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VALORACIÓ GENERAL
COMARCAL
En el cas del Segrià, de forma conjunta, es tenen 
en compte només els indicadors pels municipis 
que formen part de les zones Leader 2014-2020 
per tal de facilitar la comparació entre zones ru-
rals i urbanes (els indicadors analitzats d’aquesta 
manera estan marcats amb un * a les taules). Tan-
mateix, s’aporten les dades de tots els municipis 
de la comarca a la taula corresponent.

El “Segrià rural” continua perdent població, encara 
que en perd menys que el 2017 (-189 habitants) 
mentre que el 2018 la pèrdua és de 154. Pel que 
fa als municipis de menys de 500 habitants, també 
es perd població però d’una forma menys accele-
rada ja que el 2018 s’ha perdut 14 habitants men-
tre l’any anterior la pèrdua era de 76 habitants. 
Aquesta pèrdua de 14 habitants s’assimila més a 
la detectada l’any 2016 (-12 habitants). Mentres-
tant, la població estrangera segueix augmentant, 
amb un clar predomini dels homes (63,3%). 

S’observa un progressiu envelliment de la pobla-
ció, amb un increment de les taxes d’envelliment 
(població > 65 anys) i la taxa de sobre envelliment 
(població > 85 anys respecte els que superen 
els 65 anys). Ambdues taxes comarcals, 23,6% i 
20,5% respectivament, superen la mitjana de les 
zones rurals catalanes. Destaquen els municipis 
d’Almatret (36,6%) i Sarroca de Lleida (36%), com 
els que presenten un percentatge de població 
més gran dels 65 anys, i en el cas de Sarroca de 
Lleida també ho és respecte la taxa de sobre en-
velliment. Per altra banda, la població jove menor 
de 35 anys disminueix 0,3 punts percentuals; re-
presentant el 33,2% del total i segueix per sota 
la mitjana rural. Tot i això, hi ha alguns municipis 
com Alcarràs, Albatàrrec, Alcoletge, Alpicat i Tor-
refarrera que superen una taxa de població jove 
del 40%.

A nivell econòmic, la variació de comptes de co-
tització és positiva, passant del –0,6% del 2017 al 
+2,7% d’enguany, i per tant implica un guany de 
noves empreses durant aquest període. També es 
compta amb 262 noves afiliacions a la seguretat 
social, molt per sobre l’increment de 14 detectat 
en el període anterior 2016-2017. La taxa d’atur 
comarcal cau 0,5 punts, situant-se en el 11,9%, 
encara per sobre les mitjanes que s’observen tan 

en les zones rurals com urbanes. L’atur més ele-
vat a nivell municipal es troba a Alfarràs (19,8%) i 
Torres de Segre (18,1%). Es guanyen 2 indústries 
agroalimentàries en el conjunt comarcal. Final-
ment, s’observa una reducció notable dels joves 
incorporats al sector agrari, que passen dels 61 
el 2017 als 34 del 2018. El sector turístic presen-
ta un augment de 16 noves places d’allotjaments 
totals, mentre que el turisme rural en guanya 12. 

Respecte els serveis i la qualitat de vida, és impor-
tant indicar que s’observen 2 municipis més sen-
se llar d’infants a la comarca (un total de 10 sen-
se aquest servei), mentre que es mantenen els 2 
municipis sense escola. El nombre d’estudiants 
universitaris cada mil habitants es redueix lleuge-
rament encara que segueix per sobre les mitjanes 
de la resta de territori, tan rural com urbà. El cost 
mitjà del lloguer per l’habitatge augmenta 21,2 €/
mes, que sumat a l’increment detectat en el perío-
de anterior (16,1€/mes) representa un increment 
de 37,3 euros al mes del cost mitjà del lloguer des 
de 2016 (dades per al conjunt de la comarca). Per 
altra banda, la recollida selectiva de residus mi-
llora, però encara representa una quantitat molt 
inferior a la de la resta del territori, tan pel que fa 
a les mitjanes que es recullen a l’àmbit rural com 
en l’urbà. Destaca la quantitat recollida al municipi 
de Vilanova de Segrià, com la més  elevada i que 
s’acostaria més a la mitjana rural. 

La superfície forestal venia de perdre 25 ha en-
tre 2016 i 2017, i el 2018 aquesta superfície pre-
senta 391 ha més que l’any anterior. Per la seva 
banda, la superfície agrícola segueix disminuint a 
la comarca i s’observen 293 ha menys. Si se suma 
aquesta pèrdua amb la del període anterior que 
era de 385 hectàrees, des del 2016 s’han perdut 
678 ha de superfície agrícola. La superfície agrària 
ecològica també presenta una reducció de 938 ha, 
on la part més important es localitza a Torrebes-
ses i Llardecans. Els expedients urbanístics en sòl 
no urbanitzable disminueixen mentre que els ex-
pedients de planejament tramitats augmenten. 

El Segrià presenta un dinamisme socioeconòmic 
més baix que l’any anterior i ha baixat fins a un 
índex de –0,27, lleugerament per sota la mitjana 
rural catalana (-0,2). 
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