
El poblament 

La població i el territori: espai rural, espai urbà. 
Poblament:  
És la manera com la població s’estableix en el territori. 

Antigament es vivia al camp. 

La població s’establia a un lloc si en aquell territori hi havia alguna cosa aprofitable: 

CONDICIONANTS 

Tipus de poblament:  

Rural 

 Concentrat: Grup de cases i camps de conreu al voltant. 

 Dispers: Cases separades, o grups molt petits 

 Aïllat: Cases de pagès soles 

Urbà: el més estès i en constant creixement. 

A quines zones es donen cadascun?  

Repoblació: portar-hi població, anar incorporant població a canvi d’interessos i favors. (Els 

lliuraven del feudalisme, tenien camps...) 

Això fa que al sud siguin poblacions concentrades, però als Pirineus encara hi ha l’aïllament 

Masos només es troben en les zones de Barcelona nord, de Girona i Lleida. 

Reconquesta: Es donen a diferents ordres militars els permisos per establir-se a diferents 

territoris. Això farà que al sud les terres siguin molt grans, els latifundis. Mentre que al nord 

les terres siguin petites al voltant de les esglésies. Serà un altre tipus de repoblació. 

A l’Espanya nord: Hi ha el poblament dispers 

Factors de poblament rural 
Factors naturals  

Relleu: la població buscarà un relleu planer, on es pugui conrear... 

Disponibilitat d’aigua: La gent anirà a lloc on hi hagi la màxima disponibilitat d’aigua 

Factors  humans 

 Defensa: Llocs des d’on es podia veure els enemics. Normalment llocs elevats.  

Explotació: És el factor més important. Es movien a llocs conreables i fertilitzats. 



 Espanya humida: poblament aïllat i dispers. Agricultura de fruita dolça, raïm, 

poma. Les terres moltes seran de conreu de lleguminoses. Pastures de vaques. No 

es necessita gran expansions de camp.  

 Espanya seca: poblament concentrat. Plantació d’oliveres, cereals. Grans 

extensions de conreu. Ens trobarem un nucli i al voltant els conreus. 

 

 

 

 

Evolució del poblament rural 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fins l’arribada del franquisme Espanya era un país rural, agrícola. 

Els que marxen primer a la ciutat son els comercials, els que poden treballar a la ciutat. 

Mentre aquests marxen, augmenta la ruralitat, això vol dir que els que es queden al poble 

treballen al poble. La gent es converteix en més de pagès. 

Espanya patirà una urbanització molt gran en un període molt curt. 

A finals del segle XX s’iniciaran la construcció de les segones residencies. Gent de pagès que 

havia anat a viure a la ciutat i buscava la tranquil·litat que no hi havia a la ciutat. 

També es crea la rururbanització, perquè la ciutat creix. 

Quan l’agricultura deixa de ser el motor econòmic, aquests factors perden la 
seva importància, afavorint el poblament urbà.  

A la meitat del S.XX 

Industrialització del país a partir de 1950 

Èxode rural cap a les ciutats 

Despoblació rural provoca augment de la 

ruralitat 

Finals del S.XX 

Proliferació de cases de segona residencia 

en àrees rurals. 

Rururbanització d’àmplies zones rurals 

properes a les grans ciutats. 

Lleugera pèrdua de població urbana. 

Ruralitat: concepte que fa referencia a que els que viuen el camp treballen del camp. 

Rururbanització: llocs rurals prop de les urbanitzacions. 

 



Hi haurà una lleugera pèrdua de població urbana. La gent de pagès que viu a les ciutats 

demanarà drets que es troben a les ciutats, els demanaran per l’entorn rural. S’urbanitza les 

zones rurals. 

Hinterland i xarxa urbana 
Hinterland: zona d’influència d’una ciutat. Es d’on la ciutat treu tots els seu recursos. Aquestes 

zones generen una xarxa urbana. 

Xarxa urbana: Jerarquia de les relacions de les 

ciutats segons el seu territori. De major 

importància a menys. 

A Catalunya, aquesta xarxa urbana es distribueix 

per comarques. Ex: Alt Empordà--> Figueres  

 

 

Poblament urbà a Catalunya 
Tenim més del 81,5% de la població total en zones urbanes. 

 

Nuclis urbans: És una zona que te aspecte de ciutat 

Nuclis regionals (comarcals): Nuclis d’una zona determinada, una comarca natural...  

Ciutats centrals: Aquelles ciutats que tenen en el seu radi immediat d’acció altres ciutats o 

nuclis urbans propers. 

Capitals provincials (submetropolis): Tenen influencia en tota la província. El seu radi d’acció 

avarca tota una província. 

Metròpolis nacionals: Ciutats que tenen influencia en tot el país 

Submetròpolis nacionals: Ciutats que influencien a una part concreta del territori. 

 

 

•  Població majoritàriament urbana 81,5% de la població. 
•  Barcelona: únic municipi de més de 500.000 habitants (1,6 

milions el 2008), densitat 3500 hab/km
2 

 
•  65% de la població viu al litoral. 
•  Àrea metropolitana de Barcelona: 3,5 milions al 2008. 
•  Increment de la dispersió urbana  

       des de 1990. 
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