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VALORACIÓ GENERAL
COMARCAL
L’Urgell reverteix la tendència de despoblament
i, segons les dades pel 2018, es pot parlar de repoblament ja que, mentre el 2016 es perdien 249
habitants; el 2017, 31 habitants menys; el 2018
hi ha 215 nous habitants a la comarca. Pel que
fa als municipis de menys de 500 habitants, hi ha
una desacceleració de la pèrdua de població, que
enguany només en perd 3 pels 34 que es perdien
l’any 2017. La majoria dels nous habitants es troben a la capital, Tàrrega, i en segon lloc a Bellpuig,
mentre municipis petits com La Fuliola o Verdú
pateixen pèrdues importants.
La taxa d’envelliment es manté en el 19,7% i encara se situa per sota de la mitjana de les zones
rurals. De totes maneres, els municipis de la Vall
del Corb, com Nalec, Guimerà, Vallbona de les
Monges, Sant Martí de Riucorb, Ciutadilla, etc.
Presenten taxes d’envelliment per sobre el 30%.
En canvi, el sobre envelliment continua augmentant fins al 21,2%, superant per poc, la mitjana rural. Mentrestant, la població de menys de 35 anys
també es manté en el 37%, on destaca la capital,
Tàrrega, amb un 40,4%, seguida de municipis com
La Fuliola (37,2%) i Vilagrassa (37,1%).
La població estrangera augmenta fins a representar el 17,6% de la població, un percentatge clarament superior a les mitjanes rurals i urbanes del
territori, i on destaca el municipi de Tornabous,
amb un 27,1%.
A nivell econòmic, es redueix la variació de comptes de cotització, tot i que segueix sent positiva;
+0,3%, per la qual cosa se segueixen creant empreses o centres de treball. En canvi, es compta
1 indústria agroalimentària menys que l’any anterior. Paral·lelament es compten 421 noves afiliacions a la seguretat social, que sumades a les
de l’any anterior, representa un increment de 881
noves afiliacions en dos anys (2016-2018). La taxa
d’atur comarcal es redueix mig punt percentual,
essent del 10,5%, però encara és superior a la

mitjana rural (8,4%) i s’assembla més a la de les
zones urbanes (10,4%). Si durant el 2017, Guimerà i Tàrrega eren els municipis amb una taxa
d’atur més elevada, el 2018 són Vilagrassa (13,9%)
i La Fuliola (12,8%). El 2018 s’incorporen 7 joves al
sector agrari, tres menys que els de 2017.
A nivell de serveis, i com a punt positiu del 2018,
la comarca compta amb un municipi menys sense
escola, que passa dels 4 als 3. En canvi, es mantenen els 9 municipis sense llar d’infants. El nombre d’estudiants universitaris cada mil habitants
augmenta el doble (+0,6 punts) que l’increment
anterior i se situa en un valor superior a la mitjana d’altres comarques, tan rurals com urbanes. Es
continua observant un augment dels contractes
de lloguer cada mil habitants i tot i que el cost mitjà del lloguer per habitatge a l’Urgell està per sota
la mitjana del que es paga a la resta del territori,
hi ha un increment de 22,2 euros al mes respecte
les dades de 2017.
Hi ha una nova millora de la recollida selectiva
municipal, encara que la xifra encara és clarament
més baixa que la quantitat mitjana rural i urbana
Nalec i Vallbona de les Monges són els municipis
que recullen més quantitat de residus per habitant i any.
Territorialment es compten 186 ha més de superfície forestal i per contra, es perden 524 ha de superfície agrícola. L’Urgell presenta 896 ha de superfície agrària ecològica l’any 2018, 90 més que
l’any anterior. A nivell urbanístic, destacar que hi
ha 9 expedients menys en sòl no urbanitzable, la
majoria dels quals es continuen localitzant al municipi d’Agramunt.
L’Urgell empitjora el dinamisme socioeconòmic
respecte l’any anterior, passant d’un índex negatiu de –0,26 (2017) a un valor també negatiu de
-0,57. Aquesta xifra situa la comarca per sota la
mitjana rural catalana (-0,2).
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