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Catalunya és un país amb un desequilibri territorial notori, la major part dels seus mes o menys 7.500.000
habitants viuen en arees metropolitanes , la gran majoria un 70% aproxiamdament de tot la població catalana viu
en uns 59 municipis o ciutats, dels 947 que té el país.
Per Tant aproximadament uns 888 municipis es poden contemplar com a rurals, aquestes diferencies
poblacionals i també cal dir-ho diferències en el medi fisic del territori fa que sigui important plantejar un model
de país, s’ha d’abordar la qüestió territorial d’una forma integral, cal superar el marc dels greuges comparatius
entre ambdues realitats, cal buscar punts de coincidències entre la forma d’entendre i concebre Catalunya.
Es evident que hi ha un constant i manifest èxode de la gent del medi rural cap a arees urbanes, i les seves
consequencies son imprevisibles i desconegudes. Cal mantenir i ajudar a que aquest gran nombre de municipis
rurals que estructuren el territori. Em de facilitar que tots ells siguin administrats per les persones que hi viuen i
no quedin abandonats , no perdin la riqueza econòmica, ecològica, de paisatge valor que determina entre altres,
la qualitat de vida i la qualitat del país.
Per això REM (adn rural), amb representants de persones i organitzacions arrelades al mon rural, hem adoptat
aquest Manifest Rural com una declaració de les aspiracions, compromisos i demandes de la població rural, i
fem nostre el manifest del Segon Parlament Rural Europeu celebrat a Schärding (Austria) el novembre de 2015.
Per aixó,

MANIFESTEM,
1.La diversitat de les zones rurals. Apreciem profundament la gran diversitat d'àrees i dels pobles, derivats
d'una geomorfologia, clima i biodiversitat variats, de la terra i el mar i de la llarga història de l'activitat humana.
Veiem aquesta varietat, com s'expressa en les cultures humanes i en els recursos naturals, com una enorme
oportunitat per al futur benestar de tots els pobles.
2.Els valors comuns. Asumim els valors comuns que uneixen als pobles - democràcia, igualtat, Estat de Dret,
reconeixement dels drets humans, esperit de cooperació, solidaritat.
3.Qualitat de vida. Els que vivim en arees rural valorem altament la qualitat de vida que ofereix el camp, les
granges, els pobles i les petites ciutats, els marges costaners i illes, les muntanyes i els boscos amb les seves
cultures locals, fauna, paisatges, ambient sa i el patrimoni cultural.
4.La preocupació per les condicions rurals. No obstant això, estem preocupats perquè molts pobles i territoris
es veuen afectats per l'estretor de les economies rurals, la manca de oportunitats de treball i justament
remunerat, la pèrdua de població -com a conseqüència els joves s’allunyen, el desequilibri demogràfic
consegüent, la disminució dels serveis, gent gran envellida- i la degradació ambiental.
5.La necessitat d'una acció. Creiem que aquests reptes s'han d'abordar, no només en benefici de les comunitats
rurals, sinó de tota la seva població, i de tot el país. Tots depenem d'aliments, fusta, fibra, energia, aigua i minerals
produïts en les zones rurals. Els agricultors, els ramaders, els pescadors, els artesants, els comerciants, les
empreses rurals i altres actors generen una riquesa comuna. Les zones rurals contribueixen en gran mesura a la
millora del canvi climàtic, la recreació, la salut pública i, el benestar econòmic, espiritual i social.
6.Drets. Reivindiquem el dret de les zones rurals i la seva gent al ple reconeixement per totes les persones i
institucions, a uns serveis (infraestructures, comunicacions, sanitat, educació, noves tecnologies....) igual al de
la població urbana, i la plena participació en els processos polítics i les seves decisions. Demanem als governs
a tots els nivells que donin suport a aquests drets.
7.Visió. La nostra visió per al futur rural és de unes poblacions rurals vibrants, inclusives i sostenibles, amb el
suport d'economies rurals diversificades i per la administració efectiva del medi ambient d'alta qualitat i el
patrimoni cultural. Creiem que les poblacions rurals, inspirades en aquesta visió, a llarg termini poden ser els
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principals contribuents a una societat pròspera, pacífica, justa i equitativa, i per a una societat global sostenible.
La recerca de la nostra visió exigeix una societat renovada i equitativa entre les persones i els governs. La gent
de les zones rurals, sabent que tenent la responsabilitat d'exercir lideratge i actuar cap el seu benestar col·lectiu.
8.Revisió de l'estat de les zones rurals. Instem als govern, a fer una important revisió de la condició de les
zones rurals, i de la contribució que ara les zones rurals fan i poden fer en el futur, per al benestar de les persones.
9.Revertir l'espiral de decadència. Molts municipis, moltes zones rurals es veuen afectats per una "espiral
descendent "en la vitalitat de les poblacions rurals. La pèrdua de població (Especialment dels joves) condueix a
la reducció de la viabilitat dels serveis rurals i a unes economies locals afeblides. Fem una crida, unint tots els
esforços dels actors rurals, a tots els organismes competents i els governs a "revertir la espiral ', promovent
estima i orgull en els estils de vida rurals, en lloc d'imposar normes urbanes, enfortir serveis rurals, diversificació
de les economies rurals, i permetre als joves romandre o tornar a les zones rurals.
10.Joventut. Molts joves estan disposats a romandre, o traslladar-se a les zones rurals, i assumir la
responsabilitat com a agricultors, ramaders, pescadors, comerciants... empresaris rurals o ciutadans per al futur
benestar de les poblacions rurals i les seves economies. Els joves necessiten una feina atractiva, serveis
d’educació i formació, l'aprenentatge basat en les necessitats locals, l'accés a la terra, l'habitatge i al crèdit. Fem
una crida als governs i la societat civil per satisfer aquestes necessitats i per permetre als joves a participar de
forma activa en els processos i decissions polítiques.
11.Educació. L'educació i l'aprenentatge permanent es important perquè les comunitats rurals, amb la
necessària cooperació i treball en xarxa, i la participació plena en els processos de desenvolupament puguin
assolir les habilitats que necesiten. Instem les autoritats educacionals a garantir l'accés efectiu de les comunitats
rurals als serveis de educació, inclosa l'educació a distància i la formació professional adaptada a les realitats de
la vida rural.
12.Desenvolupament. Som fervents partidaris d'un enfocament territorial, integrat, i en l'aliança per al
desenvolupament rural, basat en un enfocament de baix a dalt i amb esperit participatiu.
13.Serveis i infraestructura rurals. Serveis rurals bàsics, com ara botigues, serveis postals, escoles, atenció
primària de salut, serveis bancaris (caixers) i el transport públic, així com la infraestructura social, són fonaments
essencials a les zones rurals. Infraestructura adequada física carreteres i camins rurals, el subministrament
d'aigua, sistemes de clavegueram i depuració, electricitat, l'abastament d'energia, sistemes de transport. En
moltes regions rurals, els serveis són ja febles i la infraestructura és inadequada, el que pot contribuir a un cercle
viciós de deteriorament. La banda ampla i les comunicacions mòbils. s'estan convertint en crucial per a la vida
social, cultural i econòmica, i per a la prestació de serveis vitals. A causa de la seva distància i escassa població,
les zones rurals tenen necessitats particulars de telecomunicacions. No obstant, moltes zones rurals, estan en
l'actualitat greument perjudicades. Fem una crida als governs i als proveïdors de serveis a treballar amb urgència
cap a l'accés de tots aquests serveis.
14.Les economies locals i supramunicipals. Les zones rurals acullen economies, locals i supramunicipals,
riques en micro, petites i mitjanes empreses, que constitueixen l'element vital de les comunitats i contribueixen
en gran mesura a les economies més àmplies. Defensem la gran importància de la millora de la vitalitat i la
viabilitat d'aquestes economies rurals locals i supramunicipals. Els mitjans per fer-ho pot variar d'un lloc a un
altre, però poden adoptar la iniciativa en diferents sectors - l'agricultura, la silvicultura, la pesca, la producció de
energia, incloses les empreses de fabricació de valor afegit, les cadenes de subministrament, les indústries del
turisme i de serveis, a més de les empreses sobre informació tecnològica. Hi ha una alta possibilitat d'empreses
socials.
15.Les petites explotacions familiars. Reconeixem la important contribució que les explotacions familiars fan
a l'economia. No obstant això, estem greument preocupats per la pèrdua de la força de treball agrícola, i pel
benestar de moltes explotacions petites i familiars. Aquestes explotacions donen suport a moltes famílies, les
seves produccions proporcionen aliments als mercats locals, constitueixen l'element bàsic de moltes comunitats,
i manté les formes tradicionals de vida. Poden mantenir la viabilitat mitjançant la formació de empreses agrícoles,
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cooperatives o altres entitats economiques afegint valor als seus productes, -productes de proximitat-, Instem als
governs, a les organitzacions de la societat civil i de les comunitats rurals per reconèixer i donar suport a
l'agricultura familiar com un model viable.
16.Petites ciutats. Les ciutats petites, tenen una importància crucial com centres socials, econòmics i culturals
per a les comunitats rurals. Són els centres de comerç, de serveis públics i socials, d'escoles i de la salut;
ofereixen grans oportunitats per al turisme; i col·lectivament fan una important contribució a les economies locals.
Advoquem per una política integral a les ciutats petites, reconeixent les importants contribucions que fan a les
estructures socials i econòmiques de les zones rurals i la seva vitalitat.
17.El canvi climàtic i els recursos naturals. Reivindiquem el paper que poden exercir les zones rurals en la
lluita contra el canvi climàtic i el manteniment dels recursos ambientals; i a més reconeixem la necessitat d'ajudar
les zones rurals per adaptar-se al canvi climàtic. Les zones rurals poden contribuir a la creixent demanda
d'energia renovable a partir de fonts eòliques, hidràuliques, de marees, solar, geotèrmica i de llenya, de manera
que respectin la terra, la natura i l'aigua, que portarà beneficis directes i ocupació a les zones rurals.
18.Partenariat entre la societat civil i els governs. Fem una crida als actors rurals a treballar positivament amb
els governs; i als governs, les institucions i els organismes a establir sistemes apropiats de consulta significativa
i presa de decisions en col·laboració, per tal de permetre als actors rurals a participar en la formació i
implementació de polítiques rurals, a desenvolupar, participar i proporcionar un suport en temes de lleis,
regulació, administració i finances, polítiques i programes pertinents i coherents; dissenys simplificats, i l'ús
sensible i flexible dels sistemes regulatoris, fiscals i financers per encoratjar a la iniciativa de les persones, les
micro, petites i mitjanes empreses, empreses socials, cooperatives i altres.
El nostre compromís. Garantim un compromís continu en la recerca de la visió i les mesures presentades en
aquest Manifest. Creiem que el treball per aconseguir el desenvolupament rural sostenible es pot ajudar en gran
mesura per l'intercanvi de bones pràctiques entre els actors rurals, urbans i els governs.

