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Un dels temes més importants dins del món rural és
el tema de la despoblació. Cada cop més, les zones
interiors tenen més i més problemes per proveir serveis,
o al menys d’oferir-los en qualitat i quantitat a les grans
ciutats, el que fa que en aquestes àrees sigui cada
cop més difícil retenir la població en un cercle viciós
que es retro-alimenta. Per abordar aquest problema i
oferir solucions més enllà de les polítiques tradicionals,
l’Institut Agrícola ha elaborat un informe amb algunes
idees-guia que han de servir per fer reflexionar i orientar
polítiques que pugin fer front amb solvència aquest
important problema.
L’informe detalla i dimensiona la magnitud del problema
a Espanya i Catalunya per desprès fer tot un seguit de
propostes, molts cops alternatives i complementaries
a les tradicionals palanques de despesa pública que,
segons les últimes dades del cens, són del tot insuficients. En aquest sentit l’informe planteja la creació de
“zones econòmiques especials”, és a dir, espais on es
pugui buscar un millor entorn legal i fiscal de manera
que les zones rurals puguin oferir un marc per a l’activitat econòmica i la inversió atractiu i capaç d’atraure
de nou població i talent.
Aquest pla, que parteix d’un diagnòstic holístic del
problema, té tres pilars fonamentals: infraestructura digital, reforma fiscal i educació. A aquests tres pilars s’hi
afegeix un últim element transversal
de regular el conjunt d’activitats
agrícoles i ramaderes amb criteris
econòmics i de competitivitat i no
només amb criteris paisatgístics
i medi ambientals. Es tracta d’un
error freqüent pressuposar que el
primer entra en conflicte amb el
segon quan l’evidencia empírica
demostra que totes dues coses
van de la mà: a major competitivitat i creixement, menor impacte
mediambiental, com especifica la
corba de Kuznets.
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L’informe, elaborat pels economistes del departament
de Serveis d’Estudis de l’Institut Agrícola, Javier Santacruz i Luis Torras, té també una dimensió Europea
i posa de manifest la necessitat de la UE en clarificar
certs aspectes en vers la seva política agrícola per
definir quin sector agrícola volem de cara a futur i la
necessitat de desenvolupar una estratègia solvent,
raonable i sostenible.

