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1. INTRODUCCIÓ

En aquest article, volemdestacar els canvis viscuts a Lleida en els darrers anys,
en relació amb la cultura, l’educació i la immigració, ja que són els àmbits en
els quals s’ha detectat un dinamisme especialment intens i peculiar a les ter-
res de Lleida.

L’àmbit de la cultura se centra bàsicament en la cultura del consum com
a dimensió substantiva de les societats actuals i es destaquen, sobretot, els ín-
dexs d’equipaments, de capital cultural i de consums audiovisuals a Lleida. Es
constata, en aquest sentit, que la mitjana d’equipaments i de capital cultural
de la província de Lleida se situa en la categoriamitjana baixa, però l’índex re-
latiu a la mitjana de consums audiovisuals és el que assoleix un valormés alt;
no obstant això, només assoleix una categoriamitjana. S’observa una tendèn-
cia a la dualització entre una població jove, més instruïda i amb uns percen-
tatges de consum elevats i una altra d’oposada —els de més de trenta-sis
anys—, amb baixos nivells instructius i que no s’interessa gens per les pràcti-
ques culturals. Els resultats ensmostren indicis de dos canvis: el primer, rela-
tiu a l’edat i la influència del nivell d’estudis, especialment en les dones. La lò-
gica dels estils de vida estàmés determinada per les connexions a Internet o als
mitjans que per posseir un elevat nivell d’ingressos o pertànyer a una catego-
ria ocupacional elevada. El segon canvi és el que fa referència a un dinamisme
cultural més gran de les dones instruïdes.

L’àmbit de l’educació es desenvolupa bàsicament al voltant de l’escolarit-
zació, la diversitat cultural i la interculturalitat, fent especial esment de la im-
migració i la ruralitat. És evident que el sistema educatiu a Lleida és partícip del
conjunt educatiu deCatalunya, però hi ha algunes característiques que sobre-
surten en aquests aspectes, principalment. Així, cal destacar, en relació amb la
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demarcació de Lleida i amb la immigració dins el conjunt deCatalunya, que hi
ha hagut un creixement contingut però constant dels alumnes migrats a les
aules: tenint en compte els diferents nivells d’estudis d’infantil, primària, se-
cundària, batxillerat, cicles formatius i educació especial, a les terres de Lleida
hi ha hagut un increment d’alumnes estrangers del 14 %, mentre que el crei-
xement a Catalunya ha estat del 8,5 %. La resposta del sistema educatiu català
és una educació inclusiva i intercultural a través del programa de llengua, in-
terculturalitat i cohesió social (LIC) i els plans d’entorn, tot i que la darrera ini-
ciativa experimental dels anomenats espais de benvinguda educativa (Reus i Vic) se
situa enun límitmés proper a la segregació que les aules d’acollida, i se n’haurà
de veure en els propers anys l’orientació definitiva. En relació amb l’escola ru-
ral, cal recordar (en termes territorials) que una tercera part de les zones esco-
lars rurals (ZER) i pràcticament el 40 % dels centres corresponen als Serveis
Territorials de Lleida. Els resultats apunten inequívocament a unes percep-
cions i valoracions positives de l’escola rural tant per part del personal docent
comper les famílies. La pregunta que ens fem en l’apartat corresponent és si es
pot fer extensible aquesta imatge positiva de l’educació al conjunt de les altres
esferes de la ruralitat. Ja que si bé és cert que en allò relatiu a l’escola rural s’ha
trencat l’estereotip negatiu dintre del conjunt del sistema educatiu, no sabem
si això també està passant amb els altres imaginaris de la societat rural.

L’àmbit de la immigració és també un tema destacat a les terres de Lleida,
ja que, tot i que és un fenomen relativament recent a Ponent, està tenint un
alt impacte al territori, inicialment des d’un punt de vista demogràfic, però
també econòmic i social. De tota manera, aquesta presència és territorial-
ment desigual, ja que n’hi ha una concentraciómés gran al Segrià i a la ciutat
de Lleida, i també a nuclis comTàrrega,Mollerussa, Balaguer, Guissona, Cer-
vera i Tremp, peròmés baixa en altres llocs de l’actual demarcació provincial.
Aquest increment de la presència d’immigrants territorialment diferent ha
comportat diversos discursos entre la població i els mateixos immigrats. En
termes generals, els habitants de les comarques de Lleida opinen que el nom-
bre d’immigrants s’ha incrementatmolt en els darrers anys i la percepció que
és un flux de població poc controlat preocupa tots els segments socials. De fet,
la majoria està d’acord amb què caldria establir mesures de control de la im-
migració. Fins i tot els immigrats creuen que en determinats indrets ja hi ha
massa immigració. Tot i això, a les comarques demuntanya, on hi ha un per-
centatge menor d’immigració, malgrat que també hi existeix la percepció
d’un important increment, es viu de manera més positiva i es menciona
l’impacte positiu pel que fa a la demografia i a l’economia. De totamanera, les
manifestacions unamicamés negatives respecte a la immigració, a vegades, es
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fan més evidents als nuclis amb menor població que a les grans ciutats, més
«acostumades» a la diversitat cultural.

En tot cas, aquestes són unes pinzellades dels canvis viscuts a Lleida en els
darrers anys; canvis socials, culturals, educatius i econòmics que fan palès el
dinamisme d’un territori, tan a prop i tan lluny (ja no tant) de la realitat de la
capital barcelonina, en el marc del conjunt de Catalunya.

2. CONSUMS I CANVI SOCIAL: UNA PERSPECTIVA DES DE LLEIDA

La cultura del consum és una dimensió substantiva de les societats actuals.
Com a pràctica social concreta, aplega un conjunt de forces que posa en rela-
ció factors de caràcter econòmic, com ara la distribució de rendes, amb factors
de caràcter social o cultural, que van des de la construcció de les necessitats
fins al sentit de la identitat en els grups concrets. D’una banda, els consums
mantenen el seu caràcter estructural (estructurant i estructurat), atès que es
troben vinculats a economies de prestigi, amb accés a béns escassos l’obtenció
dels quals requereix una considerable inversió en temps, diners i coneixe-
ments. Tanmateix, però, s’aprecien canvis en aquestsmateixos grups amb ele-
vat capital cultural i simbòlic, que mostren, cada cop més, una tendència a
l’autocontrol, a la contenció, i donen peu a l’aparició de formes de consum
més sostenibles i més especialitzades. De l’altra, apareixen grups amb una bar-
reja realista demanipulació i llibertat en els quals, finalment, els consums són
triats en funció del que simbolitzen, com diria Alonso (2005). Segons Feather-
stone, el consumpodria definir-se comuna forma global que tenen els homes
de viure en un imaginari col·lectiu on els significats es renegocien en funció de
múltiples elements, de talmanera que la definició de l’estatus o del grup esde-
vémés complexa, atès que es desenvolupennoves estructures d’identitat (Fea-
therstone, 2000, p. 37). En altres casos, les associacions simbòliques dels béns
poden renegociar-se per tal d’accentuar les diferències en l’estil de vida dels
grups en els diferents grups socials. En aquests processos, les categories utilit-
zades es dilueixen en diversos sentits. El consumidor de final de la dècada s’ha
desempallegat tant de l’opulència de l’època fordista com de la imatge elitista
i ha esdevingut més reflexiu i s’ha endinsat en la seva pràctica quotidiana en
discursos sobre temes ecològics, la sostenibilitat, el multiculturalisme o
l’acceptació de la diferència sexual. Aleshores, més que grans grups, trobem
individus concrets en un procés d’afirmació de la seva individualitat. Alonso
(2005) planteja que les característiques que més ens apropen als canvis en el
consum són les de personalització, fragmentació i risc; per contra, els canvis
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que més afecten els individus són els relatius a la seguretat, la simplificació, el
coneixement, la personalització i el plaer, tot acompanyat de forts processos
de desinstitucionalització i descol·lectivització de la vida social occidental.

Un altre dels canvis que han modificat l’esfera del consum ha estat
l’extensió de l’art a l’esfera quotidiana gràcies als nousmitjans de producció i
difusió. Aquest procés que es coneix coma estetització de la vida quotidiana és
un fenomen propi de la nostra societat que posa en qüestió les categories que
tradicionalment s’associaven a l’art. Els límits entre l’alta cultura, la mitjana
(middlebrow) i les cultures populars i la de masses semblen diluir-se. L’art perd
la seva aura sagrada i es posa en qüestió el lloc que ocupa en l’acadèmia, atès
que, a partir d’ara, l’art pot estar situat en qualsevol lloc i en qualsevol cosa.
També, a la dilució d’aquests límits, hi ha contribuït l’aparició de noves for-
mes d’expressió associades al disseny industrial, a la publicitat i a la producció
massiva d’imatges. Curiosament, segons Alonso (2005), la cultura, a través
d’aquests nous processos, hauria esdevingut més selectiva; s’adquireix una
certa consciència que les eleccions en el consum posen de manifest la pròpia
personalitat d’acord amb criteris particularistes, fugint de tot hedonismemal
entès.

Tot plegat, la complexitat d’aquests processos ens duu, més enllà dels
grans grups de consum (classes socials, grups d’estatus), a una fragmentació
dels estils de vida. Les dimensions instrumentals i expressives del consum no
s’han de veure com a polaritats que s’exclouen, sinó com el resultat d’un
equilibri que permet optar i construir un projecte de vida en el qual la recer-
ca de la particularitat en les eleccions de consum esdevé quelcom totalitza-
dor. La consciència d’aquest nou fenomen no és únicament i exclusiva pròpia
dels grups acomodats, sinó dels grups de totes les edats i condicions, atès que
el consum esdevé una eina que convida a l’autoexpressió. Tanmateix, però, i
malgrat el caràcter innovador i creatiu que pot adquirir el consum, una mi-
rada global i objectiva ens confirma l’existència de categories socials aplegades
al voltant de consums singulars i econòmicament importants i, en conse-
qüència, la dualització de les cultures del consum. Els grups socials amb ele-
vat capital simbòlic i cultural continuen accedint a ofertes molt especialitza-
des; per contra, la crisi el que posa en relleu és com afecta el consum a les
classesmitjanes, les grans perdedores del procés, en paraules d’Alonso (2005),
que han de suportar la precarització dels serveis públics, la degradació publi-
citària i cultural dels mitjans de comunicació generalista, l’artificialitat i el
risc sanitari dels productes alimentaris barats, la imposició per part dels grans
distribuïdors dels seus productes i marques o la ineficiència de la legislació so-
bre el consum.
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2.1. Consums, pràctiques i equipaments a Lleida: una aproximació

Les reflexions anteriors ens serveixen per a repensar les pràctiques concretes i
els usos que en cadascuna de les societats es fan dels objectes i del conjunt de
símbols, així com les característiques dels grups que els configuren.

2.1.1. El context

El context de l’anàlisi és la província de Lleida. Algunes de les seves caracterís-
tiques estructurals són interessants de conèixer a priori per tal de tenir clar de
quin context parlem. Demogràficament, del 1990 al 2008, la província de Llei-
da ha experimentat un creixement similar al de Catalunya: un 19,59 % i
un 19,43 %, respectivament, segons les dades del cens del 2008. No obstant
això, en el cas de Lleida, aquesta evolució no ha estat homogènia en totes les
comarques; observem que hi ha comarques que han tingut una evolució
molt per sobre de la mitjana de Catalunya, i fins i tot de Lleida, com ara la
Val d’Aran, amb un increment del 36,98 %, del qual el 19,11 % correspon als
immigrants; el Pallars Sobirà, amb un 25,5 %, del qual el 13,05 % és de la im-
migració; la Segarra, amb un 24,33 %, del qual el 19,5 % correspon als immi-
grants, o el Pla d’Urgell, amb un 24,59 %, del qual el 15,08 % és de la immigra-
ció. Per contra, n’hi ha d’altres l’evolució de les quals és recessiva, com ara les
Garrigues, ambun incrementdel 5,42%; laNoguera, ambun13,38%,oel Pallars
Jussà, ambun 10,23 %.

Una altra dada important és la referida als nivells d’instrucció de la pobla-
ció, molt especialment pel que fa a les diferències entre homes i dones així
com entre comarques. La província de Lleida presenta un dèficit instructiu1

d’un 42,29 %; és a dir, prop de 6 punts per sobre de lamitjana de Catalunya se-
gons les dades del cens del 2001. Per comarques, el Pla d’Urgell (42,26 %), les
Garrigues (47,15 %) i el Pallars Jussà (42,91 %) se situen prop de lamitjana de la
província de Lleida. Un segon grup és el format per aquelles comarques que
obtenen unamitjana quant a dèficit instructiumés elevada que lamitjana de
Catalunya sense arribar a la diferència anterior. En aquesta situació trobem
l’Urgell (38,51 %), la Segarra (37,47 %), l’Alta Ribagorça (39,88 %), el Pallars So-
birà (36,53 %) i l’Alt Urgell (39,45 %). Per sota de la mitjana de Catalunya tro-
bem el Segrià (35,13 %), Lleida ciutat (33,48 %) i laVal d’Aran (24,83 %).
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1. Persones analfabetes o que no han assolit un diploma d’estudis obligatoris.
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Pel que fa als estudis de suficiència elevada,2 podem observar que la relació
és inversament proporcional a l’anterior: a les comarques amb més deficièn-
cia instructiva hi hamenys persones amb diplomes universitaris. Per sobre de
la mitjana de la província de Lleida (12,01 %), hi ha Lleida ciutat (16,89 %), el
Segrià (14,54 %), l’Alta Ribagorça (14,96 %), la Val d’Aran (13,45 %) i el Pallars
Sobirà (15,14 %). Per sota de la mitjana de Lleida i de Catalunya, hi ha el Pla
d’Urgell (9,54 %), l’Urgell (9,42 %), la Noguera (10,31 %), la Segarra (9,70 %), les
Garrigues (8,53 %) i l’Alt Urgell (10,80 %).

Possiblement, entre totes les dades, les quemés criden l’atenció són les di-
ferències en el nivell d’estudis entre homes i dones, molt especialment en el
grau de suficiència instructiva elevada. Per tal de poder apreciar la importàn-
cia d’aquestes diferències, hemconstruït la taula 1 a partir de les dades censals.

Les dades de la taula 1 són interessants atès que corroboren no únicament
el fet, estadísticament demostrat, que hi hamés universitàries que universita-
ris, sinó també l’escletxa que s’està produint entre les unes i els altres. Les do-
nes acumulen més capital humà, especialment a la ciutat i a les poblacions
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2. Diplomats i llicenciats.

TAULA 1. Suficiència instructiva elevada (cens 2001)

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del cens del 2001.

Suficiència instructiva elevada

Comarques Total Homes Dones

Lleida província 12,01 % 9,97 % 13,35 %

Lleida ciutat 16,89 % 15,89 % 17,82 %

Pla d’Urgell 9,54 % 7,66 % 11,40 %

Urgell 9,42 % 7,64 % 11,19 %

Noguera 10,31 % 8,18 % 12,44 %

Garrigues 8,53 % 6,56 % 10,54 %

Alta Ribagorça 14,96 % 12,79 % 17,22 %

Pallars Jussà 12,91 % 10,93 % 14,87 %

Pallars Sobirà 15,14 % 12,01 % 18,43 %

Alt Urgell 10,80 % 9,07 % 12,54 %

Segarra 9,70 % 7,76 % 11,72 %

Cerdanya 13,12 % 12,11 % 14,19 %

Segrià 14,54 % 13,02 % 16,00 %

Val d’Aran 13,45 % 11,10 % 18,74 %

Solsonès 10,04 % 8,84 % 11,27 %
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dels voltants que formen la comarca del Segrià. Aquestes dades poden ser sus-
ceptibles de ser interpretades en termes dels efectes de la Universitat de Lleida
sobre el territori immediat. Les altres dades corresponen a les comarques on
s’havia produït una elevada deserció de les dones, molt especialment en els
anys seixanta i setanta.3 La diferència és que, el 2001, les dones hi tornen o s’hi
queden i tenen uns nivells d’estudismolt superiors als dels homes. Aquest fe-
nomen constitueix un indici de canvi social i cultural en aquestes zones. Cal
veure ara com repercuteix en lesmaneres d’organitzar-se en família i quin ti-
pus de noves relacions s’estableixen amb els àmbits social i cultural.

Una altra variable interessant és la que fa referència al coneixement del ca-
talà. En la província de Lleida s’observa una millor situació que a la resta de
Catalunya, fins i tot en la competència escrita. Això podria explicar la hipòte-
si que la llengua es transmet ambmenys dificultats en els contextos amb feble
renovació demogràfica i en poblacions petites. Tanmateix, però, caldria ana-
litzar de manera objectiva quina és la incidència de la població immigrada,
molt especialment de la població escolaritzada a Lleida o Catalunya.

2.1.2. L’enquesta

En aquest context hem realitzat un qüestionari-enquesta a 1.124 individus
(mostra) que s’han determinat per quotes prèvies d’edat, sexe i hàbitat, amb
un marge d’error del ±5 %. El qüestionari ha inclòs cent quatre ítems i s’ha
realitzat presencialment. Inclou variables sociodemogràfiques, estructurals i
culturals de la població enquestada. Prèvia depuració, l’explotació estadística
ens ha permès d’obtenir freqüències, la mitjana i la desviació típica i s’han
aplicat les proves de significació estadística de la t de Student i del khi quadrat;
també s’han elaborat variables complexes, com ara els índexs que ens han
permès d’operativitzar conceptes com ara el de capital cultural o el grau de
consum audiovisual. Atès que no disposemde gaire espai, presentarem els re-
sultats obtinguts amb els índexs d’equipaments, el capital cultural, els con-
sums audiovisuals i el capital social.4
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3. Vegeu Samper i Mayoral (1996).
4. Sobre com s’han elaborat els índexs: l’índex d’equipaments s’ha construït a partir dels equipaments
convencionals (televisió, vídeo...), els equipaments de relació social (vídeo, Internet...), els equipa-
ments d’oci específic (compactes, videojocs...), els equipaments de noves tecnologies (televisió de paga-
ment, televisió per ADSL...) i equipaments culturals específics (instruments musicals...). La puntuació
màxima que s’ha assolit ha estat de 25 punts i s’ha procedit a elaborar cinc categories: índex
d’equipament baix (entre 0 i 5 punts), mitjà baix (entre 6 i 10 punts), mitjà (entre 11 i 15 punts), mitjà alt
(entre 16 i 20 punts) i alt (més de 21 punts).
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2.1.3. Els resultats: els índexs

2.1.3.1. Índex d’equipaments

Si observem les categories que, prèviament, hem establert per a l’índex cultu-
ral, la mitjana d’equipaments de la província de Lleida se situa en la categoria
mitjana baixa. Una de les raons pot ser que només s’han tingut en compte
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L’índex cultural I l’hem construït a partir de les variables següents:
a) Assistència a equipaments específicament culturals, com ara teatre, concerts, museus, bibliote-

ques i arxius.
b) Freqüència: nombre de vegades que s’ha anat a algun dels equipaments anteriors en els últims

tres mesos.
c) Possessió de llibres, discs, DVD...
El valor màxim que pot atènyer un individu és de 120 punts. A partir d’aquesta puntuació, s’han

creat cinc categories: índex de capital cultural baix (entre 0 i 25 punts), índex de capital cultural mitjà
baix (entre 26 i 50 punts), índex de capital cultural mitjà (entre 51 i 75 punts), índex de capital cultural
mitjà alt (entre 76 i 100 punts) i índex de capital cultural alt (més de 100 punts).

Pel que fa a l’índex de consums audiovisuals, s’han utilitzat les variables de temps davant les panta-
lles (televisió, Internet...) i freqüència. El valor màxim assolit per un individu ha estat de 25 punts; això
ens ha permès establir cinc categories: índex de consum audiovisual baix (entre 0 i 5 punts), mitjà baix
(entre 6 i 10 punts), mitjà (entre 11 i 15 punts), mitjà alt (entre 16 i 20 punts) i alt (més de 21 punts).

TAULA 2. Índexs d’equipaments, de capital cultural i de consums audiovisuals

Font: Enquesta de consums, hàbits i pràctiques culturals de la província de Lleida 2009.

Índex Índex de capital Índex de consums
d’equipaments cultural audiovisuals

Lleida província 8,95 36,88 12,95

Lleida zona 1 8,73 37,38 13,02

Lleida zona 2 8,44 35,76 13,62

Lleida zona 3 7,77 33,47 11,51

Segrià 9,01 35,16 11,53

Noguera 10,54 37,87 12,64

Pla d’Urgell 8,35 35,00 12,28

Urgell 11,39 39,90 12,59

Garrigues 7,35 38,91 12,22

Segarra 8,06 38,94 12,86

Solsonès 9,50 26,14 18,38

Alt Urgell 6,86 34,67 15,22

Pallars Jussà 11,17 50,37 14,97

Pallars Sobirà 7,70 40,60 11,70

Val d’Aran 10,18 43,39 12,39

Alta Ribagorça 11,20 46,80 15,10
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equipaments de caràcter cultural. Això no obstant, algunes comarques estan
més equipades que d’altres, com ara el cas de l’Urgell, el Pallars Jussà, la No-
guera, laVal d’Aran i l’Alta Ribagorça.

Per tal de filar més prim, ens hem fixat en tres equipaments, el reproduc-
tor de DVD, l’ordinador i la connexió a Internet, i n’hem comparat la difusió
a les diferents comarques. Pel que fa al DVD, quatre comarques (el Pla
d’Urgell, l’Urgell, la Noguera i el Pallars Sobirà) es troben en el llindar del 80 %
sense superar-lo; la resta, llevat del Solsonès, se situen entre el 55 % i el 70 %.
En el cas de l’ordinador, solament una de les comarques no arriba al 50 % (el
Pallars Sobirà); la resta superen aquesta dada, com ara el cas de l’Urgell, amb
un 79,2 %; la Noguera, amb el 69,0 %, o el Pallars Jussà, amb el 68,6 %. La resta
oscil·len entre el 50 % i el 60 %. Aquestes dades són lleugerament inferiors a les
que s’obtenen en l’estudi Equipament TIC a les llars catalanes.5

Pel que fa a la connexió a Internet, un 51,7 % declaren estar-hi connectats.
Curiosament, a la ciutat ens aproximem més a aquesta mitjana; cal dir, no
obstant això, que forma part del nucli més poblat de la província i representa
prop del 60 % de la totalitat de la població. En referència a la resta de la pobla-
ció, hi ha deu comarques que oscil·len entre el 50 % i el 60 % i cinc que superen
el 60 %: la Noguera (64,3 %), l’Urgell (70,3 %), el Solsonès (69,0 %), el Pallars
Jussà (65,7 %) i l’Alta Ribagorça (70,0 %).

En definitiva, el nivell d’equipaments a les terres de Lleida tendeix a ser
baix; no obstant això, en algunes comarques se n’assoleix un bon nivell. Tan-
mateix, però, la població d’aquestes comarques només representa el 25%de la
població analitzada. En general, els percentatges obtinguts són similars
(quant a la tinença d’ordinador i connexió a Internet) en l’estudi Equipament i
ús de les TIC a les llars 2008 (<http://www.idescat.cat/pub/?id=tic1108>).

2.1.3.2. Índex de capital cultural

En aquest índex s’han recollit variables estrictament culturals. L’índex de ca-
pital cultural per a la província de Lleida tendeix a sermitjà baix o baix, tal com
es fa evident en la taula 2. Observem en l’anàlisi dels nostres resultats que no-
més una quarta part o, com a molt, un terç de la població té l’hàbit de visitar
museus,monuments, ruïnes arqueològiques o exposicions. Entre totes les da-
des, la que ens semblamés interessant és l’ús i freqüentació de les biblioteques,
que en algunes comarques, com ara les Garrigues i la Segarra, arriba al 50 %.
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5. Podeu consultar-lo a <http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=6201>.
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Del total de la mostra, 412 persones (36,7 %) han visitat una biblioteca:
el 57,3 % ho ha fet entre una i cinc vegades en els últims tres mesos; el 16,3 %,
entre sis i deu vegades, i el 24,3 %, més de deu vegades. Les raons per les quals
hi han anat han estat per oci (56,6 %), estudis (39,1 %) i treball (15,0 %) i, entre
altres activitats, han cercat informació (37,9 %), han llegit llibres (30,3 %) o
han demanat material en préstec (39,6 %). Les raons per les quals no es fre-
qüenten les biblioteques són, principalment, perquè no es té interès (53,3 %) i
perquè no es té temps (20,8 %).

En relació amb la lectura tant de llibres com de diaris, s’obté que el 39,4 %
no ha llegit cap llibre en els últims tres mesos i que el 43,5 % n’ha llegit un o
dos, dels quals el 65,3 % han estat en castellà i el 55,3 % en català. Del 47,0 % de
persones que llegeixen el diari, el 79 % el compren, mentre que el 34,2 % lle-
geixen els diaris gratuïts. També, un 1,3 % el llegeixen a través d’Internet i de
pagament; per contra, el 5,5 % el llegeixen a través d’Internet en diaris gra-
tuïts. L’apartat que més se segueix és, en un 76,1 %, la informació general,
mentre que un 30,4 % busquen les notícies de la premsa local. Els diaris més
llegits són Segre, La Mañana i LaVanguardia.

Possiblement, la dada més important és la referida a les biblioteques, per-
què indica que es va consolidant l’hàbit de freqüentar-les per raons diverses,
com les que s’han enumerat. Constitueix un aspecte positiu, una resposta, en
definitiva, a una política de biblioteques expansiva per tot el territori.

2.1.3.3. Índex de consums audiovisuals

De tots els índexs, el relatiu a lamitjana de consums audiovisuals és el que as-
soleix un valor més alt; no obstant això, cal ser prudents, ja que tot i això no-
més assoleix una categoriamitjana. Per sobre d’aquestamitjana, hi ha la zona 1
de Lleida i les comarques del Solsonès, el Pallars Jussà, la Val d’Aran i l’Alta
Ribagorça.

El més significatiu en aquest índex és allò que fa referència a les franges
d’edat situades entre els setze i els trenta-cinc anys amb estudis primaris o se-
cundaris, que són les que consumeixen més hores de televisió, i també
d’Internet en un 90 %. Altres característiques que presenta aquesta població és
que són enun 80% solters i catòlics no practicants, enun 41,2% estan situats en
la categoria de consum més elevada i, a més a més, han nascut a Catalunya
enun80%.Noés sorprenent tampocd’observarqueun48,8%delsque tenenun
índexmitjà alt llegeixen entre un o dos llibres al trimestre i que ho fan indistin-
tament en català o castellà; per contra, no llegeixenmai ni diaris ni revistes.
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Aquesta més que breu anàlisi constitueix un indici del canvi social que
s’està produint en les generacions més joves, molt avesades a les pantalles i
que constitueixen el preludi d’una nova categoria de ciutadans i ciutadanes.
És important analitzar la dimensió d’aquest canvi i els efectes socials que pot
tenir.

2.1.4. Consums i estructura social

Per tal d’oferir una visiómés detallada de les relacions que s’estableixen entre
els consums i els individus, mostrem a continuació tres taules relatives a la
freqüentació de museus, arxius i centres de documentació (taula 3); a
l’assistència a concerts i representacions de teatre i dansa (taula 4), i a l’ús
d’Internet (taula 5).

En totes tres taules hi ha una sèrie de coincidències; s’hi observa la vincula-
ció entre l’assoliment d’un percentatge elevat en un determinat consum i la
pertinença a les classes socials: formar part de la nova classe mitjana alta o de
la nova classe mitjana; estar situat, majoritàriament, entre les franges d’edat
més joves, és a dir, dels setze als trenta-cinc anys (amb alguna excepció, com
ara el cas del teatre o les representacions de dansa, noobstant aixòminoritàries
en el territori i més pròpies de la gent amb un perfil d’estudis baix), i haver as-
solit un nivell d’estudis majoritàriament secundaris i més elevats. Aquests
aspectes, la gran majoria dels quals assoleixen un alt grau de significació esta-
dística, no fan més que confirmar, un cop més, la controvertida teoria de
Bourdieu sobre la vinculació entre determinades formes de consum i el capi-
tal cultural, resultat alhora d’haver adquirit un bon nivell de capital escolar.

No obstant això, no seria del tot satisfactori si acabéssim l’anàlisi en aquest
aspecte. Si volempercebre l’existència o no de la possibilitat de canvi cultural,
ens hem de remetre als resultats que hem presentat inicialment sobre els ni-
vells d’estudis assolits per la població femenina. En la taula 1 hem observat
com els nivells d’estudis de les dones s’han distanciat dels assolits pels homes
en algunes comarques. Els resultats del qüestionari ens permeten dir que el
nivell d’estudis de les dones està influint de manera molt positiva en el canvi
cultural que observem. Com que no disposem de gaire espai, en les taules
queda reflectida aquesta relació en l’activitat de les famílies hipogàmiques,
que són les que assoleixen percentatges més elevats i estadísticament signifi-
catius en tots els consums culturals.

Tot i que les dades relatives a les dones enquestades o en relació amb la pa-
rella en el cas de ser dona no ens permeten veure tota la magnitud d’aquest
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canvi, sí que és possible apreciar que les dones que han assolit un nivell
d’estudis universitaris són culturalmentmés actives gairebé en tots els aspec-
tes consultats. Aquest fenomen va igualat ambun altre relacionat amb l’edat:
molt especialment, les franges joves de fins als trenta-cinc anys mostren hà-
bits força diferenciats de les generacions demés edat.

S
O

C
IE

TA
T

C
A

TA
LA

N
A

2
0

1
0

160

TAULA 3. Consums, hàbits i pràctiques culturals I

Variables Biblioteques Arxius o centres de documentació

Font: Enquesta de consums, hàbits i pràctiques culturals de la província de Lleida 2009.
Nota: ESO és educació secundària obligatòria. CFGS són els cicles formatius de grau superior. GM és grau mitjà.

Categoria ocupacional Nova classe mitjana alta: 48,5 %
Nova classe mitjana: 60 %

Nova classe mitjana alta: 15,8 %
Alta: 10 %

Ingressos Mitjans alts i alts: 47,1 %
Mitjans: 35,3 %

Mitjans alts i alts: 11,5 %
Baixos: 8,9 %

Edat Fonamentalment entre els 16 i els 35
anys, amb els següents percentatges:
16-20 anys: 60,5 %
21-25 anys: 54,8 %
26-30 anys: 50 %
31-35 anys: 41 %
La resta oscil·len entre el 10,8 %,
(51-55 anys) i el 34,1 %
(36-45 anys).

Se centra entre els 21 i els 25 anys,
amb un 13,5 %. Els de 31-35 anys,
un 10 %, i els de 46-50 anys, un 8,5 %.
Cal remarcar que dels 41 als 65 anys,
menys els anteriors, arriben al 6 %.

Zones d’incidència
(comarques)

Segarra: 52,4 %
Garrigues: 50 %
Val d’Aran: 46,4 %
Pallars Jussà: 45,7 %
Pobles del Segrià: 44,6 %
Alt Urgell: 39,7 %
Zona 1 de Lleida: 36,5 %

Pallars Jussà: 31,4 %
Pallars Sobirà: 30 %
Garrigues: 21,7 %
Alta Ribagorça: 10 %
Pla d’Urgell: 8 %
Segarra: 7,9 %
La resta: 1 % - 4 %

Tipologia familiar Hipogàmica: 39,6 % Hipergàmica: 8,8 %

Nivell d’estudis de
l’enquestat

Universitat: 54,9 % i 66,2 %
ESO i batxillerat/CFGS: 37 % i 39 %
Sense estudis i primaris: 25 %

Universitat (GM): 9,8 %
Superior: 16,9 %
Batxillerat/CFGS: 7,3 %
La resta: 3 % - 5 %

Nivell d’estudis de la
parella

Batxillerat/CFGS: 41,7 %
Universitat (GM): 42,9 %
Superior: 39,4 %
La resta: 24 % - 82 %

Universitat (GS): 9,1 %
ESO: 7,4 %
Universitat (GM): 6,1 %

Per quins motius no hi
ha anat

No té interès: 53,2 %
No té temps: 28,8 %
Són incòmodes: 4,5 %
No n’hi ha o són lluny: 4,3 %
Resta d’opcions: 1 % - 2 %

No té interès: 49,5 %
Desconeixement: 32 %
No té temps: 12,9 %
No n’hi ha o són lluny: 4,8 %
Resta d’opcions: 0,2 % - 1,6 %
(menys NS/NC: 4,2 %)
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TAULA 4. Consums, hàbits i pràctiques culturals II

Variables Van a concerts Van a les representacions Van a les representacions
de música 32,5 % de teatre 15,4 % de dansa 6,9 %

Categoria
ocupacional

Alta: 50 %
Nova classe mitjana alta:
49,5 %

Alta: 30 %
Nova classe mitjana alta:
26,7 %

Alta: 30 %
Nova classe mitjana alta:
8,9 %

Ingressos Mitjans alts i alts: 45,2 %
Mitjans: 29 %

Mitjans alts i alts: 26 %
Mitjans: 16,4 %

Mitjans alts i alts: 8,7 %
Mitjans i baixos: 7,3 %

Edat 16-20 anys: 57,4 %
21-25 anys: 51,9 %
26-30 anys: 48,8 %
31-35 anys: 37 %

61-65 anys: 24,1 %
51-55 anys: 20 %
46-50 anys: 18,9 %
41-45 anys: 18,7 %
31-35 anys: 16 %

56-60 anys: 11,1 %
41-45 anys: 8,8 %
Més de 65 anys: 8,7 %
46-50 anys: 7,5 %
31-35 anys: 7 %

Zones
d’incidència
(comarques)

Alta Ribagorça: 60 %
Pallars Jussà: 42,9 %
Garrigues: 41,3 %
Urgell: 41,6 %
Noguera: 39,3 %
Pobles del Segrià: 36,7 %

Pallars Jussà: 25,7 %
Urgell: 21,8 %
Alt Urgell, Pallars Sobirà
i Alta Ribagorça: 20 %
Garrigues: 15,2 %
Pobles del Segrià: 15,1 %

Val d’Aran: 17,9 %
Segarra: 12,7 %
Garrigues: 10,9 %
Noguera: 10,7 %
Alt Urgell: 8,6 %
Pla d’Urgell: 7 %

Tipologia
familiar

Hipogàmica: 31,2 %
Hipergàmica: 29,2 %

Hipergàmica: 18,1 % Hipogàmica: 9,1 %

Nivell
d’estudis de
l’enquestat

Universitat (GS): 64,8 %
Universitat (GM): 42,9 %
ESO: 37,4 %
Batxillerat/CFGS: 38,5 %

Universitat (GS): 29,6 %
Universitat (GM): 22,6 %

Universitat (GS): 9,9 %
Estudis primaris: 8,6 %
Sense estudis: 7,5 %

Nivell
d’estudis de
la parella

Universitat (GS): 63,6 %
Universitat (GM): 51 %
Batxillerat/CFGS: 33,3%

Universitat (GS): 30,3 %
Batxillerat/CFGS: 27,8 %

Universitat (GS): 12,1 %
ESO: 8 %
Sense estudis: 7,5 %

Motius
perquè no hi
ha anat

No té temps: 24,5 %
No té interès: 21,7 %
No li agrada l’oferta existent:
21,3 %
Preu: 17,4 %

No té interès: 31,9 %
No li agrada l’oferta existent:
19,1 %
No té temps: 18,6 %
Hi ha poca oferta: 13,7 %
Preu: 12,4 %

No té interès: 51,7 %
No li agrada l’oferta existent:
12,5 %
No té temps: 11,8 %
Hi ha poca oferta: 10,9 %
Preu: 6,9 %

Música de
les seves
caracterís-
tiques

Freqüència: n’escolta cada dia (65,7 %), més d’un cop per setmana (15,3 %).
Música que escolta: pop, rock, hard rock (44,2 %); música moderna (dansa) (38,8 %); clàssica
(24,5 %); flamenc i cançó espanyola (17,3 %); música i cançó d’autor (19,7 %); tradicional
catalana (14,9 %).
Mitjans que acostumen a escoltar: ràdio (71,7 %); equip de música, CD, reproductor de DVD (35,8 %).
Tipus de concert on ha anat: pop, rock, hard rock (44,4 %); música moderna (19,7 %); clàssica
(14,8 %); altres tipus (10,4 %); música i cançó d’autor (7,4 %); tradicional catalana (9,3 %); la resta
estan entre 3 % i 6 %.

Font: Enquesta de consums, hàbits i pràctiques culturals de la província de Lleida 2009.
Nota: ESO és educació secundària obligatòria. CFGS són els cicles formatius de grau superior. GM és grau mitjà.
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2.1.5. Conclusions

En síntesi, les mitjanes obtingudes en els índexs ens indiquen en tots els casos
que les terres de Lleida estan situades en una posició mitjana baixa. Especial-
ment, aquest fet pot ser causat perquè els índexs s’han configurat a partir de
consums estrictament culturals. Tanmateix, però, observemuna tendència a
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TAULA 5. Ús d’Internet

Variables Ha utilitzat Internet en els Utilitza Internet cada No utilitza Internet perquè
últims tres mesos 58 % dia 63,7 % no té interès 6,9 %

Categoria
ocupacional

Nova classe mitjana alta:
87,1 %
Nova classe mitjana: 93,3 %

Nova classe mitjana alta:
80,7 %
Nova classe mitjana: 85,7 %

Baixa: 63 %
Alta: 50 %

Ingressos Mitjans alts i alts: 90,8 %
Mitjans: 70,6 %

Mitjans alts i alts: 68,1 %
Mitjans: 66,1 %

Baixos: 64,7 %
Mitjans: 59,4 %

Edat 16-20 anys: 96,1 %
21-25 anys: 93,3 %
26-30 anys: 84,9 %
31-35 anys: 85 %
36-40 anys: 77,3 %
41-45 anys: 69,2 %

16-20 anys: 74,2 %
21-25 anys: 74,2 %
26-30 anys: 76,7%
31-35 anys: 68,2 %
Entre els 36 i 45 anys, arriben
al 55,9 % i al 58,7 %.

Fonamentalment:
51-55 anys: 71,4 %
Més de 65 anys: 62,6 %
46-50 anys: 61,9 %
Entre els 56 i 65 anys, estan
entre el 46,3 % i el 53,3 %.

Zones
d’incidència
(comarques)

Alta Ribagorça: 70 %
Pallars Jussà: 68,6 %
Urgell: 64,4 %
Noguera: 61,9 %
Garrigues: 58,7 %
Solsonès: 88,1 %
Segarra: 58,7 %
Zona 2 de Lleida: 60,5 %

Val d’Aran: 93,3 %
Pallars Sobirà: 80 %
Zona 2 de Lleida: 72,5 %
Alta Ribagorça: 71,4 %
Alt Urgell: 71,9 %
Pallars Jussà: 70,8 %
Garrigues: 70,4 %
Solsonès: 67,6 %
Zona 3 de Lleida: 65,2 %

Zona 1 de Lleida: 64,1 %
Pobles del Segrià: 71,4 %
Noguera: 59,1 %
Urgell: 58,6 %
Alt Urgell: 54,2 %
Pallars Sobirà: 60 %
Si hi sumem el «no tinc temps»,
els percentatges pugen entre
13 i 37 punts.

Tipologia
familiar

Hipogàmica: 70,1 % Hipergàmica: 59,3 %
Hipogàmica: 57,4 %

Hipergàmica: 57,5 %
Amb «no tenim temps» (11 %)
seria 68,5 %.

Nivell
d’estudis de
l’enquestat

Batxillerat/CFGS: 82,3 %
Universitat (GS): 87,3 %
Universitat (GM): 93,2 %

Batxillerat/CFGS: 74,7 %
Universitat (GS): 91,9 %
Universitat (GM): 79 %

Sense estudis: 57,4 %
Estudis primaris: 59,1 %
Si hi sumem el «no tinc temps»,
arribem al 66,2 % i al 64,3 %.

Nivell
d’estudis de
la parella

Batxillerat/CFGS: 77,8 %
Universitat (GS): 89,8 %
Universitat (GM): 93,9 %

Universitat (GS): 68,2 %
Universitat (GM): 87,1 %

Sense estudis: 63,6 %
Estudis primaris: 58,9 %
Si hi sumem el «no tinc temps»,
arribem al 70,4 % i al 64,3 %.

Font: Enquesta de consums, hàbits i pràctiques culturals de la província de Lleida 2009.
Nota: ESO és educació secundària obligatòria. CFGS són els cicles formatius de grau superior. GM és grau mitjà.
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la dualització entre una població jove, més instruïda i amb uns percentatges
de consum elevats i una població oposada (la de més de trenta-sis anys) amb
baixos nivells instructius, que no s’interessa gens per les pràctiques culturals i
així ho al·lega quan hom li pregunta la raó sobre la qual no participa cultural-
ment.

Els resultats ens mostren indicis de dos canvis: el primer, relatiu a l’edat i
la influència del nivell d’estudis, especialment en les dones. Cal advertir, però,
que aquests canvis presenten una certa profunditat: ens referim als compor-
taments observats en la població jove,molt determinats pels consums audio-
visuals, com ara no llegir mai la premsa convencional i confiar-ho tot a Inter-
net o rebutjar els mitjans audiovisuals i estar connectats a radiofórmules
musicals alhora connectades a canals en línia o als mòbils. La lògica dels estils
de vida, en aquests casos, està més determinada per les connexions a Internet
o alsmitjans que per posseir un elevat nivell d’ingressos o pertànyer a una ca-
tegoria ocupacional elevada.

El segon canvi que caldria destacar és el que fa referència al dinamisme cul-
tural de les dones instruïdes. Aquestes dinàmiques afecten les activitats i els
estils de vida de les famílies i caldrà esbrinar en propers estudis si impliquen
més poder i control sobre els recursos familiars i un altre repartiment dels
rols, així com quin efecte tenen sobre el sistema laboral. Per tal de veure la
profunditat i consistència d’aquest canvi, caldria observar què s’esdevé més
enllà del propi territori.

3. EL SISTEMA EDUCATIU A LLEIDA: ESCOLARITZACIÓ,
DIVERSITAT CULTURAL I INTERCULTURALITAT

El sistema educatiu a Lleida és partícip del conjunt educatiu de Catalunya i
mostra algunes característiques específiques, entre les quals sobresurten les
relacionades amb la immigració, diversitat cultural i interculturalitat i amb el
fet rural (tot i que emmarcat en el procés d’urbanització global).

En termes generals, podem observar que l’alumnatmatriculat a l’àmbit ter-
ritorial de Lleida el curs 2008-2009 correspon a un 6 % del total de l’alumnat del
conjuntdeCatalunyadinselmateixperíode.D’aquestaxifra total, enpodemdis-
tingir 12.710 alumnes de l’Alt Pirineu iAran, que representenun 19%de l’alum-
nat lleidatà, i 54.186 alumnesdel Pla de Lleida, que en representenel 81%. Estem
parlant d’un total de 66.897 alumnes a Lleida i 1.113.795 alumnes a Catalunya.

En relació amb l’absentisme de l’alumnat, les dades obtingudes són parcials
i relativament actualitzades en el cas de Lleida. Així, el curs 2006-2007, i segons el

LE
S

D
IF

E
R

È
N

C
IE

S
TE

R
R

IT
O

R
IA

LS
:L

A
SI

TU
A

C
IÓ

A
LL

E
ID

A
,L

A
SI

TU
A

C
IÓ

A
TA

R
R

A
G

O
N

A

163

03 SOCIETAT CATALANA 2010.qxp:-  8/11/10  15:54  P�gina 163



director dels Serveis Territorials,6 podem observar que l’absentisme de l’alum-
nat a l’àmbit territorial de Lleida és del 4,2 % demitjana, quan a la resta deCata-
lunya aquestamitjana augmenta fins a un 13,4 %. Quan parlemde l’absentisme
de menys del 5 % de les classes lectives, aquesta dada es capgira i a Lleida obser-
vemun 95,8 % demitjana, quan a la resta de Catalunya és d’un 86,6 %.
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6. Tenint en compte que només es parla de l’absentisme de més del 5 % de classes lectives i de menys
del 5 % de classes lectives.

Total alumnat
a Lleida; 66.897; 6 %

Total alumnat
a Catalunya; 1.113.795; 94 %

GRÀFIC 1. Percentatge d’alumnat a Lleida en relació amb Catalunya (curs 2008-2009)

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
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GRÀFIC 2. Total de l’alumnat matriculat a l’àmbit territorial de Lleida segons el nivell d’estudis
(curs 2008-2009)

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
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En tot cas, cal recordar que el paper del sistema educatiu és fonamental
com a element d’integració social i cultural; per aquesta raó, i en relació amb
la diversitat cultural, es pot valorar positivament, en termes generals, el des-
envolupament del programa LIC (llengua, interculturalitat i cohesió social)
del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, pel que fa al sis-
tema educatiu, en el període 2004-2009: llengua, interculturalitat i cohesió so-
cial es reforcen sinèrgicament, en un marc d’educació inclusiva i d’inter-
venció social comunitària.

El programa LIC, les aules d’acollida i els plans d’entorn són elements fo-
namentals per a millorar la qualitat del sistema educatiu català. Les aules
d’acollida comencen el curs 2004-2005 i estan dirigides a l’alumnat de primà-
ria i secundària que arriba a Catalunya com a resultat d’un procés migratori i
s’incorpora a algun nivell del sistema educatiu obligatori; tenen com a marc
de referència, d’alguna manera, l’escola inclusiva i intenten evitar qualsevol
tipus de segregació de l’alumnat estranger nouvingut. El centre acollidor ha
de centrar-se en la llengua catalana, la inclusió escolar i social i l’educació
intercultural. L’aula d’acollida es defineix comun «espai obert, flexible i dinà-
mic» que permet atendre l’alumnat immigrat que s’incorpora al sistema edu-
catiu. Aquestes aules es doten de professorat especialista, recursos informà-
tics amb programes específics, material didàctic i el suport d’assessors del
programa LIC (Molina, 2009a).
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Ed. infantil; 17.851; 27 %

Ed. primària; 23.131; 34 %

ESO; 15.174; 23 %

Batxillerat; 4.654; 7 %

CFGM; 3.385; 5 %
CFGS; 2.392; 4 %

GRÀFIC 3. Percentatges de l’alumnat matriculat a l’àmbit territorial de Lleida segons el nivell
d’estudis (curs 2008-2009)

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
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ACatalunya, hi ha un total de 2.936 centres on s’imparteix primària i/o se-
cundària, dels quals 1.181 són centres que tenen aules d’acollida (el 40,2 % dels
centres). A la demarcació de Lleida, hi ha un total de 298 centres on s’im-
parteix primària i/o secundària i, d’aquests, noranta-sis centres (el 33 % dels
centres) tenen aules d’acollida: quaranta-nou escoles de primària, trenta-sis
instituts de secundària i onze centres concertats. En aquestes aules, hi ha un
tutor o, a vegades, més d’un (per això hi ha cent dos tutors d’aules d’acollida
en els noranta-sis centres), tot i que, en la majoria de casos, és una presència
compartida amb l’aula ordinària. En relació amb el programa LIC, podem
constatar que a Catalunya hi ha cent setanta-cinc assessors/es del LIC i onze
coordinadors/es, dels quals una coordinadora i catorze assessors/es del LIC
pertanyen als Serveis Territorials de Lleida.

Quant als plans d’entorn (que s’han anat incrementant a la demarcació de
Lleida i que gaudeixen també d’una valoració alta), cal destacar-ne l’objec-
tiu principal de reforçament de l’acció educativa escolar mitjançant l’establi-
ment de continuïtats educatives amb l’entorn social i d’una xarxa estable de
suport a la comunitat educativa que permeti un treball d’entorn escolar en
col·laboració amb els diferents agents educatius del territori.

Se situen en la línia d’altres actuacions com els projectes educatius de ciu-
tat, els plans intensius de normalització lingüística, les comunitats d’apre-
nentatge o els plans de desenvolupament comunitari.
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GRÀFIC 4. Evolució de l’alumnat estranger i autòcton matriculat a l’àmbit territorial
de Lleida

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
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En relació amb la demarcació de Lleida i amb la immigració dins el con-
junt de Catalunya, podem parlar d’un creixement contingut però constant i
destaquem que des del curs 2004-2005 fins al 2008-2009 l’augment dels alum-
nes immigrats a les aules és relativament alt (vegeu el gràfic 4). Tenint en
compte els diferents nivells d’estudis d’infantil, primària, secundària, batxi-
llerat, cicles formatius i educació especial, a les terres de Lleida, la xifra passa
de 9.811 alumnes estrangers el curs 2007-2008 a 10.613 alumnes el curs 2008-
2009; un increment, per tant, del 14 %,mentre que el creixement a Catalunya
és del 8,5 %.

En els gràfics 4, 5, 6, 7, 8 i 9 i en la taula 6 podemveure comha augmentat la
representació de l’alumnat estranger a les aules de Lleida des del curs 2004-2005,
ambunpercentatge del 8% i un total absolut de 4.998 alumnes estrangers, fins
al curs 2008-2009, amb un percentatge del 16 % i un total de 10.613 alumnes
estrangers.
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GRÀFIC 5. Evolució percentual de l’alumnat estranger i autòcton matriculat a l’àmbit territorial
de Lleida

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
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Total alumnes
estrangers;
10.613; 16 %

Total alumnes
autòctons;

56.284; 84 %

GRÀFIC 6. Percentatge d’alumnat estranger a Lleida (curs 2008-2009)

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Total alumnes
estrangers a Catalunya;

144.411; 93 %

Total alumnes
estrangers a Lleida;

10.613; 7 %

GRÀFIC 7. Percentatge d’alumnat estranger a Lleida en relació amb Catalunya (curs 2008-2009)

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
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GRÀFIC 8. Nombre d’alumnes estrangers segons l’origen (curs 2008-2009)

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
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GRÀFIC 9. Evolució de l’alumnat estranger per nivells d’estudis a Lleida (curs 2004-2005 -
2008-2009)

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

TAULA 6. Evolució de l’alumnat estranger per nivells d’estudis a Lleida (curs 2004-2005 - 2008-2009)

Curs Ed. infantil Ed. primària Ed. secundària Batxillerat CFGM CFGS Ed. especial Total

2004-2005 1.194 2.182 1.243 162 141 57 19 4.998

2005-2006 1.541 2.817 1.828 211 199 98 18 6.712

2006-2007 1.897 3.439 2.205 254 282 137 22 8.236

2007-2008 2.128 4.169 2.609 303 410 163 29 9.811

2008-2009 2.409 4.295 2.775 346 518 212 58 10.613
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En relació amb els plans d’entorn, podem constatar que, tot i el fort crei-
xement des de la implantació d’aquesta estratègia, ara hi ha un estancament i
els municipis que han de compartir amb la comunitat educativa l’esforç de
dissenyar un pla d’entorn cada vegada són menys. A les terres de Lleida van
aparèixer com a primeres ciutats Cervera i Lleida (Pardinyes), el curs acadè-
mic 2004-2005. L’any següent s’hi van afegirTàrrega iGuissona, i l’any 2006-2007,
Solsona i la Seu d’Urgell. Al llarg dels últims cursos escolars, s’han afegit vint-
i-dos plans d’entorn, fins a arribar a un total de noranta-cinc plans d’entorn
per a vuitantamunicipis de Catalunya, el curs acadèmic 2009-2010. Els sismu-
nicipis de les terres de Lleida7 amb plans d’entorn representen el 6,3 % dels
plans d’entorn existents en el conjunt de Catalunya (noranta-cinc plans
d’entorn).

Entre els objectius de l’aula d’acollida, destaquen el fet que l’alumne se
senti ben atès i valorat en els aspectes emocionals i que disposi de les eines bà-
siques per a iniciar al més aviat i de la millor manera possible la seva incorpo-
ració al sistema educatiu. Això no obstant, s’insisteix en què l’espai de refe-
rència d’aquest alumnat és l’aula ordinària. El grup classe, com a espai comú
de socialització (Molina, 2002), assegurarà la integració i compartirà el treball
en àrees que requereixinmenys competència lingüística, com educació física,
visual i plàstica, utilització de les tecnologies de la informació i de la comuni-
cació, etc.

En alguns centres, s’està començant a desenvolupar una alternativa que
els mateixos docents consideren com a més integradora: la comunitat
d’aprenentatge, un programa que incideix en l’èxit escolar per a tots i en la mi-
llora de la convivència i la cohesió social. Aquest projecte està obert al volun-
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7. El pla d’entorn de Solsona és considerat dins la Catalunya Central.

TAULA 7. Evolució dels plans educatius d’entorn (curs 2004-2005 - 2006-2007)

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Zona Curs 2004-2005 Curs 2005-2006 Curs 2006-2007 Total

Barcelona ciutat 3 1 0 4

Barcelona comarques 14 14 8 36

Girona 3 6 3 12

Lleida 2 2 2 6

Tarragona 3 1 5 9

Terres de l’Ebre 2 3 1 6

Total 27 27 19 73
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tariat, els pares, les entitats del barri, professors ja jubilats, futurs docents en
pràctiques, exalumnes, etc. La idea principal és atraure les famílies a l’escola
perquè coneguin com funciona i així s’impliquin més en l’educació escolar
dels seus fills. També s’organitzen escoles de pares, mitjançant les quals es re-
lacionen entre ells, coneixen el sistema educatiu i unifiquen criteris
d’actuació a l’hora de fomentar valors i inculcar hàbits. En la fase del procés de
transformació en comunitats d’aprenentatge anomenada Somni, els alumnes,
professors, personal del centre i pares poden dir com els agradaria que fos el
seu col·legi.

Finalment, des del curs 2008-2009, s’ha plantejat la creació de centres espe-
cials per a alumnes immigrants fora de la xarxa escolar (els anomenats espais de
benvinguda educativa), per a aquells alumnes que arribin amb el curs començat
(d’entre vuit i divuit anys), en grups de quinze a vint alumnes i amb quatre
hores diàries d’activitats de coneixement de l’entorn sociocultural i del siste-
ma educatiu. S’inicia demanera experimental en quatre centres de les pobla-
cions de Reus iVic. Des d’aquests centres segregats passaran a la xarxa escolar.
Aquest nou plantejament difereix del que s’ha tingut fins ara demanera ordi-
nària, basat en la integració a les aules escolars, amb un reforç addicional per
als alumnes amb gran desnivell lingüístic i educatiu. Tot i que la intenció pu-
gui ser relacionar aquests centres amb els plans educatius d’entorn i facilitar
la integració dels estrangers, es converteix en una espècie d’oxímoron, ja que
es parteix de la segregació per a arribar a una inclusió. I és que en els processos
de socialització, uns dels agents fonamentals són els iguals, el grup dels matei-
xos alumnes més o menys coetanis, que faciliten d’una manera molt directa
una integració quotidiana enriquidora. Les mateixes aules d’acollida són un
element mixt d’integració, que, tot i que incorpora els nouvinguts al grup
classe, els separa temporalment unes poques hores per reforçar aspectes de ma-
tèries instrumentals i, sobretot, lingüístics. D’una banda, els «espais de ben-
vinguda» poden ser un eufemisme d’una certa «segregació»; d’altra banda,
poden ser una estratègia integradora per a donar resposta als processos de
«matrícula viva» i acollida familiar; però tal vegada caldria aprofundir en el
programa LIC delmateix Departament d’Educació, continuant el desenvolu-
pament dels plans educatius d’entorn (Molina, 2009a).

En tot cas, sembla que és difícil pensar que segregar per integrar sigui una
estratègia sòlidament argumentada; és com la discussió sobre si la finalitat
justifica els mitjans. Les persones i els grups socials s’integren i se socialitzen
en uns contextos en els quals les interaccions provoquen i promocionen acti-
tuds, valors i hàbits demanera explícita i implícita.Tal vegada, les solucions es
trobinmés en el fet de reforçar i ampliar models clarament inclusius com les
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comunitats d’aprenentatge o, en darrer terme, les aules d’acollida conjunta-
ment amb els plans educatius d’entorn. En aquest sentit, l’autonomia dels
centres ha de ser una eina eficaç, i més ara que, amb la nova Llei d’educació,
aquesta autonomia ha de permetre treballar per projectes, tot aprofitantmo-
dels i recursos que des del mateix Departament també es desenvolupen, com
els projectes de mediació i resolució de conflictes, en els quals el paper dels
iguals sí que es reconeix i es destaca com a fonamental (mediació entre iguals). La
veritable educació inclusiva ha d’arrelar-se en els projectes autònoms dels
centres, que han de ser elaborats de manera participativa: es tracta de crear
cultures inclusives i construir una comunitat en la qual tots se sentin acollits
i totes les diverses institucions s’impliquin en l’escola.8

3.1. L’escola rural

D’altra banda, i ja en relació amb l’escola rural, s’ha de recordar que quan,
el 1983, Marina Subirats publicà la seva influentmonografia sociològica sobre
l’escola rural catalana, el futur d’aquesta semblavamolt negre, per no dir in-
existent. En efecte, les polítiques educatives de concentracions escolars i esco-
les llar derivades del desenvolupament de la Llei general d’educació del 1970
coincidien amb un intens procés de desruralització de la societat catalana. No
és exagerat afirmar que fa dues o tres dècades la realitat de l’escola rural es ca-
racteritzava per l’abandó per part de la política educativa i el desinterès des-
denyós de la societat civil, que assistia a un triple procés de crisi del fet rural:
econòmic, per la decadència del sector primari; territorial, per l’increment de
les àrees urbanes i, sobretot, de l’àreametropolitana de Barcelona (que el 1980
suposava el 70,09 % de la població, però solament el 7 % del territori), i, fins i
tot, simbòlic, per l’hegemonia cultural dels valors moderns i postmoderns.

No obstant això, vint-i-cinc anys després, la situació és diferent, tal vegada
paradoxal. D’una banda, des d’una perspectiva pedagògica, aquells elements
que havien estat considerats com a deficiències (la diversitat d’edats i nivells o
ritmes d’aprenentatge entre els alumnes, l’heterogeneïtat d’estructures orga-
nitzatives del centre escolar, la porositat de la institució i la comunitat, la in-
fluència de la cultura rural tradicional...) són avui percebutsmajoritàriament
com a aspectes positius. Aquí hem demencionar el treball realitzat pel Grup
Interuniversitari d’Escola Rural (GIER), que organitza, entre altres activitats,
unes jornades anuals de formació inicial demestres, i, com a fruit recent de la
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8. VegeuMolina (2009a).
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interacció entre Administració autonòmica, professorat universitari i ense-
nyants rurals, la creació de l’Observatori de l’Escola Rural.

Però, des d’una perspectiva més pròpiament sociològica, diferents estudis
coincideixen a assenyalar que ni els criteris clàssics de diferenciació del contí-
nuum rural-urbà (dimensió de les poblacions, sectors d’activitat econòmi-
ca...) són suficientment eficaços ni la contraposició entre una Catalunya ur-
bana i una Catalunya rural és ja adequada per a explicar les diferències de
l’estructura social en termes de renda familiar, mercat de treball o especialit-
zació econòmica; el criteri predominant és que, en termes pròpiament es-
tructurals (econòmics, demogràfics...) i a partir de la dècada dels vuitanta,
Catalunya és més aviat una gran ciutat difusa (Bonal, 1998, p. 351; Estalella i
Carrasco, 1998, p. 374-375; Alabart i Vila, 2007). La pregunta pertinent és, per
tant: què se n’ha fet, de la Catalunya rural?

La resposta és que si bé, en termes estrictes d’estructura social, el procés
d’urbanització sembla indiscutible, en aquesta gran ciutat difusa, els illots ru-
rals posseeixen, no obstant això, una gran importància simbòlica. Com ja in-
dicaren Estalella i Carrasco (1998), aquesta asimetria entre la feblesa estructu-
ral rural i l’augment del poder cultural de la ruralitat catalana obeeix
primordialment a una visió essencialista, fins i tot reïficada, dels estils de vida
rurals. Des d’aquesta perspectiva, allò rural, equiparat a allò natural, però tam-
bé a allò tradicional i a allò comunitari, constituiria un poderós ingredient de la re-
producció social imaginària. D’aquí, segurament, aquest esplendorós renai-
xement pedagògic de la ruralitat.

Però la resurrecció, almenys simbòlica, de l’escola rural catalana segueix
plantejant moltes incògnites; concretament, per les transformacions del sis-
tema educatiu espanyol al llarg de les dues o tres darreres dècades (ampliació
del període d’escolarització obligatòria, duplicació de les taxes d’escolarit-
zació en els nivells no obligatoris, descentralització administrativa, reforma
dels continguts curriculars...). Com ha influït aquest procés de modernitza-
ció educativa en la continuïtat i canvi de l’escola rural catalana? Com ha re-
percutit en termes d’evolució de l’alumnat, creació o supressió de centres es-
colars o adscripció del professorat? Quines són les valoracions dels docents?
En què consisteixen les pràctiques escolars concretes?

Per a reformular i, en la mesura que sigui possible, respondre aquestes
qüestions i altres de similars, un equip interdisciplinari de professors de la Fa-
cultat de Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida hem iniciat una lí-
nia de recerca que ha començat a donar els seus primers fruits (Burrial et al.,
2007; Samper, 2008; Burrial, 2009). En els següents paràgrafs presentarem els
objectius, metodologies i resultats més rellevants d’aquestes primeres recer-
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ques, amb unes breus reflexions sobre les interrelacions entre escola i societat
rural a l’àmbit català.

Unprimer propòsit del nostre projecte investigador és oferir una visió pano-
ràmica de l’escola rural catalana i de les seves característiques: nombre de cen-
tres, evolució de l’alumnat i la seva composició, característiques del professo-
rat, etc. En segon lloc, començar a observar, descriure i comprendre temes
com les valoracions (punts forts i febles de l’organització escolar, opinions de
les famílies...), percepcions deqüestions didàctiques, relacions entre els centres
escolars i els seus entorns, etc. Finalment, pretenem aprofundir en l’estudi de
les pràctiques escolars concretes, tal com es desenvolupen a les aules.

En consonància ambuns objectius tan ambiciosos, el nostre dissenymeto-
dològic ha estat plural. D’una banda, i des d’un enfocament quantitatiu, hem
realitzat (i tenim intenció de seguir realitzant) enquestes telefòniquesmitjan-
çant qüestionaris prèviament codificats i, paral·lelament, anàlisis secundàries
de dades estadístiques obtingudes a través de les pàginesweb de lamateixaAd-
ministració. Més concretament, el maig del 2007, a partir de les dades del Se-
cretariat d’Escola Rural, se seleccionaren dos-cents dos punts de mostreig
(gairebé un 60%de l’univers). La distribució final de lamostra es va fer en fun-
ció delmunicipi i comprenent la totalitat de les comarques catalanes (ambun
interval de confiança del 95,5 % i comptant p = q = 50 %, l’error mostral
obtingut va ser del ±4,5 %). Els entrevistats van ser en un 66,8 % directors de
centre, i la resta, altres components del professorat. A més, per tal de poder
analitzarmés detingudament les dinàmiques internes dels centres, es confec-
cionaren, amb la implicació personal i directa de cadascun dels cincmembres
de l’equip de recerca, cinc monografies d’etnografia escolar a cinc escoles ru-
rals concretes. Òbviament, es va tractar de cercar deliberadament la màxima
heterogeneïtat de situacions no solament escolars, sinó també socioculturals.
Una vegada establert —o, en algun cas específic, restablert— el contacte, el
mateix investigador realitzà diferents sessions de treball (observació partici-
pant, entrevistes amb informants com ara docents i també pares i mares
d’alumnes, recopilació dematerial escolar, etc.). Aquest treball de camp es rea-
litzà entre març i abril del 2007. El 2008 s’iniciaren els treballs dels grups de
discussió (pares i mares d’alumnes, professors i grups mixtos, incloent-hi
directors de centre i polítics locals com ara alcaldes i membres dels consells
comarcals) destinats a l’estudi de la interrelació família-escola. No obstant
això, per problemes organitzatius i de pressupost, de les vuit sessions previstes,
únicament se’n realitzà una, concretament l’octubre del 2008.

Paral·lelament al treball empíric, dos aspectes de caràcter més teòric han
estat abordats des d’una perspectiva pròpiament pedagògica: la vinculació
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històrica entre l’escola rural i el moviment de renovació pedagògica9 i
l’origen i desenvolupament legislatiu de les ZER.10 Per motius d’espai i opor-
tunitat, ens limitarem a oferir una síntesi d’alguns resultats inicials de natu-
ralesa pròpiament sociològica.11

Segons les dades oficials del Departament d’Educació, durant el curs 2007-
2008, hi havia a Catalunya cent zones escolars rurals,12 la qual cosa suposava
342 escoles rurals, amb 447 aules d’educació infantil i 726 aules d’educació pri-
mària. El nombre total d’alumnes escolaritzats era de 13.600 nens i nenes.13

Continuant amb aquestesmateixes fonts, cal indicar que sónmajoria (més
de tres-cents) els centres amb tres aules, seguits pels de solament dues o una;
a l’extremoposat, són escasses les escoles amb cinc o sis unitats. En congruèn-
cia amb la dada anterior, el valor modal d’alumnes per centre correspon a
l’interval de 10 a 19 escolars, seguit en ordre decreixent pels centres amb un
alumnat de 20 a 29, de 30 a 39 i de 40 a 49. Quant a la ràtio d’alumnat per do-
cent (excloent-hi el professorat especialista itinerant i de suport), s’observa
unmàximde 18,2 i unmínimde 4. Els dos intervals significatius, perquè com-
prenen la majoria de les escoles, són, no obstant això, entre cinc i deu alum-
nes per docent i entre deu i quinze escolars permestre omestra. En conclusió,
segons les dades oficials, l’escola rural catalana és una escola petita:14més de la
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9. Aquest aspecte ha estat desenvolupat per la professora de l’àrea de teoria i història de l’educació Pi-
lar Navarro, qui documenta aquesta vinculació a les comarques de Lleida en dues etapes històriques: el
moviment Batec, anterior a la Guerra Civil, i elmoviment Isard, a final dels anys cinquanta i als primers
seixanta.Vegeu el capítol primer de Samper (2008).
10. L’autora de l’esmentat apartat ha estat la professoraTeresa Sala, de l’àrea de didàctica i organització
escolar. Vegeu Samper (2008, p. 17-32), així com les aportacions relatives a l’educació comparada, re-
dactades per Xavier Burrial.
11. El treball de camp de l’enquesta fou dirigit pel nostre col·lega Jordi Garreta i en l’anàlisi i redacció de
les conclusions han participat especialment Núria Llevot i Lluís Samper. També, Teresa Sala i Xavier
Burrial han accedit a les fonts estadístiques del Departament d’Educació i han realitzat les correspo-
nents anàlisis secundàries.
12. Les ZER coordinen les escoles d’un determinat àmbit territorial amb criteris organitzatius i educa-
tius, amb el propòsit d’optimitzar i donar un rendiment ple als recursos humans imaterials disponibles;
tots els centres escolars d’unaZERcomparteixenunmateix projecte educatiu. Sobre el seu origen, fun-
cions i desenvolupament, remetem a Samper (2008), concretament als capítols primer i segon.
13. El Departament d’Educació equipara escola rural amb escola no graduada, és a dir, un centre esco-
lar unitari (d’una sola aula) o cíclic (amb, almenys, una aula i una mestra o un mestre per cada cicle).
Aquesta classificació deixa fora escoles ubicades a comarques molt poc urbanitzades (per exemple, les
del Pirineu) i, per contra, pot incloure centres escolars periurbans. Sigui com sigui, el resultat és que so-
lament consta com a alumnat rural unamicamenys del 2 % del total del col·lectiu català d’infantil i pri-
mària. En altres països europeus, a partir d’altres criteris, l’escola rural hi té un pes fonamental: a Ro-
mania, tres de cada cinc escoles són rurals; a Polònia, ho són set de cada deu i escolaritzen dos de cada
tres alumnes, mentre que a França suposen un terç dels centres i un de cada quatre alumnes (Burrial,
2009).
14. D’aquí, la caracterització de l’escola de les tres P: petita, de poble i pública (Soler, 2008).

03 SOCIETAT CATALANA 2010.qxp:-  8/11/10  15:54  P�gina 175



meitat dels centres tenen menys de quaranta alumnes (amb uns punts ex-
trems corresponents a unmínimde quatre i unmàximde cent disset). En ter-
mes territorials, si bé hi estan representades les actuals quatre províncies cata-
lanes, una tercera part de les ZER i gairebé el 40% dels centres corresponen als
Serveis Territorials de Lleida.

La segona via d’accés a la realitat social de l’escola rural catalana correspon
al ja esmentat estudi d’enquesta, del qual solament presentarem aquí els re-
sultatsmés rellevants. Pel que fa a dades estadístiques sobre tipologia i dimen-
sió dels centres, quantia de l’alumnat, etc., els resultats obtinguts són molt
coincidents amb les dades oficials, per la qual cosa no mereixen més comen-
taris. Emperò, sí que s’observen nous indicadors, inesperats, que resumim:

a) Les variacions demogràfiques, que, segons el professorat i els directors en-
trevistats, indiquen un augment de l’alumnat als centres més grans (de
cinquanta-un a cent escolars) en detriment de les escoles petites;més concre-
tament, el 82,1 % dels centres més grans indiquen que ha augmentat la seva
població escolar.
b) Aquest augment es correspon amb escoles ubicades en zones rurals on la
dedicació econòmica predominant correspon al sector terciari; per contra, els
centres escolars petits (demenys de vint-i-cinc escolars) i que han vistminva-
da o, en tot cas, estancada la seva població escolar se situen en zones on, se-
gons els entrevistats, encara predomina l’agricultura i la ramaderia.

En altres paraules, les dades suggereixen una realitat escolar dinàmica i,
com no podia ser d’una altra manera, amb una demografia canviant en fun-
ció de la conjuntura econòmica. Paradoxalment, aquests centres «exitosos»
estan condemnats a deixar de ser «rurals» (segons la classificació oficial) quan
l’increment de l’alumnat els converteixi en escoles graduades.

Una altra dada rellevant, però no inesperada, és que també als centres ru-
rals, tot i que la majoria (80 %) del professorat el formenmestres dones, en la
direcció de les escoles ambdós gèneres apareixen equilibrats. Les nostres da-
des, encara que parcialment, fins i tot apunten a una diferenciació segons el
gènere, l’experiència docent i la dimensió del centre escolar. És a dir, docents
«veterans» (una quarta part d’ells serien homes) arrelats en centres relativa-
ment grans davant «debutants» (menys de cinc anys d’experiència docent)
ambuna adscripció al centre tal vegada provisional i no elegida, que són en es-
coles ambmenys de trenta escolars i que enmés del 90 % dels casos són dones.

Pel que fa a l’alumnat, la dada més significativa és que mentre que una
mica més de les tres quartes parts són originaris de la comarca o província,
el 12,4 % correspon a nens i nenes immigrants estrangers i gairebé el 10 % a
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neorurals; en el pol oposat, menys de l’1 % procedeixen d’altres comunitats
autònomes veïnes o de la resta de l’Estat.

En relació amb les percepcions i valoracions del professorat, podem desta-
car una sèrie de punts forts de l’escolarització rural:

a) Més de la meitat (57,4 %) valoren els aspectes relacionals i l’atenció perso-
nalitzada.
b) Gairebé un terç (29,7 %) aprecien la baixa ràtio professor-alumne, que evi-
ta la massificació.
c) La quarta part (24,8 %) remeten a les agrupacions flexibles, a la convivència
entre alumnes de diferents edats i a altres arguments semblants.

En canvi, com a punts febles es mencionen:

a) La solitud de l’alumne al llarg del curs o cicle (17,3 %).
b) La falta de recursos, humans o tècnics (13,9 %).
c) La sobrecàrrega laboral del docent (10,96 %).

No obstant això, més del 90 % del professorat valora de manera positiva o
molt positiva l’organització educativa centrada en les ZER.

Coma complement d’aquesta visió de conjunt i amb l’objectiu d’aprofun-
dir en l’anàlisi de pràctiques educatives concretes, es realitzaren cinc estudis
de casmitjançant lametodologia etnogràfica. El perfil de lesmonografies és el
següent:

a) Escola de la Portella
Es tracta d’un petit centre escolar (quaranta alumnes i set docents: tres de fi-
xos i quatre d’itinerants). La població és solament a 12 kilòmetres de la capital
provincial i es caracteritza perquè gairebé la tercera part dels seus vuit-cents
habitants són immigrants; especialment nombrosa hi és la comunitat xinesa.

L’escola reflecteix aquest fet, ja que el 70 % del seu alumnat és d’origen im-
migrant: xinesos, ucraïnesos i romanesos. L’estudi es focalitza en l’anàlisi d’a-
questa realitat multicultural i, gràcies a l’ajut d’una estudiant xinesa de la
Universitat de Lleida que exercí d’intèrpret, es posaren de manifest les dife-
rents percepcions educatives de les famílies xineses i autòctones.
b) Escola de Llívia
Ubicada en una zona periurbana a tan sols 6 kilòmetres del centre de la ciutat
de Lleida. El que fa temps fou una comunitat de l’Horta és avui, predomi-
nantment, una ciutat dormitori on horts i camps fruiters s’alternen amb bar-
ris de xalets adossats.
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És una escola petita (trenta-sis nens i nenes, lamajoria d’educació infantil
i del cicle inicial de primària). El seu equip docent consta de sis ensenyants fi-
xos i dos d’itinerants. És un centre molt dinàmic, ambmoltes activitats esco-
lars i paraescolars i una forta implicació de l’AMPA (Associació deMares i Pa-
res d’Alumnes).
c) Escola deVerdú
La població consta d’uns mil habitants; es troba a la comarca de l’Urgell,
a 56 kilòmetres de la capital provincial, però a solament 4 kilòmetres de Tàr-
rega, la capital comarcal, d’on rep part de l’alumnat.

És un centremitjà, amb vuitanta alumnes i deu docents (sis de fixos i qua-
tre d’itinerants) i gaudeix d’unamerescuda reputació de qualitat pedagògica.
El perfil socioeconòmic i sociocultural de les famílies dels escolars desmenteix
el tòpic de l’escola rural «agrària tradicional», ja què un terç correspon a fun-
cionaris, un altre a professionals liberals i/o autònoms i gairebé no hi ha cap
pagès (que no sigui de cap de setmana).
d) Escola de Llobera
Situada al Solsonès, una comarca representativa de la Catalunya interior. La
dinàmica comarcal positiva es reflecteix en el fet que dels vuitanta escolars de
la ZER al llarg dels anys noranta avui s’ha passat a un alumnat de cent tretze
persones. El centre estudiat, emperò, és una escola petita, amb dinou nens i
nenes i quatremestres (dues de fixes i dues d’itinerants). L’estudi se centra en
les explicacions pedagògiques de la directora-docent, en les quals reflecteix el
seu intens lideratge.
e) Escola d’Espluga de Serra
Situat al Prepirineu de Lleida, tant el centre escolar com la seva comunitat,
dispersa, es caracteritzen per la seva difícil accessibilitat. La totalitat de l’alum-
nat (quinze nens i nenes) procedeix de famílies neorurals (espanyoles, holan-
deses, belgues, britàniques, parelles mixtes, etc.).

L’escola és de nova construcció, ja que és fruit del coratge i la tossudesa de
la comunitat neorural davant les reserves de les administracions, i consta
d’una plantilla de cinc professores (dues de fixes i tres d’itinerants). Seria abu-
siu parlar de «xoc cultural», però no d’expectatives no sempre coincidents en-
tre l’equip docent i les famílies.

La posada en comú de les cinc monografies subratlla les coincidències en-
tre totes cinc escoles, més enllà de les seves diferències òbvies. El denomina-
dor comú és, ambmatisos diferencials, una bona qualitat pedagògica atribuï-
da tant per part dels docents compel que fa a les valoracions familiars. Podem
resumir aquesta percepció positiva en tres grans arguments:
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a) Un bon clima socioafectiu d’aprenentatge.
b) El predomini d’un currículum flexible i obert (per exemple, en l’organit-
zació temporal).
c) Una intensa implicació de la comunitat a l’escola.

En línies generals, les dades etnogràfiques són coincidents amb les respos-
tes al qüestionari i amb els resultats del grup de discussió. Aquest suggereix
l’existència de dos discursos: un discurs autoafirmatiu (orgull i revaloració
del fet rural) com a retòrica dominant i un discurs reivindicatiu com a mis-
satge secundari, encara que el fet incipient i reduït d’aquesta fase de la recerca
ens recomana ser prudents en les nostres conclusions.

No obstant això, i admetent el caràcter fragmentari i provisional d’aquests
primers resultats, tal vegada no sigui gaire arriscat suggerir tres reflexions fi-
nals sobre la interrelació escola - societat rural.

En primer lloc, l’heterogeneïtat dels centres escolars (deliberadament
cercada en les etnografies, però no menys evident en els resultats, de vega-
des inesperats, dels qüestionaris) dóna suport a la idea de la complexitat
creixent de la societat catalana escassament urbanitzada. És a dir, hi trobem
comarques amb rendes familiars altes (la Val d’Aran, la Garrotxa, el Ripo-
llés...) enfront de comarques empobrides (el Montsià, l’Anoia, el Priorat...),
així com grans diferències, per exemple, en els nivells de terciarització eco-
nòmica.

En segon lloc, és una realitat social dinàmica, comho indiquen els percen-
tatges d’alumnes procedents de la immigració estrangera o el creixement
d’efectius als centres escolars d’entre cinquanta i cent escolars, que tal vegada
morin d’èxit, ja que quan passin a ser escoles graduades, deixaran de ser con-
siderats rurals. Una pregunta òbvia: com ha repercutit la crisi econòmica so-
bre aquestes dinàmiques econòmiques (per exemple, construcció de segones
residències) i demogràfiques?

Finalment, els resultats apunten inequívocament a unes percepcions i va-
loracions positives de l’escola rural tant per part del personal docent com (tot
i que aquí les nostres dades són encara insuficients) per part de les famílies. Es
pot fer extensible aquesta imatge positiva al conjunt de les altres esferes de la
ruralitat? Si en allò relatiu a l’escola rural s’ha trencat l’estereotip negatiu de
ser la ventafocs del sistema educatiu, què passa amb els altres imaginaris de la
societat rural? Som davant unmiratge que, en el fons, legitima la subordina-
ció estructural?
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4. LA IMMIGRACIÓ A LLEIDA

La immigració, com ja hem dit, és un fenomen relativament recent a Ponent
que està tenint un alt impacte al territori, inicialment des d’un punt de vista
demogràfic, però també econòmic i social.

Les dades específiques sobre Lleida del Ministeri de Treball i Immigració
posen de manifest que del 1997 al 2009 s’ha multiplicat per més de vint la im-
migració que hi resideix. A més, s’han diversificat, com a la resta de Catalu-
nya, els orígens d’aquests immigrats. Si, com s’indica en la taula 8, el 1996 la
presència d’immigrats superava tot just les tres mil persones i erenmajorità-
riament procedents d’Àfrica, a final del 2009 la xifra supera les setantamil i els
orígens són diversos. Més concretament, els principals són la Unió Europea
—Romania (19.722) i Bulgària (1.997)—; la resta d’Europa—Ucraïna (3.079)
i Rússia (531)—; Iberoamèrica —Colòmbia (3.522) i l’Equador (1.620)—, i
Àfrica—el Marroc (15.388) i Algèria (2.550). A més, s’observa la feminització
d’una part de la immigració, especialment l’originària de l’Amèrica del Sud
(segons les dades de l’IDESCAT).

Amés, aquesta presència és territorialment desigual. Així, la comarca amb
major concentració és el Segrià i la ciutat de Lleida la que té més immigració
en termes absoluts (amb 70.422 estrangers l’any 2008, el que representa
el 16,5 % de la població). Tot i que també és cert que, si es té en compte el per-
centatge sobre la població total, altres localitats en tenen una presència més
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TAULA 8. Evolució dels estrangers amb targeta o autorització
de residència a Lleida

Font: Elaboració pròpia a partir dels anuaris estadístics d’immigració del Ministeri de Treball i
Immigració (<www.mtin.es>).

Continent d’origen Total 31.12.1996 Total 30.09.2009

Europa 715 – 5

Unió Europea – 5 26.511

Resta d’Europa – 5 4.352

Amèrica 557 – 5

Iberoamèrica – 5 10.937

Amèrica del Nord – 5 34

Àfrica 1.867 25.994

Àsia 112 2.304

Oceania 3 5

Apàtrides / no consten 4 110

Total 3.258 70.247
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gran:Tàrrega (3.407, 21 %),Mollerussa (3.468, 25,3 %), Balaguer (3.349, 20,5 %),
Guissona (2.361, 41,5 %), Cervera (1.950, 21 %), Tremp (1.098, 17,5 %), etc.

Si ens centrem en el mercat laboral, un estudi realitzat en part a Ponent
(Garreta, 2003) detectà que entre la immigració resident a les comarques llei-
datanes, més enllà d’aquells que no són presents en el mercat laboral (perso-
nes residents que no treballen perquè no volen o no poden, és a dir, inactius), hi
ha un important grup que es troba en condicions d’inestabilitat i precarietat,
és a dir, són persones que treballen per compte d’altri i que tenen poca estabi-
litat laboral, ja que canvien de feina tot sovint i passen períodes curts o més
llargs de desocupació (són els que anomenarem dependents inestables). Per altra
banda, existia un grup demenors dimensions que havia aconseguit una relati-
va estabilitat laboral, treballant també per a altres, però amb una qualificació i
unes condicions laborals millors (dependents estables), fet que els situava en una
posiciómés bona que la dels anteriors. En quart lloc, hi havia un col·lectiu cada
vegada més important, però poc nombrós sobre el total dels immigrants resi-
dents a les comarques de Lleida, que treballava per compte propi i que a través
de negocis (restaurants, locutoris, botigues d’alimentació...) havia assolit una
situació laboral, millor quant a estabilitat i ingressos (autònoms i petits empresaris;
s’ha anomenat economia ètnica, ja que sovint presta serveis als altres immigrants)
i que s’estava convertint en el grup benestant entre els immigrants.15

D’acord amb les impressions dels participants en els grups de discussió
realitzats amb empresaris de les comarques de Lleida (Garreta et al., 2006), la
contractació irregular continua essent rellevant a una part dels sectors eco-
nòmics. L’existència i elmanteniment d’aquest fenomen es percebenmolt lli-
gats, en primer lloc, al fet que als empresaris tenir treballadors irregulars els
surt més econòmic i, a més, resulta fàcil obtenir aquest tipus de treballadors
entre els immigrats que no tenen papers, que tenen dificultats per a accedir a
un altre tipus de condició. A parer dels empresaris, que en cap cas no parlen
d’ells mateixos, el tipus de controls i inspeccions existents fa que sigui molt
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15. Més concretament, entre els dependents estables destaca el nombre de persones dedicades al peo-
natge agrícola, però també la presència important de peons d’altres sectors de treball, com ara la cons-
trucció i la indústria (de fet, les persones d’origen africà es concentren molt en aquestes feines). Per al-
tra banda, un sector d’immigrats està ocupant feines que requereixen més preparació i sovint vénen
amb un contracte de treball, ja que l’empresari cerca un determinat professional; en aquestes feines
(que se situarien dins el quehemanomenat abans dependents estables), en els darrers anys s’hi han con-
centrat les persones originàries de l’Europa de l’Est. En les anteriors activitats sovintegen els homes,
mentre que les dones apareixen sobrerepresentades en activitats com ara el servei domèstic i la cura de
persones dependents (la cada vegadamés evident necessitat de persones que atenguin, entre d’altres, la
gent gran ha fet que aquesta sigui una ocupació en la qual, a poc a poc, s’han anat introduint les dones
d’origen immigrant, sobretot de determinats orígens, com l’Amèrica del Sud), fet que no impedeix que
també les trobem treballant en peonatge a la indústria, en la restauració, etc.
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fàcil eludir-los amb una impunitat considerable. D’altra banda, existeix una
complicitat entre els empresaris queutilitzen aquest règim laboral i els seus tre-
balladors irregulars, tot i que els beneficis que n’obtenen són ben desiguals, ja
queper als empresaris significaun incrementdeguanys el fet de tenirmàd’obra
agraïda i sense cap dret laboral, i per als treballadors, subsistir i romandre aquí.16

La impossibilitat de fer un contracte temporal a persones que estan al nostre
país peròqueno tenenpermísde treball asseguramàd’obra abundant enaquest
nou règim laboral tan productiu. D’altra banda, els empresaris participants en
la investigació que opten per treballar en condicions regulars s’han d’enfrontar
amb la competència deslleial dels qui paguen lamà d’obra a baix preu.

Per altra banda, l’esmentat creixement del nombre d’immigrants i de la di-
versitat d’orígens ha comportat la preocupació i un creixent interès per la in-
tervenció. Entitats (Creu Roja, Càritas, Fundació Lleida Solidària, Federació
d’Associacions de Veïns de Lleida...), Administració pública (autonòmica,
provincial, comarcal i local) i sindicats (ComissionsObreres i UnióGeneral de
Treballadors, principalment) s’han posat a la feina per incorporar aquesta
nova població i sensibilitzar els residents sobre els beneficis d’aquesta pre-
sència i del respecte mutu que cal tenir-se.17 Els tècnics dels serveis socials,
educatius, sanitaris... han hagut d’anar-se aproximant, no sense dificultats,
a aquesta nova realitat i a les noves demandes (Garreta et al., 2006). És a dir, la
diversitat de cultures d’aquests immigrants fa que, pel desconeixement que
tenen els professionals de moltes d’aquestes, encara sigui més difícil actuar,
intervenir, d’una manera eficient. A més, la situació no és coincident en el
conjunt de comarques i poblacions de Lleida i, per tant, l’impacte del fluxmi-
gratori no ha estat ni és idèntic; per això, mentre que en uns indrets la gestió
se’ls fa més complicada, altres tècnics diuen tenir-homés fàcil. En les comar-
ques i poblacions ambmés presència d’immigrats, tot i els recursos que s’han
anat posant en marxa els darrers anys, és comú reconèixer la dificultat per a
actuar amb una alta garantia d’èxit. Concretament, la situació legal, laboral i
residencial són, per als professionals, les qüestions clau que cal treballar per
afavorir l’acomodació de la immigració.
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16. Treballar durant uns quants anys en aquest règim apareix com una mena de tribut que han de pa-
gar els immigrats que volen quedar-se per poder obtenir papers més endavant. Tanmateix, els empre-
saris que contracten il·legalment es poden sentir solidaris amb les situacions precàries i no inhumans o
responsables de delictes.
17. Amés, han entrat en joc (un altre indicador de la sedentarització de part de la immigració) les as-
sociacions pròpies dels immigrats i els seus centres religiosos (entre els quals destaca el paper dins i
fora del grup que estan tenint els oratorismusulmans; vegeuGarreta, 2000). La consolidació per la via
de les associacions és desigual en funció de l’origen:mentre que les de l’Amèrica del Sud i Àfrica (prin-
cipalment el Senegal, Gàmbia, Mali i el Marroc) fa anys que funcionen de manera més o menys esta-
ble, d’altres tot just estan encetant aquest camí, per exemple les procedents de països de l’Europa de
l’Est.
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L’augment notable d’immigrats, sobretot a la primera dècada del segle XXI,
ha generat la percepció (en part real) d’haver col·lapsat molts serveis, ja que
s’atenenmolts més usuaris sense incrementar en lamateixa proporció els re-
cursos necessaris. Existeixen mancances notables, especialment en els camps
de l’educació, la sanitat i els serveis socials. L’atenció de les necessitats no es
produeix partint de drets universals o de la igualtat d’oportunitats entre els
ciutadans, que assegurin la compensació dels desavantatges per sota d’un de-
terminat nivell de renda, sinó sobre la base del repartiment dels escassos re-
cursos destinats per a aquesta finalitat entre els nivells de renda inferiors; per
això, aquest repartiment sembla que afavoreixi les famílies immigrades, algu-
nes de les quals es troben entre les de renda més baixa. Els recursos destinats
són escassos i, per aquesta raó, els pressupostos no inclouen totes les necessi-
tats i la seva atenció. No s’atenen tots els que hi tenen dret, sinó que es distri-
bueixen uns recursos del tot insuficients amb un criteri quasi de caritat.

Els immigrats serveixen de boc expiatori d’aquest funcionament deficient
dels serveis i de l’atenció alsusuaris, ja que, enopiniódemolts ciutadans, sónels
destinataris preferents dels recursos i la raó per la qual no s’atenen les necessi-
tats dels ciutadans autòctons que els requereixen. Aquesta opinió ésmolt exte-
rioritzada entre els qui, sense rebre cap avantatge econòmic de la immigració,
com amà d’obra dòcil i a baix preu, reben tots els inconvenients de la desorien-
tació de les polítiques socials i migratòries. Creuen que han de rebre les conse-
qüències dels baixos salaris i condicions de treball dolentes mantinguts gràcies
als efectius de la immigració, han de conviure en barris degradats on la im-
migració és un problema afegit i han de rebre la competència directa dels
immigrats, que també són pobres, com a perceptors de subsidis, beques i ajuts.

A tots els elements anteriors, s’hi afegeix la relació que s’estableix entre im-
migració i inseguretat. L’existència de pors, desconfiances i representacions de
l’alteritat negatives, tot i que no afecta el conjunt dels estrangers, influeix en
les dinàmiques d’incorporació. I mentre que els originaris de l’Europa comu-
nitària i de l’Amèrica del Nord gaudeixen d’una imatge positiva, els d’altres
indrets no la tenen tan bona. Especialment, la por, la distància cultural més
gran, és viscuda respecte dels àrabs/musulmans (descrits com a traïdors,
incomplidors en el treball, potencials terroristes...), i se situen, en compara-
ció, en una posició millor els originaris de l’Àfrica subsahariana (treballadors
i complidors), l’Amèrica del Sud (que tenen estereotipsmenys negatius i se’ls
veu culturalment més propers) i l’Europa de l’Est (bons treballadors, for-
mats...). De fet, el treball realitzat pel Consell Comarcal de la Segarra (Garre-
ta i Samper, 2006) posa demanifest que en determinades poblacions amb una
elevada concentració d’immigrants, el reconeixement que hi existeix un

LE
S

D
IF

E
R

È
N

C
IE

S
TE

R
R

IT
O

R
IA

LS
:L

A
SI

TU
A

C
IÓ

A
LL

E
ID

A
,L

A
SI

TU
A

C
IÓ

A
TA

R
R

A
G

O
N

A

183

03 SOCIETAT CATALANA 2010.qxp:-  8/11/10  15:54  P�gina 183



rebuig, especialment envers determinats col·lectius (magribins especial-
ment), creix. Com també ho fa en localitats on es viu la competència pelmer-
cat de treball i als barris més degradats de la ciutat de Lleida; l’exemple més
evident n’és el Barri Antic, on s’ha generat,malgrat la intervenció urbanística
i social, una dinàmica negativa de relacions entre els veïns —agreujada per
l’impacte de l’atur entre la població immigrada per la crisi econòmica. La sen-
sació d’invasió (de les poblacions i dels seus espais públics), d’inseguretat, que
genera la presència d’un important nombre d’immigrants fa créixer les ma-
nifestacions privades i públiques contra la immigració i el descontentament
creix entre els veïns que creuen que la convivència és cada vegada més difícil.
Aquestes manifestacions respecte a la immigració, a vegades, es fan més evi-
dents als nuclis amb menor població que a les grans ciutats, més «acostuma-
des» a la diversitat cultural.
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