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VALORACIÓ GENERAL
COMARCAL
L’envelliment de la població de la Segarra es man-
té, encara que s’observa una lleugera disminució 
de la taxa de sobre envelliment que amb un 21,3% 
segueix per sobre la mitjana de les comarques ru-
rals catalanes. En aquesta franja de població, ma-
jors de 85 anys, les dones representen la majoria. 
A nivell municipal, Montornès de Segarra i Monto-
liu de Segarra superen el 30% de la població pel 
que fa al sobre envelliment, i el primer també se 
situa a la part alta respecte la taxa d’envelliment 
(37,8%). La població jove de menys de 35 anys 
es manté a nivell comarcal (17,6%), i destaca el 
46,1% de Guissona en aquesta franja d’edat. La 
Segarra, seguint la tendència detectada en anys 
anteriors, guanya població i ho fa d’una forma no-
table durant el 2018. La variació de població en 
municipis de menys de 500 habitants també és 
positiva, amb un guany de 19 habitants mentre 
que el 2017 se’n perdien 60. 

La població estrangera és molt important a la 
comarca, i augmenta fins al 26%. Aquest percen-
tatge supera amb escreix el percentatge mitjà a 
Catalunya, tan pel que fa a les zones rurals com 
urbanes. En aquest sentit, Guissona presenta una 
població estrangera del 50,8%, que supera fins i 
tot la dada de l’any anterior; 49,7%.   

En termes econòmics, la Segarra perd 5 joves in-
corporats al sector agrari, principalment homes. 
La variació dels comptes de cotització segueix ne-
gativa però millora respecte l’any anterior, mentre 
que es manté el nombre d’indústries agroalimen-
tàries. S’observen 229 noves afiliacions a la segu-
retat social. La taxa d’atur baixa 1 punt i se situa 
al 6,9%, molt per sota les taxes mitjanes tan de les 
zones rurals (8,4%) com urbanes (10,4%). A nivell 
municipal, hi ha una gran diferència entre alguns 
municipis com Granyanella i Montornès de Se-

garra, que superen un atur del 12%, i Sant Guim 
de la Plana amb 1,7% i Estaràs amb 3,7% d’atur. 
Per la seva banda, el turisme rural perd 10 places 
mentre que els allotjaments turístics en general 
en guanyen 8. 

Respecte els serveis i la qualitat de vida, es mante-
nen els 13 municipis sense escola o llar d’infants. 
Els estudiants universitaris cada mil habitants 
varien poc respecte l’any 2017, i s’assimilen a la 
mitjana rural. Per altra banda, malgrat disminuei-
xen els contractes de lloguer cada mil habitants, 
el cost mitjà de lloguer per habitatge augmenta 
12 euros mensuals de mitjana. Continua la millora 
de la recollida selectiva municipal a la comarca, on 
destaca la capital, Cervera, en primer lloc i Sanaü-
ja, en segon lloc. La quantitat recollida a la comar-
ca és molt similar a la mitjana rural.

La dinàmica territorial mostra una pèrdua de 42 
ha de superfície forestal però sobretot per un 
augment de 1.038 noves hectàrees de superfície 
agrícola que contraresta la pèrdua de 253 hectà-
rees detectada l’any 2017. La superfície agrària 
ecològica és similar, amb 30 ha menys que l’any 
anterior, i gairebé la meitat es concentra a Biosca 
encara que aquest municipi ha perdut 9 ha per 
aquest ús. El nombre d’expedients urbanístics en 
sòl no urbanitzable disminueix clarament (10 ex-
pedients menys) mentre que els expedients urba-
nístics tramitats també es redueixen a la meitat 
respecte el 2017. 

El dinamisme socioeconòmic de la Segarra millo-
ra considerablement, amb un augment respecte 
l’any anterior, tal i com mostra un índex de +0,78, 
per sobre del valor mitjà rural i urbà del conjunt 
del territori.
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