentatges que representa cada sector econòmic de l’any 2008 al 2011 del municipi de
Nalec (Base de dades Idescat)

TOTAL
%

Agricultura
25
58

Indústria
4
9

Construcció
0
0

Serveis
14
33

Total
43
100

Taula 8 - Percentatges que representa cada sector econòmic de l’any 2008 al 2011 del municipi de
Maldà (Base de dades Idescat)

TOTAL
%

Agricultura
141
43

Indústria
45
14

Construcció
32
10

Serveis
112
34

Total
330
100

Taula 9 - Percentatges que representa cada sector econòmic de l’any 2008 al 2011 del municipi de
Belianes (Base de dades Idescat)

TOTAL
%

Agricultura
228
33

Indústria
145
21

Construcció
121
18

Serveis
188
28

Total
682
100

L’agricultura és en pràcticament tots els municipis l’activitat majoritària. També té una gran
incidència el sector dels serveis, ja que és el segon sector més important. Aquests fets
s’observen en les poblacions de Nalec, Maldà i Belianes, però en la població de Ciutadilla el
sector dels serveis és el més important, ja que representa el 47 %, seguit pel sector de al
construcció amb un 29 %, que probablement a variat degut al context econòmic actual.
Tots aquests municipis presenten una estructura econòmica similar a la de Guimerà, per tant,
les seves estratègies pel seu desenvolupamanent rural i agronòmic poden ser molt similars.
3.1.1.3.

Urgell

Respecte els sectors més importants a nivell comarcal la situació canvia molt, tal hi com es
mostra en la taula següent:
Taula 10 - Percentatges que representa cada sector econòmic de l’any 2008 al 2011 de l’Urgell (Base de
dades Idescat)

TOTAL
%

Agricultura
4100
8

Indústria
12926
25

Construcció
6583
13
14

Serveis
28627
55

Total
52236
100
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Ja que l’agricultura, en aquest cas, és el sector que presentar una menor importància amb un
8 %, el sector dels serveis continua sent un sector important representant un 55 % del total de
l’activitat, i respecte el sector de la construcció i la indústria, representen un 13 % i un 25 %
respectivament.

3.1.2. Atur
L’evolució des de l’any 1983 de l’atur en el municipi de Guimerà és el que mostra el següent
gràfic:

Atur
35

Recomptes

30
25
20
15
10
5
0

Any
Gràfic 7 - Atur registrat de l’any 1983 al 2011 (Base de dades Idescat)

Entre els anys 1983 i 1984 hi una un creixement de l’atur notable, però en els anys posteriors
va disminuint fins el 1989, en que s’observa un dels recomptes d’atur més baixos. Aquesta
situació es va mantenint més o menys estabilitzada fins l’any 2007 en que s’observa un
creixement de l’atur fins a l’actualitat. Probablement, una de les principals causes és l’actual
crisi econòmica que s’està sofrint.
Taula 11 - Atur registrat per sectors per mitjanes anuals (Base de dades Idescat)

Any

Agricultura

2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

0,1
0,2
0
0,5
0,1
0
1

Indústria Construcció
2,1
2,7
2,1
1,4
1,2
1,8
1,5

1,4
2,8
1,6
2,1
0,5
0,8
0

Serveis
8,9
9,8
6,9
5,4
2,1
0,9
2,2

15

Sense ocupació
anterior
0
0
0
0
0
0,5
0

Total
12,5
15,5
10,6
9,4
3,9
3,9
4,8
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En la taula anterior, es pot observar com es reparteix l’atur en els diferents sectors. El sector
de l’agricultura és el que presenta un menor atur; la indústria presenta poca variació; la
construcció és la que ha sofert una variació major, en que l’evolució de l’atur coincideix amb
l’evolució de l’actual crisi econòmica, ja que en l’any 2005 no hi havia atur en canvi en el 2010
hi havia un 2,8; i és el sector dels serveis també ha sofert una variació notable, ja que ha tingut
un mínim d’atur del 0,9 en l’any 2006, i en l’any 2010 és va arribar a un 9,8.

Distribució atur per edats
De 20 a 24 anys

3% 2%
11%

De 25 a 29 anys

6%
28%

10%

De 30 a 34 anys
De 35 a 39 anys

26%

7%
7%

De 40 a 44 anys
De 45 a 49 anys
De 50 a 54 anys
De 55 a 59 anys
De 60 anys i més

Gràfic 8 - Mitjanes anuals de la distribució de l’atur per edats en l’any 2011 (Base de dades
Idescat)

En la distribució d’atur en el 2011 per edats el major atur es concentra en les edats de 30 a 34
anys amb un 28 %, i de 45 a 49 anys amb un 26 %.
El rang d’edat entre 20 i 29 anys és on hi ha menys atur, seguit pel de 35 a 44 anys, i a partir
dels 50 anys és troba el restant 27 % de l’atur.
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3.2.

Agricultura

3.2.1. Explotacions
El municipi de Guimerà consta de 78 explotacions (personalitat jurídica) repartides en 1841,48
hectàrees de Superfície Agrària Útil representant una superfície total de 2008,82 hectàrees
(Base dades INE Cens 2009).
Tal hi com s’observa en la taula 12, la majoria dels pagesos és dediquen exclusivament a
l’agricultura, i són una minoria els que combinen les dos activitats, és a dir, l’agrícola i la
ramadera.
Taula 12 - Classificació de les explotacions segons personalitat jurídica (Base dades INE Cens 2009)

Agricultura
Superfície
Nombre
agrícola
d'explotacions
utilitzada
(SAU) (ha)
70
1441,41
3.2.1.1.

Agricultura i ramaderia
Superfície
Nombre
agrícola
Superfície
d'explotacions
utilitzada
total (ha)
(SAU) (ha)
8
400,07
462,52

Superfície
total (ha)
1546,3

Estructura

En el gràfic 9 observem la distribució d’aquestes 78 explotacions segons la seva superfície
total, és a dir, la Superfície Agrària Útil juntament amb tota la superfície no cultivable com
serien els marges, barrancs, etc.

Nombre explotacions

Explotacions amb terres
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1 a < 2 a < 3 a < 4 a < 5 a < 10 a < 20 a < 30 a < 50 a < 70 a < 100 a 150 a
2 ha 3 ha 4 ha 5 ha 10 ha 20 ha 30 ha 50 ha 70 ha 100 < 150 < 200
ha
ha
ha
Superfície
Gràfic 9 - Classificació del nombre d’explotacions amb terres segons la seva superfície en hectàrees
(Base de dades INE cens 2009)
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Observem que la major part de les explotacions tenen una superfície de 5 a menys de 10
hectàrees, i de 10 a menys de 20 hectàrees, sent aquestes 35 explotacions. L’altre grup
majoritari és el que es compren entre les superfícies de 20 a menys de 30 hectàrees i de 30 a
menys de 50 hectàrees, que són 21 explotacions. Presenten més de 50 hectàrees 12
explotacions i finalment presenten una superfície menor a 5 hectàrees 10 explotacions.
Aquesta distribució és veu lleugerament modificada segons la Superfície Agrària Útil, que
mostra el gràfic 10.

Nombre explotacions

Explotacions amb SAU
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1 a < 2 a < 3 a < 4 4 a < 5 5 a < 10 a < 20 a < 30 a < 50 a < 70 a < 100 a
2 ha 3 ha
ha
ha 10 ha 20 ha 30 ha 50 ha 70 ha 100 < 150
ha
ha
Superfície

Gràfic 10 – Classificació del nombre d’explotacions amb SAU segons la seva superfície en hectàrees
(Base de dades INE cens 2009)

Continua sent majoritàries les explotacions de 5 a menys de 10 hectàrees, i de 10 a menys de
20 hectàrees, ja que n’hi ha 35, però en aquest cas hi ha més explotacions de 5 a menys de 10
hectàrees. I respecte els altres grups d’explotacions segons la superfície, les úniques
explotacions que varien són les de més de 50 hectàrees, ja que n’hi ha 11.
Si realitzem una classificació de les explotacions segons la seva superfície i el total d’hectàrees
corresponent a cada rang d’extensió, obtenim la següent taula:
Taula 13 - Classificació de les explotacions segons la seva extensió (Base dades Idescat Cens 2009)

1 a < 2 ha 2 a < 5 ha 5 a < 10 ha 10 a < 20 ha 20 a < 50 ha 50 a < 100 ha 100 a < 200 ha
Núm. ha Núm. ha Núm. ha Núm. ha Núm. ha Núm. ha
Núm.
ha
1
1
9
32 20 139 16
226
21
655
10
672
1
117
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Observem que els rangs d’extensió que ocupen una major superfície són les de 50 a menys de
100 hectàrees, que les component un total de 10 explotacions ocupant un total de 672
hectàrees, i el rang d’extensió de 20 a menys de 50 hectàrees, que la component 21
explotacions ocupant una superfície de 655 hectàrees.
Les que ocupen una menor superfície són les que tenen una extensió de 1 a menys de dos, i de
2 a menys de 5 hectàrees, ocupant un total de 33 hectàrees.
Les explotacions restants ocupen una superfície de 365 hectàrees que tenen una extensió de 5
a menys de 10 hectàrees, i de 10 a menys de 20 hectàrees. I hi ha una explotació entre 100 i
menys 200 hectàrees que ocupa una superfície de 117 hectàrees.
3.2.1.2.

Règim de tinència

Segons el règim de tinència que presenta cada explotació, observem que la majoria de les
explotacions són propietat del titular representant un 87 %, el 8 % en parceria o altres règims
de tinència, i el 4 % restant en arrendament.
Taula 14 - Règim de tinència de les explotacions (Base de dades INE cens 2009)

Propietat del titular

Arrendament

Parceria o altres règims de
tinència

Nombre
d'explotacions

Superfície
(ha)

Nombre
d'explotacions

Superfície
(ha)

Nombre
d'explotacions

Superfície
(ha)

68

730,51

4

320,48

6

790,49

Si observem la superfície que correspon a cada tipus de règim de tinència, la major superfície
és en parceria o altres règims de tinència, que supera en pràcticament 60 hectàrees les
explotacions en que el propietari és el titular.
3.2.1.3.

Caracterització titular explotació

Si analitzem l’estructura dels titulars de l’explotació segons la seva edat, sexe i si es dediquen
exclusivament a l’agricultura o en combinació amb la ramaderia, obtenim el següent gràfic:
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Edat titulars explotació
35
30
25
20
15
10
5
0
De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54 De 55 a 64 De 65 anys
anys
anys
anys
anys
o més
Homes

Homes amb ramaderia

Dones

Gràfic 11 – Nombre d’explotacions segons l’edat dels titulars de les explotacions sense
ramaderia i amb ramaderia (Base de dades INE cens 2009)

La major part dels propietaris titulars, que es correspon a 33 explotacions, presenten 65 o més
anys; seguit pel rang d’edat comprés entre 55 i 64 anys, que representen 18 explotacions; els
que presenten de 45 a 54 anys els correspon 11 explotacions; els de 35 a 44 anys 12; i
finalment, els que tenen de 25 a 34 anys els correspon 4 explotacions.
Respecte l’estructura per sexes, el rang d’edat que presenta més dones en la seva titularitat de
les explotacions és de 65 anys o més, sent de 11 explotacions, seguit per l’edat de 55 a 64
anys, que es correspon a 7 explotacions.
I en quan els que realitzen tant l’activitat agrícola com ramadera, n’hi ha més els que
presenten l’edat compresa de 35 a 44 anys representant 3 explotacions.
En vista d’aquestes dades, s’observa que les persones dedicades a l’agricultura presenten una
estructura molt envellida, ja que pràcticament el 42 % del total de titulars de l’explotació
presenten més de 65 anys. I només el 5 % presenten el rang d’edat més jove.
Segons el temps de treball del titular dedicat a les explotacions, és realitza la següent
classificació:
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Taula 15 - Dedicació del temps de treball del titular de les explotacions (Base de dades INE cens 2009)

Sense Menys de 1/4
dedicac
d'un any
ió
laboral
6
39
8

50

Nombre d'explotacions
1/4 i menys
1/2 i menys de
1/2 d'un any
3/4 d'un any
laboral
laboral
3
4
%
4
5

3/4 i quasi un
any laboral
complet
3

Dedicació
completa
durant 1 any
23

4

29

El 50 % de les explotacions presenten un dedicació de menys ¼ d’un any laboral. Una de les
raons podria ser degut a l’estructura envellida que presenten la majoria dels titulars de les
explotacions, tal hi com s’ha determinat en l’apartat anterior.
I el 29 % presenten una dedicació completa durant l’any, que representa els titulars amb edat
activa que es dediquen exclusivament a l’agricultura.
3.2.1.4.

Gestió explotació

Respecte la gestió de les explotacions, la majoria d’aquestes es realitzada pel titular, i una
minoria es realitza per un membre de la família o bé una altra persona.

Tipus de gestió de l'explotació

60
50
40
30
20
10
0
Titular

Membre de la
família
Home

Altra persona

Dona

Gràfic 12 – Nombre d’explotacions segons el tipus i sexe de la gestió de l’explotació (Base de dades INE
cens 2009)

Segons el gràfic, la gestió de les diferents explotacions es realitza pràcticament pel mateix
titular, i en pocs casos per un altre membre familiar o alguna altra persona.
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Si analitzem la gestió de les diferents explotacions segons el nombre d’UTA, obtenim la taula
següent:
Taula 16 – Gestió de l’explotació segons el tipus de mà d’obra (Base de dades Idescat cens 2009)

Familiar
Titulars

No familiar
Assalariats fixos

Altres familiars

Nombre
d'explotacions

UTA

Nombre
d'explotacions

UTA

Nombre
d'explotacions

UTA

60

32

9

2

9

2

S’observa novament que la mà d’obra majoritària es realitza pel mateix titular, representant 32
Unitats de Treball l’Any, d’un total de 60 explotacions. Respecte la mà d’obra realitzada per un
membre familiar i per un assalariat fix representen, en ambdós casos, un total de 2 Unitats de
Treball l’Any en 9 explotacions respectivament.
3.2.1.5.

Formació agrària

Respecte a la formació que presenten els diferents propietaris de les explotacions, cal
remarcar que la majoria dels propietaris, independentment de l’edat, no presenten cap tipus
de formació, sent un total del 88% dels propietaris.
El total d’explotacions que presenten estudis agraris són 3, i cada una d’aquestes es troba en
els propietaris d’explotacions compresos en rangs d’edat de 25 anys fins a 54 anys, tal hi com
s’observa en el gràfic 13.
I el rang d’edat comprés entre edats de 35 a 44 anys són els que presenten un major nombre
d’explotacions amb experiència agrària, exactament 4 explotacions.
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Formació agrària del propietari de l'explotació
25
20
15
10
5
0
De 25 a 34
anys

De 35 a 44
anys

Sense formació

De 45 a 54
anys

De 55 a 64 De 65 anys
anys
o més

Estudis agràris

Experiència agrària

Gràfic 13 – Nombre d’explotacions segons la formació agrària del propietari de l’explotació i edat (Base
de dades INE cens 2009)

3.2.2. Cultius
Els cultius que es realitzen al terme són de secà, ja que no hi ha cap sistema de canalització
d’aigua que proporcioni aigua per a que els cultius puguin ser regats.
Tot i així, en la zona de l’horta, en que hi ha diferents horts de consum familiar, hi passa un
petit canal en que s’hi deriva aigua del riu on s’hi ha implantat algun sistema de reg suport en
parcel·les tant de vinyes com d’oliveres, però són una minoria.
En la taula 1 s’ha indicat que la superfície llaurada és 1719,53 hectàrees. Aquesta superfície es
distribueix en explotacions de secà o regadiu segons la taula següent:
Taula 17 – Nombre d’explotacions i hectàrees destinades a secà o regadiu (Base de dades Idescat Cens
2009)

Secà

Regadiu

Nombre d'explotacions

Superfície (ha)

Nombre
d'explotacions

Superfície (ha)

78

1978,59

39

30,23

El nombre d’explotacions destinades a cada tipus de cultiu segons si és de secà o bé de
regadiu, les quals només són unes poques, es distribueixen de la forma següent:
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Taula 18 - Nombre d’explotacions destinades a cada tipus de cultiu (Base de dades Idescat Cens 2009)

Nombre d'explotacions
Herbacis, horts i guarets
Secà
74

Ametllers

Oliveres

Secà
40

Secà
49

Regadiu
34

Vinya
Secà
29

Pastures permanents

Regadiu
5

Secà
14

I la distribució de la superfície llaurada en els diferents cultius és de la forma següent:
Taula 19 - Superfície Agrària Útil dels cereals per a gra (Base de dades INE cens agrari 2009)

Cereals per a gra - superfície (ha)
Blat tou i espelta

Blat dur

362,5

179,5

Ordi

Civada

789,21 19,66

Blat de moro
en gra

Altres cereals per la
producció de gra

7,7

0,03

El cereal que més es conrea és l’ordi, ja que és el cereal que presenta una major resistència a
les condicions de sequera habituals a la zona, i per tant, es garanteix l’obtenció d’una major
collita respecte el blat.
Taula 20 - Superfície Agrària Útil dels cultius farratgers (Base de dades INE cens agràri 2009)

Cultius farratgers - superfície (ha)
Farratges plurianuals

Altres farratges verds anuals

2,4

2,16

Taula 21 - Superfície Agrària Útil d’horta i guarets (Base de dades INE cens agrari 2009)

Horta i guarets – superfície (ha)
Horta en terra
de conreu

Horta en terrenys
hortícoles

Guarets

0,04

0,27

5,39

Guarets
Hort per a consum
subvencionats familiar (> a 500 m2)
16,35

0,52

Taula 22 - Superfície Agrària Útil de cultius arboris (Base de dades INE cens agrari 2009)

Cultius arboris – superfície (ha)
Ametllers

Olives de taula

Olives d'almàssera

Raïm de vinificació

101,84

5,12

117,94

108,94
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En la mateixa taula 1 també s’ha indicat que la superfície de pastures és de 121,95 hectàrees
que es reparteixen:
Taula 23 - Superfície Agrària Útil de pastures (Base de dades INE cens agrari 2009)

Terres de pastures
Prats i praderies permanents

Altres superfícies utilitzades per pastures

54,23

67,72

I les altres terres indicades amb una superfície de 167,34 hectàrees es distribueixen:
Taula 24 - Superfície no utilitzada ni en l’agricultura ni en la ramaderia (Base de dades INE cens agrari
2009)

Altres terres
Terrenys amb
vegetació espontània
i sense aprofitament
agrícola i que No
s'utilitza per pastures

Superfície amb espècies
arbòries forestals que NO
s'utilitzen per pastures

Eres, construccions,
pedreres, patis,
camins, estanys…

Altres terres
cultivables que
no han estat
utilitzades en la
campanya

60,8

98,59

1,64

6,31

Si realitzem un gràfic representatiu de la superfície cultivada per a cada tipus de conreu i
destinació de la superfície obtenim:

Distribució superfície
Cereals
6%

6%

Farratges

8%

Hortalisses
Guaret

6%

Horts
5%
0%
1%

68%

Ametllers

0%

Oliveres

0%

Vinya
Pastures
Terrenys no agrícoles

Gràfic 14 – Percentatges que representa cada tipus de cultiu, pastures i terrenys no agrícoles en el
terme (Base de dades INE cens agrari 2009)
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Observem que els cereals són els cultius més conreats a la zona, aquest fet pot ser degut al
fàcil maneig que suposa i a la major mecanització respecte els cultius plantats.
Els altres dos cultius més conreats, però amb una menor importància, són les oliveres i la
vinya, representant un 6 % cadascun. I els ametllers representen un 5 % d’aquesta superfície.
Una altra dada a remarcar és la superfície no conreada que presenta el 8 % i les pastures un 6
%.
Respecte els cultius de farratges, hortalisses, el sistema de guaret i els horts la seva incidència
és pràcticament insignificant.
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3.3.

Produccions

3.3.1. Cooperativa
Taula 25 - Producció destinada a la cooperativa dels agricultors socis en tones

Cereal
Olives
Ametlles
Raïm
Ordi
Blat Arbequines
Campanya Hispanic
Llargueta
Macabeu,
Oli
Comuna Marcona Ferragnes Amargues Cascall* Llargueta Total
Negre
Extra
Parellada
i
Berdum bruts nets
Meseta
2011 - 2012
102, 18,7
2010 - 2011 1437,7 1525,3 206,7 47,2
26,7
14,5
12,8
8,1
0,0
0,6
7,3
70,0
220,2
Freixenet
2009 - 2010 2423,2 1510,8 213,9 47,3 47,2
25,9
12,9
12,1
3,4
0,0
0,9
15,2
70,4
2008 - 2009 1863,4 1449,3 126,2 28,7
15,2
6,6
7,4
5,1
0,019
0,3
9,1
43,7
14,6
2007 - 2008 611,7
386,2 96,3 20,4
6,7
3,6
5,0
3,0
0,016
0,9
4,9
24,1
151,1
2006 - 2007 1739,9 975,3 222,5 51,2
12,9
9,9
0,5
25,4
48,7
16,9
2005 - 2006 1232,4 531,9
*Cascall són les ametlles que es recol·lecten i dins la closca o bé, no hi ha fruit, o està molt migrada, i les ametlles que no s’han pogut pelar ja que queden enganxades a la
closca. Aquestes ametlles es venen a un preu més baix.

A partir de la campanya 2009 – 2010 l’empresa Freixenet s’ha encarregat de controlar la recepció de les veremes dels diferents socis. Aquestes produccions
no s’han pogut obtenir.
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93,5
220,2
135,2
319,6
324,4
183,2
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3.3.2. Altres
3.3.2.1.

Cereals

Taula 26 - Producció d’agricultors de Guimerà destinada a l’empresa Germans Farré S.L.

Campanya
2010 - 2011
2009 - 2010
2008 - 2009
2007 - 2008
2006 - 2007

3.3.2.2.

Ordi (t)
554,9
843,2
822,2
297,3
833,0

Blat (t)
459,4
632,8
412,1
305,7
219,9

TOTAL (t)
1014,3
1476,0
1234,3
603,0
1052,9

Vinya
Taula 27 - Producció d’agricultors de Guimerà destinat a l’empresa Torres

Raïm (t)
Campanya

Macabeu

Cabernet

Ull de llebre

TOTAL

2010 - 2011
2009 - 2010
2008 - 2009
2007 - 2008

45
20
20
20

10
-

8
4
4,5

63
24
20
24,5

3.3.2.3.

Oliveres

Segons dades de la tècnica de la cooperativa, la producció mitjana d’olives en el terme es situa
entre 1.200 i 2.000 kg/ha. Tenint en compte que segons les dades del cens agrari del 2009 la
superfície destinada a la producció d’olives en almàssera és de 117,94 ha, es pot estimar que la
producció total del terme pot variar en les diferents campanyes entre 141,5 i 235,9 tones.
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3.4.

Ramaderia

Segons dades del cens agrari de l’any 2009, en el municipi hi ha 8 explotacions ramaderes,
distribuïdes de la forma següent:
Taula 28 – Nombre d’explotacions que presenten ramaderia (Base de dades INE cens agrari 2009)

Espècie ramadera
Boví
Porcí
Aus
Conilles mares

Explotacions
1
3
3
1

Que en número de caps de bestiar representen:
Taula 29 – Nombre de caps de bestiar que presenten les diferents espècies presents en la zona (Base de
dades INE cens agrari 2009)

Espècie ramadera
Boví
Porcí
Aus
Conilles mares

Caps de bestiar
299
2557
78500
500

Segons aquestes dades es pot determinar que les espècies més important en la zona són les
aus i els porcs. A més, és té la coneixença que actualment ja no hi ha cap explotació d’espècie
bovina ni de conilles mares.
Si representem el nombre d’unitats ramaderes de les diferents espècies en les explotacions,
per tal de poder comparar les diferents espècies amb la mateixa unitat de mesura obtenim:

Unitats ramaderes
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Unitats ramaderes

Bovins

Porcins

Aus

119,6

542,39

791

Conilles
mares
10

Gràfic 15 – Nombre d’unitats ramaderes que presenten les diferents espècies en les explotacions (Base
de dades INE cens agrari 2009)
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Comprovem novament que les espècies més incidents són les aus i els porcs.

Tipus de ramaderia segons SAU

2

1
2 a < 3 ha

1
20 a < 30
ha
Aus

1

1

30 a < 50
ha

1

1

50 a < 70 70 a < 100
ha
ha

Conilles mares

Porcins

100 a <
150 ha

Bovins

Gràfic 16 – Classificació explotacions ramaderes segons la SAU (Base de dades INE cens agrari 2009)

En el gràfic anterior, s’ha realitzat una classificació de les diferents explotacions segons la seva
Superfície Agrària Útil, en que no s’observa una tendència majoritària de les explotacions, ja
que hi ha les diferents explotacions ramaderes presenten diferents extensions, tot hi que el
nombre d’explotacions presents és poc elevat.
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3.5.

Serveis

3.5.1. Productes alimentaris i restauració
Tal hi com hem analitzat en la secció 3.1.1, una de les principals font econòmiques del municipi
és el sector dels serveis.
El nombre de botigues de productes alimentaris i d’establiments de la restauració en els últims
anys es resumeix en la taula següent:
Taula 30 - Establiments del municipi (Elaboració pròpia)

Botigues productes
alimentaris
5
3
3

Any
1998
2002
2012

Bar – Restaurant

Bar

2
2
1

3
3
3

En la taula anterior podem observar que en els últims 10 anys s’han reduït el nombre de
botigues de productes alimentaris de 5 a 3, en que la causa principal ha estat la jubilació dels
comerciants. Els bar – restaurants s’han vist reduït de 2 a 1 també per jubilació, i el nombre de
bars s’ha mantingut a 3.
Un fet remarcable és que fa aproximadament 10 anys, el turisme durant el cap de setmana, i
de manera esporàdica entre setmana, era més comú. Aquest fet comportava una font
d’ingressos en tots els establiments del municipi, i actualment, aquest tipus de turisme s’ha
vist reduït notablement.

3.5.2. Turisme rural
En quan a cases de turisme rural, és una de les activitats de desenvolupament rural que més
incidència ha tingut en el poble. Ja que en l’any 2004 es va construir la primera casa rural fins
en l’actualitat en que hi ha sis cases rurals:
Taula 31 - Cases de turisme rural independents (Base de dades Idescat 2010)

Turisme rural
Nombre de cases
6

Places
51

Per tal de donar dades d’ocupació ens centrarem en la primera casa rural, en que durant els
anys 2004 al 2007 la mitjana d’ocupació va ser del 86 %, sent l’ocupació mínima en l’any 2007
en un 71 %. En els anys 2008 i 2009 va ser també del 86 %, i en els anys 2010 i 2011 del 74 %.
Aquesta disminució de la mitjana de l’ocupació s’atribueix a la crisi econòmica.
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3.5.3. L’ermita de la Bovera
L’ermita de la Bovera a part de ser un lloc de culte també s’hi realitzen activitats de lleure, ja
que disposa d’unes instal·lacions adequades per tal de dur trobades entre amics, principalment
dinars.
El santuari disposa d’un servei de bar en els dies festius i servei de barbacoes, que per un preu
simbòlic és pot fer ús de les seves instal·lacions.
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4. Desenvolupament Rural
4.1.

Grup d’Acció Local Urgell – Pla d’Urgell

4.1.1. Descripció grup
Actualment, Guimerà pertany dins el Grup d’Acció Local Urgell – Pla d’Urgell. L’àrea d’estudi
del grup la component 16 municipis del Pla d’Urgell que són Barbens, Bell-lloc d’Urgell, Bellvís,
Castellnou de Seana, Fondarella, Golmés, Ivars d’Urgell, Linyola, Miralcamp, el Palau
d’Anglesola, el Poal, Sidamon, Torregrossa, Vilanova de Bellpuig, Vila-sana i Mollerussa, que és
la capital; i 20 de la comarca de l’Urgell que són Agramunt, Anglesola, Belianes, Bellpuig,
Castellserà, Ciutadilla, la Fuliola, Guimerà, Maldà, Nalec, els Omells de na Gaia, Ossó de Sió,
Preixana, Puigverd d’Agramunt, Sant Martí de Riucorb, Tornabous, Vallbona de les Monges,
Verdú, Vilagrassa i Tàrrega que és la capital.
Aquest grup és una entitat sense ànim de lucre que va ser creada per tal de gestionar i aplicar
el programa Leader pels anys 2007 al 2013.
L’objectiu principal del grup és la promoció econòmica i el desenvolupament sostenible dels
grups que engloba.
El Consorci Leader Urgell – Pla d’Urgell es compon de 46 entitats de les quals el 50 %
representa el sector públic, com són ajuntaments i administracions comarcals, i l’altre 50 % és
el del sector privat, que el compon agents econòmics de diferents sectors i associacions
(Morell, et al., 2008).

4.1.2. Programa Leader
Les normes bàsiques que regeixen l’actual programa i les mesures en que ses regeixen els
estats membres i les regions es contemplen en el Reglament (CE) n° 1698/2005 que estableix
tres temes per la política de desenvolupament rural del 2007 a 2013, que són els eixos
següents:
-

Augment de la competitivitat del sector agrícola i forestal

-

Millora del medi ambient i de l’entorn rural

-

Qualitat de vida en les zones rurals i diversificació de l’activitat econòmica

Els Estats membres i les regions han de repartir els seus fons pel desenvolupament rural entre
aquest tres eixos. També una part d’aquests fons s’han de destinar a projectes que es basen en
l’experiència de les iniciatives Comunitàries Leader, que es basa en el desenvolupament rural
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de projectes molt individuals creats i aplicats pels socis locals, per tal de solucionar problemes
concrets del territori.
Tots els Estats membres han elaborat un programa de desenvolupament rural que detalla els
fons i la seva aplicació durant el període actual.
En aquest període s’ha donat major importància en la coherència de l’estratègia del
desenvolupament rural en tota la Unió Europea.
Els objectius del programa actual són:
-

Determinar els àmbits en els que l’ajuda europea en el desenvolupament rural aporta
el major valor afegit per la UE.

-

Crear un nexe amb les grans prioritats de la UE.

-

Garantir la coherència amb les restants polítiques de la UE i, en particular, les de
cohesió i medi ambient.

-

Contribuir a l’aplicació de la nova Política Agrícola Comú (PAC), orientada al mercat, i a
la reestructuració a la que necessàriament donarà lloc, tant en els antics Estats
membres com en els nous (http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_es.htm).

4.2.

Línies estratègiques

4.2.1. Objectius
El programa Leader d’ajudes europees es centra en el desenvolupament rural sostenible. En
que els objectius principals són:
-

Mantenir i ampliar la base econòmica del medi rural

-

Mantenir i millorar el nivell de població

-

Conservar i recuperar patrimoni, els recursos naturals i culturals, i del medi ambient.

4.2.2. La Vall del Corb
4.2.2.1.

Descripció

La Vall del Corb és una zona que té una identitat pròpia dins la comarca de l’Urgell, i la formen
els municipis de Guimerà, Ciutadilla, Nalec, Sant Martí de Riucorb, Vallbona de les Monges, els
Omells de na Gaia, Maldà i Belianes.
Es caracteritza pels cultius de secà, les tradicions pròpies, la forma del relleu i l’antiga
dependència de l’ordre del Cister. En els últims anys la Vall del Corb ha sofert un estancament
en el dinamisme en comparació amb d’altres zones.
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Per aquest motiu el Grup d’Acció Local, donades les potencialitats turístiques que ofereix la
zona, realitza projectes per tal de donar un gir en aquesta situació.
La zona és relaciona amb el riu Corb, que és un afluent del Segre. Al llarg del seu recorregut
moltes vegades desapareix de la superfície, ja que té poca aigua i passa a ser aigua subterrània.
En els pròxims anys ha de ser una de les zones més beneficiades per la implantació de reg amb
aigua provinent del Segarra – Garrigues, però amb les limitacions i inconvenients que les zones
ZEPA imposaran. Però Guimerà no entra dins els municipis que es beneficiaran de l’aigua que
aporti el canal.
4.2.2.2.

Estratègies en la Vall del Corb

Una de les línies que es desenvolupa és l’establiment de mecanismes de cooperació i posada
en comú de noves alternatives en els secans clàssics.
Les principals estratègies que es realitzen en aquest període són:
Promoció vinya: És una de les promocions de les àrees de secà, es potenciarà la ja existent
“Denominació d’Origen Costers del Segre”, en que Guimerà entra dins la seva àrea d’influència
juntament amb d’altres municipis de la Vall del corb com són Vallbona de les Monges, Verdú,
Belianes, Ciutadilla, Maldà, Nalec i els Omells de na Gaia, de la zona de la Vall del Riucorb, i té
ja una bona reputació en molt mercats de l’Estat espanyol.
Promoció olivera: Es realitza la fomentació del conreu, així com el co-desenvolupament de l’oli
“Denominació d’Origen les Garrigues” juntament amb d’altres comarques, ja que la producció
d’olives en els municipis de Maldà, Guimerà i Vallbona de les monges estan inclosos. Per tal de
realitza la iniciació i consolidació d’accions de co-desenvolupament es realitzarà accions sobre
la distribució dels productes, disseny de les ampolles i operacions de màrqueting juntament
amb les de merchandising.
Promoció cultural: Es realitza accions de co-desenvolupament juntament amb comarques de
Tarragona, en la promoció nacional i internacional de la Ruta del Cister. A més, també s’ha de
realitzar una actualització i modernització de l’actual ruta per la seva difusió, implantació de
les noves tecnologies d’informació i comunicació, i l’organització de visites turístiques
integrades amb d’altres indrets com l’Estany d’Ivars i Vila – Sana.
Foment d’activitats turístiques: Pel que respecte en l’eix 3, es realitza un foment d’activitats
turístiques que inclou, el reforç del turisme rural, El foment d’atractius turístics del propi
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territori, el foments de la ruta del Cister i de la Vall del Corb, fomentar projectes de rutes a peu
o amb bicicleta, i consolidar esdeveniments lúdics, com és el cas del Mercat Medieval de
Guimerà (Morell, et al., 2008).

4.2.3. Accions realitzades en el municipi
Tal hi com s’ha vist en els apartats anterior, no hi ha hagut accions directes en el municipi de
desenvolupament rural, però sí que d’una forma indirecta ha afectat, com és la promoció de la
Ruta del Cister i de la Vall del Corb.
També cal destacar que la raó per la qual hi ha sis cases rurals és gràcies a les ajudes Europees
destinades per aquest fi, és a dir, promocionar el turisme en el municipi.
En el municipi hi ha un total de 4 explotacions que s’han beneficiat de les mesures de
desenvolupament rural atorgades per la Unió Europea, segons la taula següent:
Taula 32 - Explotacions que s’han beneficiat de mesures de desenvolupament rural (Base de dades
Idescat Cens agrari 2009)

Total

Utilització de
serveis
d'assessorament

Modernització de
les explotacions
agràries

explot.
4

explot.
1

explot.
1

36

Compliment de les
normes establertes
en la normativa
comunitària
explot.
2

Pagaments
relacionats amb
altres ajudes
agroambientals
explot.
1
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