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VALORACIÓ GENERAL
COMARCAL
Les Garrigues perd més població el 2018 que l’any 
anterior. Concretament hi ha una pèrdua de 204 
habitants, mentre que el 2017 era de 115 i el 2016 
era de 252. La població als municipis de menys 
de 500 habitants també segueix disminuint d’una 
forma similar a la de l’any 2017. Pel que fa a l’enve-
lliment, hi ha un lleu increment de la taxa d’enve-
lliment (>65 anys) i un increment més important 
del sobre envelliment (>85 anys), que arriba a ser 
el 21,4% de la població. En aquest punt, desta-
quen els municipis dels Omellons (39,6%), Bovera 
(38,1%) i el Cogul (37,9%) com els que presenten 
les taxes d’envelliment més elevades, mentre que 
Bellaguarda i el mateix Cogul, amb més del 30% 
de la població per sobre els 85 anys. Ambdues ta-
xes, envelliment i sobre envelliment, a la comarca 
de les Garrigues estan per sobre la mitjana de la 
resta del territori. La població estrangera es man-
té estable al 12,1%, i Juneda segueix sent el muni-
cipi amb un percentatge més elevat que augmen-
ta fins al 20,9%.

La taxa d’atur a les Garrigues disminueix fins al 
8,9%, en una tendència a la baixa que l’acosta a la 
mitjana rural catalana (8,4%). Els municipis de Tar-
rés (17,1%) i Granyena de les Garrigues (16,7%) 
presenten l’atur més elevat, substituint a Cervià 
de les Garrigues i les Borges Blanques que éren 
els municipis amb les taxes més elevades l’any 
2017. La variació dels comptes de cotització mos-
tra un empitjorament essent més negativa i , en 
canvi, el nombre d’indústries agroalimentàries 
compta amb 2 indústries més que l’any anterior, 
essent Juneda el municipi que en concentra més. 
El nombre d’afiliats a la seguretat social també 
augmenta en 115 noves afiliacions. Els joves in-
corporats al sector agrari disminueixen molt lleu-

gerament passant dels 22 durant el 2017 als 21 
l’any 2018. Finalment, es continuen perdent pla-
ces d’allotjaments turístics (-33) i es mantenen les 
places d’allotjament de turisme rural. 
Si ens fixem en els serveis i la qualitat de vida, hi 
ha els mateixos municipis sense llar d’infants (15) 
i sense escola (9). El nombre d’estudiants universi-
taris cada mil habitants disminueix a 5,6 i se situa 
per sota la mitjana rural catalana (6). El cost mitjà 
del lloguer per habitatge continua augmentant, 
amb un increment de 9€ mensuals, en una clara 
tendència a l’alça ja que l’any 2016 era de 289,8 
€/mes, l’any 2017 de 325,5 €/mes, i enguany és 
de 334,5 €/mes. Malgrat això, aquest cost encara 
és inferior al valor mitjà de les zones rurals. Els 
contractes de lloguer cada mil habitants augmen-
ta respecte el període anterior. D’altra banda mi-
llora la recollida selectiva de residus, però encara 
està molt per sota del conjunt de territoris urbans 
i rurals.

Les Garrigues augmenten 111 ha de superfície 
forestal i en canvi, perden 448 ha de superfície 
agrícola entre 2017 i 2018.  La Granadella i Arbeca 
són els municipis on es concentra una major su-
perfície agrícola, i en el primer cas, també de su-
perfície agrària ecològica (790,9 ha). De tota ma-
nera, a nivell comarcal, s’observa una reducció de 
571 ha de superfície agrària ecològica. Destaca la 
disminució del nombre d’expedients urbanístics 
en sòl no urbanitzable.

L’índex de dinamisme socioeconòmic de les Gar-
rigues continua empitjorant entre el 2017 i 2018, 
situant-se en un valor encara més baix (-0,85) 
respecte la mitjana de les zones rurals catalanes 
(-0,2). 



GARRIGUES

Amb el suport de:

FUNDACió Del móN rUrAl

tel.: 973 229 360 | mail: fmr@fmr.cat

www.fmr.cat


