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1.- PRESENTACIÓ
El text que presente pretén continuar els estudis sobre la xarxa escolar del Pla de l'Arc i al relació 

amb la demografia (Santamaría,R., 2003 i Santamaría,R., 2004). Ara es vol relacionar el nivell d'estudis de 
la població en base al Cens de Població 2011 i la xarxa escolar postobligatòria, valorant altres factors com la 
demografia i la inmigració, així com els Plans de Desenvolupament Rural Sostenible. Estos factors són claus 
per al futur de totes les zones, però són determinants per al futur de les zones rurals, per a les expectatives 
educatives i potencial de desenvolupament, així com en els resultats acadèmics mitjans. Però s'han vincular 
al treball fet prèviament a les escoles rurals, que són factor clau per a l'arrelament al medi. 

El marc històric de l'estudi abasta 1991 fins 2011, període en que ha hagut 5 lleis educatives que 
malgrat canviar de nom no han suposat molts canvis entre elles (LOGSE, 1990, LOPEGCD, 1995; LOCE, 
2002, LOCFP, 2002, LOE, 2006), basades totes en la LOGSE que sí va suposar molts canvis respecte del 
marc anterior (Santamaría, R., 2014b: 3-6)

2.- RURALITAT EN TRANSICIÓ AL PLA DE L'ARC
Els pobles vinculats directament al del Pla de l'Arc són Benlloch, Cabanes, Les Coves, La Pobla, La 

Vilanova, La Sarraterra, La Serra, Vall d'Alba, Vilafamés i la Torre d'En Doménec.  Borriol i Sant Joan de 
Moró són pobles en transició al marge del Pla de l'Arc, però vincultats. En canvi Almassora, Benicàssim, 
Castelló, Orpesa i Torreblanca formen amb tots els anteriors comarca de La Plana Alta, sent tots ells pobles 
costaners. 

Taula 1: Dades bàsiques i de ruralitat del Pla de l 'Arc i de la Plana Alta. Cens 2011.
Dades generals Ruralitat segons RD 752/2010 (Pla Desenvolupament Rural Sostenible) 

Municipi
Cens 

2011 Hb Tipus
Superfície

Km2
Densitat
Hb/Km2

Municipis 
<5000

Medi 
rural

Zona 
rural

Municipi 
rural Tipologia Prioritat

Zona 
Rural nº

Benlloch 1155 1 43,52 26,5 1 1 1 1 Periurbana 3 1

Borriol 5180 3 60,95 85,0 0 1 Periurbana 3 1

Cabanes 2885 2 131,64 21,9 1 1 1 1 Periurbana 3 1

Coves, Les 1990 1 136,44 14,6 1 1 1 1 A revitalitzar 1 3

Pobla, La 1140 1 25,81 44,2 1 1 1 1 Periurbana 3 1

Sant Joan de Moró 2975 2 29,15 102,1 1 1 1 1 Periurbana 3 1

Sarratella, La 100 1 18,81 5,3 1 1 1 1 A revitalitzar 1 3

Serra, La 1050 1 81,98 12,8 1 1 1 1 A revitalitzar 1 3

Torre d'en Doménec, La 240 1 3,19 75,3 1 1 1 1 Periurbana 3 1

Vall d'Alba 2940 2 52,92 55,6 1 1 1 1 Periurbana 3 1

Vilafamés 1930 1 70,40 27,4 1 1 1 1 Periurbana 3 1

Vilanova, La 670 1 68,41 9,8 1 1 1 1 Periurbana 3 1

Zona Pla de l'Arc 22255 723,21 30,8 11 11 12 11

Almassora 25460 5 32,98 771,9 0 1 Periurbana 0 5

Benicàssim 18155 4 36,10 503,0

Castelló de la Plana 175835 7 108,78 1616,4

Orpesa 9735 3 26,42 368,4

Torreblanca 5710 3 29,79 191,7

Resta comarca 234895 234,08 1003,5

La Plana Alta 257150 52 957,29 268,6 11 11 13 11

Provincia de Castelló 591470 260 6446,02 91,8 103 0 0 0 0
Font: Elaboració propia a partir de INE: Censo de población y vivienda 2011 i del RD 752/2010 que regula el Pla de Desenvolupament 
Rural Sostenible, amb tipificació de les zones rurals.. 

La dualitat interior-litoral es manifesta clarament a esta comarca i observem com tots els pobles del 
Pla de l'Arc tenen una densitat de població molt inferior a la dels litorals. Així la densitat de població del Pla 
de l'Arc és 30,8, molt inferior a la mitjana provincial (91,8) i estatal (93,5), propiament rurals front a la mitjana 
de la resta de comarca litoral, de 1003,5, pròpia de zones urbanes molt poblades. Els pobles de la zona són 
els més xicotets de la comarca variant entre els 100 habitants de La Sarratellla i els 5180 de Borriol que és 
l'únic que supera els 5000 habitants, front als 175835 de Castelló. El Pla de l'Arc té 22255 habitants front a 
234895 que té la resta de comarca.

Si  apliquem  els  criteris  de  ruralitat  indicats  a  la  Llei  45/2007,  de  13  de  desembre,  per  al  
desenvolupament sostenible del medi rural (BOE 14-1 2-07) als 12 pobles de la zona tenim:
- art. 3.a: la zona és medi rural per tindre menys de 30000 habitants i una densitat inferior a 100 habs/km2;;

Sols Sant Joan de Moró supera lleument eixa densitat de població i la zona no arriba a 23000 habs. 
- art. 3.b: els pobles del Pla de l'Arc s'integren a les zones rurals 1 i 3 del Pla de Desenvolupament Rural 
Sostenible de la Comunitat Valenciana;



- art. 3.c: 11 de 12 són són municipis rurals (<5000 habs), llevat de Borriol que escassament arriba als 5000.
- art. 10: la zona 3 és zona a revitalitzar amb prioritat 1 i la zona 1 és.periurbana, amb prioritat 3.

L'únic poble de la comarca fora del Pla de l'Arc que pertany a una zona rural és Almassora, zona 5 
(Plana-Serra d'Espadà), amb prioritat 0.   

Taula 2: Comparació genèrica del Pla de l'Arc i de la Plana Alta. Cens 2011.
Pla de l'Arc Resta de La Plana Alta

Densitat de població mitjana 30,8 1003,5.  

Densitat de població màxima Sant Joan de Moró: 102,1 Castelló: 1616,4

Densitat de població mínima La Sarratella: 5,3 Torreblanca: 191,7

Pobles menors de 5000 habs. 11 0

Pobles majors de 5000 habs. 1 5

Municipis qualificats com rurals 11 0

Municipis en zona rural 12 1

Font: Elaboració propia a partir de la taula 1.

Tots els pobles del Pla de l'Arc formen part de les zones rurals tipificades al Reial Decret 752/2010,  
de 4 de juny, que aprova el primer programa de desenrotllament rural sostenible per al període 2010-2014 
(BOE 11-6-10): 
zona 3: a revitalitzar , prioritat 1: Les Coves, La Sarratella i La Serra.
zona 1: periurbana,  prioritat 3: resta de pobles de la zona.

La catalogació de la zona rural com periurbana o a revitalitzar suposa una definició de prioritat 
alhora de rebre ajudes econòmiques en els projectes que presenten per al desenvolupament  rural i  és 
fonamental recordar-ho perquè tots els pobles de la zona tenen reconeguda prioritat.

Tot açò configura una zona en transició de més ruralitat (zona 3, a revitalitzar i prioirat 1) a menys 
ruralitat (zona 1, més propera a Castelló, periurbana, de prioritat 3).

3.- NIVELLS D'ESTUDIS DE LA POBLACIÓ.

3.1. NOTES METODOLÒGIQUES SOBRE ESTADÍSTICA EDUCATIVA I DESENVOLUPAMENT RURAL. 
S'han recollit  informacions sobre el  nivell  educatiu  de la  població a partir  de  fonts  secundàries 

autoritzades en base als Censos de població i vivendes de 1991, 2001 i 2011,  que contenen informació 
detallada a nivell municipal. 

Les dades de 1991 provenen de la  Fitxa 03  del  Cens de població, 1991.  Dades municipals. 
Generalitat Valenciana/Institut Valencià d'Estadística. València, 1993. Suport magnètic. 

Les  dades  de  2001  provenen  del  Censo  de  Población  y  Viviendas  2001.   Población  en  
viviendas familiares de 16 años o más, según sexo y  nivel de estudios. 12-Castellón/Castelló
http://www.ine.es/censo_accesible/es/listatablastoexcel.jsp?table=tablas/provincial/12/P8.html.  

Les dades  de 2011 s'han obtingut  de  Microdatos del    Censo de Población  y  Viviendas 20  1  1.   
Microdatos de la  Comunidad  Valenciana.  A la  nostra província  hi  ha 12  pobles  dels  quals  no s'han 
incorporat dades de nivell d'instrucció seguint la metodologia del cens 2011 (per protecció de dades), en 
tindre una població total reduïda.

Taula 3: Pobles de Castelló que no han determinat e l nivel d'estudis de la població al Cens 2011.
Pobles i població en cens 2011 Comarca

Herbés (55), Palanques, (30), Villores (50) Els Ports

Castell de Cabres (20) L'Alt Maestrat

Higueras (60), Pavías (60), Sacañet (75) Alto Palancia

Espadilla (115), Fuente la Reina (60), Torralba del Pinar (60), Vallat (70), Villanueva de Viver (75) Alto Mijares
Font: Elaboració propia a partir de INE: Censo de población y viviendas 2011. Microdatos Comunidad Valenciana.

Cal indicar que en estos 20 anys ha hagut canvis en el marc educatiu i en la metodologia estadística 
de classificació del nivell educatiu, així com altres més puntuals. Detaquem els següents:
1) Al cens de 1991 es considera el nivell  d'estudis de la població major de 10 anys, ja que la definició 
d'analfabet es referia a persona de més de 10 anys. Els censos posteriors computen nivell d'estudis a partir 
de 16 anys.
2) El cens de 1991 considerava els nivells d'estudis següents:

- analfabets: no saben llegir ni escriure,
- sense estudis: poden llegir i escriure, però no tenen cap estudi acabat,



- 1er Grau: 5é d'EGB o 6é de Primària.
- 2on Grau: 1er cicle (8é d'EGB o 2on ESO), 2on grau-2on cicle (FPI, BUP, FPII), 2on grau-altres
- 3er grau: 1er cicle (3 anys), 3er grau (5-6 anys),  3er grau no universitari (ara cicles formatius de 
grau superior, ensenyaments artístics superiors...). 
Esta classificació amb modificacions és la que es manté als Censos de Població decenals de 1991, 

2001, 2011.
3) Fins 2006 els estudis de formació profesional de grau superior es consideraven dins dels ensenyaments 
secundaris  i  a  partir  d'eixe  moment  haurien  de  computar com ensenyaments  superiors,  pero  seguixen 
computant-los com Segon Grau.  
4)  L'estadística de la Unió Europea d'Eurostat  es base en les  directrius internacionals sobre estadística 
educativa que són consonants amb els nivells d'educació de la Classificació Nacional d'Educació (CNED-
2000) i corresponen amb la Classificació Internacional  Normalitzada de l'Educació (CINE-97):

- Nivell 0-2: preescolar, primària i 1ª etapa d'educació secundària.
- Nivell 3-4: 2ª etapa d'educació secundària i postsecundària no superior.
- Nivell 5-6: 1er i 2on cicle d'educació superior i doctorat.

5) Les dades per a un mateix any, població i nivell d'estudi poden donar resultats diferents  en 
funció de les fonts emprades i com s'han utilitzat. Com exemple tenim les dades estatals de 2001.

Taula 4: % Nivell d'estudis de la població major de  16 anys. Espanya. Font original citada: cens 2001
Font Analfabets Sense estudis Primer Grau Segon Grau  Tercer Grau Total %

a) INE (2004): Censos 2001.  p. 28. 2,6 12,8 23,1 48 13,5 100

b) Martín R. y Bruquetas, C. (2014): p. 375 2,4 12,9 27,4 44,7 12,6 100

c) Real Decret 752/2010. p. 49486. 2 9 17 36 10 74

d) Real Decret 752/2010.correcció al 100%. 2,7 12,2 23,0 48,6 13,5 100

Les les  dades del  cens 2001 indicades per a les files a,  b i  d són prou semblants i  la que es 
manifesta clarament diferent és la que hem extret del Real Decret 752/2010, de forma que sumant els % de 
cada nivell d'estudis tenim un 74% i no el 100% de població major de 15 anys, com correspon. Quan es 
corregix este error (d), les dades són prou coherents amb les altres fonts.

El que resulta més perillós de tot és que el Reial Decret 752/2010, conté dades educatives errònies i 
comprovem que es manifesta també en les dades de nivell educatiu rural/urbà. 

Taula 5: % Nivell d'estudis de la població major de  16 anys rural/urbàEspanya. Cens 2001
Àmbit Analfabets Sense estudis Primer Grau Segon Grau  Tercer Grau Total %

Rural. RD752/2010. p. 49486. 3,0 16,0 23,0 32,0 6,0 80,0

Urbà. RD752/2010. p. 49486. 2,0 8,0 16,0 37,0 11,0 74,0

Diferència urbà-rural. -1,0 -8,0 -7,0 5,0 5,0

Rural. RD752/2010 correcció al 100% 3,8 20,0 28,8 40,0 7,5 100,0

Urbà. RD752/2010 correcció al 100% 2,7 10,8 21,6 50,0 14,9 100,0

Diferència urbà-rural correcció 100% -1,1 -9,2 -7,2 10, 0 7,4

Si analitzem les dades directes la brexta el % de rurals amb nivell fins Primer Grau és 42 front a 26 
dels urbans, 16% menys de personal amb qualificació molt baixa en zona urbana que en rural. En canvi el % 
de població rural amb nivell superior al  Primer Grau és de 38 front a 48 en zona urbana: 10% més de 
personal més qualificat en zona urbana que en la rural.

Al RD els % de nivell d'estudis no sumen 100 i per això cal corregir-los. La bretxa o diferencial urbà-
rural augmenta amb les noves dades. especialment als nivells de Segon Grau (passa de 5 a 10%) i Tercer 
Grau (passa de 5 a 7,4%), donant una diferència acumulada urbà-rural de 17,4% més per als urbans que 
per als rurals i la realitat és que a 2001 de cada 4 rurals que tenie n Segon Grau hi havia 5 urbans i de 
cada 1 que tenia Tercer Grau i havia 2 urbans amb e ste nivell, bretxa molt més forta que la que es 
deprenia de les dades inicials del RD.

Pot  ser  este  error  ha  servit  per  potenciar  l'autocomplaença  que  desprén  l'apartat  d'educació 
primària, alabant la LOE i el de secundària, escàs, on malgrat reconéixer les deficiències d'infraestructures 
educatives, recalca que en 2001 el 50% d'estudiants de secundaria tenien accés a centres d'este nivell al 
seu municipi (p. 49487). i resulta molt xocant que es diga açò, tret d'estadístiques de l'INE i no es recorde 
que en 2001 el 77% de la població espanyola vivia en municipis de més de 10000 habitants, tots ells amb 
centres d'educació secundària.

Esta quasi satisfacció serà decissiva per a les polítiques rurals respecte d'educació, pequè tant el 
Ministeri competent en Desenvolupament Rural com la Conselleria del ram no faran cap esforç per complir 
allò que s'indicava a l'article 28 de la Llei 45/2007:



Art. 28: Educació. Per a intensificar la prestació d'una  educació pública de qualitat, el Programa  podrà incloure 
mesures que tinguen com a objecte:
a)  El  manteniment  d'una  adequada  escolarització  en  els  municipis  rurals,  per  mitjà  de  programes  d'extensió  de 
l'escolarització infantil, de millora dels resultats educatius de l'ensenyança obligatòria, i de foment de l'accés a nivells 
educatius superiors, prestant una atenció preferent als alumnes de zones rurals priorit àri es i als immigrants.
Atenció a la diversitat de l'alumnat i, en particular, als alumnes amb necessitats educatives especials i amb discapacitat.
b) La millora i ampliació de l'equipament dels centres públics educatius, per a atendre adequadament els alumnes de 
l'ensenyança reglada, especialment en els municipis rurals de dimensió reduïda, i  facilitar la seua utilització per a 
activitats culturals, educatives i socials pel conjunt de la població.
c) La potenciació de la formació professional dels jóvens i les dones, per mitjà de programes adequats de formació 
reglada complementats amb  formació ocupacional,  especialment en  noves tecnologies i en tècniques d'ocupació 
deslocalitzada, i amb pràctiques incentivades en empreses del medi rural.

La Llei 45/2007, per a desenrotllament rural sostenible (LDRS),entre la seua articulat tracta temes 
fonamentals per al nostre objectiu, especialment a l'insistir en els temes següents:
- igualtat d'oportunitats i no discriminació;
- potenciació de servicis públics de qualitat, adaptats al medi rural, entre ells l'educació;
- foment de la participació social per mitjà de conscienciació, formació i informació.

Cal destacar, no obstant això, que en esta llei els objectius són clars però la seua aplicació en els 
Plans de Desenrotllament Rural (PDR) de les distintes autonomies i zones rurals pot variar molt d'unes a 
altres pel que fa a TIC, educació, formació i capacitació, cultura i ocupació pública ja que en els articles de 
referència s'indica que “el PDR podrà ...”, quan si es pretenia aconseguir els objectius la llei havia de ser 
preceptiva  i  ordenar  que  els  PDR respecte  dels  temes  esmentats  definisquen,  ordenen,  establisquen, 
regulen, promocionen...  Esta “optativitat” ha pogut provocar un augment de la disparitat entre les 
distintes autonomies i zones rurals en estos temes , si unes “poden i desenvolupen” i altres “que poden, 
no desenvolupen” perquè la llei permet inhibir-se.

A més, en contra del seu precedent  Llei d'Agricultura de Muntanya de 1982,  la  Llei 45/2007 de 
Desenrotllament Sostenible del Medi Rural  no exigix actuacions integrals ni integrades entre les distintes 
administracions  estatals,  autonòmiques,  provincials  ni  municipals,  la  qual  cosa  possibilita  la  formulació 
d'objectius sense cap garantia d'èxit ni relació entre les d'unes administracions i altres. Com exemple tenim 
les actuacions de les administracions educatives (estatals o autonòmiques) no planifiquen les actuacions 
educatives  en  zona  rural  de  forma  coordinada  amb  les  altres  administracions  (agricultura,  turisme, 
industria...), escolant les opcions de tots i actuant cadascú segons les seues competències.

Finalment, a pesar de tot el procés de participació en la seua elaboració i  els documents que 
desenrotllen esta llei, incidix en els mateixos err ors que altres  anteriors (LOGSE, LOE) derivades de 
la visió més restringida que té de l'escola rural, com es deduïx de l'article 28 (Educació. Per a intensificar la  
prestació d'una educació pública de qualitat...) on:

-  oblida el paper que ha de jugar l'educació bàsica e n el medi rural  com a  lloc que fomenta 
actituds favorables cap al medi i cap a l'aprenentatge i ajuda a fixar la població;
- oblida la necessària interrelació dels centres educ atius de  distints nivells, especialment de la 
Formació Professional i la Formació d'Adults respec te dels d'educació bàsica (primària i ESO);
- partix d'una visió negativa de l'escola rural,  que cal compensar perquè és deficient i de baixa 
qualitat.
-  restringix l'escola rural  a l'àmbit  públic,  encara que sol ser allò més habitual,  és un error 
equiparar  escola  rural  amb  escola  pública,  ja  que  fent  açò  neguem  valuoses  experiències 
privades  promotores de  desenrotllament  rural  i  educació,  com les  Escoles  Familiars  Agràries 
(EFA), les escoles infantils privades, les escoles municipals o mancomunades (que no depenen de 
la  Generalitat),  centres  d'educació  ambiental (potenciar  l'educació  superior  en  zones  rurals, 
augmentar el nivell d'estudis.

Malgrat tot, es pot observar un augment del % del nivell d'estudis de la població en edat de treballar 
des de 1991 fins 2011:
Taula 6: % Nivell d'estudis de la població major de  16 anys d'Espanya. Cens 1991, 2001 i 2011.

Anafabets Sense estudis 1er Grau 2on Grau 3er Grau

1991 3,2 21,6 34,1 34,3 6,8

2001 2,4 12,9 27,4 44,7 12,6

2011 1,9 9,1 14,9 55 19,2
Font: Elaboració pròpia a partir de Gràfica 1 (Martín Gimeno,  R. y Bruquetas Callejo, C.: 2014, 375)

L'augment del al llarg de 20 anys dels percentatges de persones amb estudis de segon i tercer grau 
es pot explicar per alguns motius:
1)  La implantació efectiva de l'Educació Secundària Obligatòria (ESO) estava prevista en la LOGSE per a 



l'any 2000, de forma que la primera promoció generalitzada d'ESO acabara el curs 2000. Prèviament s'havia 
fet un esforç important en crear centres d'ESO en moltes zones i, especialment en les més deficitàries, les 
zones rurals. Açò suposava que un % important de persones de 16 anys pogueren computar com estudis de 
2on Grau. A més altres mesures com la implantació de Programes de Garantia Social per als alumnes que 
tenien moltes dificultats en ESO o les proves d'accés a cicles formatius permetien la incorporació de molta 
gent a estudis d'FP, augmentat el % d'estudis en este grau. Este augment es constatat també 
2)  Simultàniament,  els  anys  90  també  va  haver  una  expansió  d'universitats  per  donar  resposta  a  les 
demandes socials i a tots els que volien accedir. S'apropaven les universitats als pobles.
3) Al mateix temps que la població va envellint-se el percentatge dels que tenen menys nivell educatiu va 
reduïnt-se i s'observa un augment progressió del nivell de formació dels àmbits i municipis més rurals  als 
menys rurals (Santamaría, R,. 1996: 846-850).

3.2. DESENVOLUPAMENT RURAL A LA COMUNITAT VALENCIANA I NIVELL EDUCATIU.
El Pla de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2007-2013 és un document de  538 

pàgines. Es  basa  en les  instruccions  que  dimanen  de  la  Llei  45/2007,  per  la  qual  cosa la  Comunitat 
Valenciana podria haver desenvolupat l'article 28 d'educació i la formació en zones rurals, o no. 

Trobem  poques  referències  a educació,  69  es  referixen a formació,  quasi  sempre FP contínua 
agrícola però quasi no hi ha referències a formació professional en general ni a altres nivelles educatius.

Respecte de l'educació els autors del PDR-CV s'instal·len en l'autocomplaença, com es desprén de 
les cites següents: 
“3.1.4.7. Caracterització del “espai rural”: qualitat de vida
Respecte de la qüestió de la “qualitat de vida” en els espais rurals, una contradicció sempre aflora. D'una banda, en este 
tipus de municipis manquen, per  òbvies raons de grandària, dels servicis públics que podríem denominar “superiors”, 
com ara  universitats  o  hospitals.[...]Els  molt  xicotets  municipis  manquen  també  de  col· legis  i  centres de  salut 
propis.També solen mancar les xicotetes poblacions de servicis d'oci o temps lliure, com ara cines, teatres o discoteques.
I, no obstant això,  l'educació dels xiquets de municipis sense escola queda garantida amb l'assistència a escoles 
comarcals on el xiquet comptarà amb menjador i transport gratuït i l'assistència sanitària es proporciona per mitjà 
de metges i pediatres que acudixen al municipi en dies alterns. I si s'analitza la inversió publica per habitant en sanitat i 
educació i les ràtios xiquets/mestre (veure en quadre 4.9 els centres docents cada mil habitants) i pacients/mèdic els 
valors resulten molt més favorables en el medi rural que en l'urbà, la qual cosa repercutix en una millor atenció del 
xiquet i el pacient, respectivament.” (p. 171)

Quan en la matriu DAFO es referix a debilitats i amenaces només s'indica la falta d'escoles infantils i 
guarderies 0-3 anys. Necessitat les mateixos en tot municipi per a afavorir incorporació al treball de la dona 
rural.” (p. 184). Els autors obliden que:
1)  a la Comunitat Valenciana quasi l'11% de municipis no tenen centre educatiu, arribant  quasi  al 30% a 
Castelló (veure taula 7);
2)  no hi ha cap referència a la quantitat  d'alumnes que diàriament han de desplaçar-se forçosamente a 
altres municipis a cursar estudis obligatoris o postobligatoris i que alguns abandonen el sistema educatiu per 
no tindre centre educatiu pròxim a la seua localitat;
3) no hi ha cap referència  la bretxa educativa rural/urbà, reconeguda a Espanya i no estudiada ací;
4) no hi ha cap mapa escolar de la ruralitat valenciana i dels servicis educatius en estes zones, així com de 
les necessitats;
5) falta una visió integral de l'educació i formació en zones rurals de la Comunitat.

Taula 7: Municipis que no tenen cap centre educatiu  segons el PDR-CV
Núm. municipis sense centre educatiu Total municipis % municipis sense centre educatiu

ALACANT 10 141 7,1
CASTELLÓ 39 135 28,9
VALÈNCIA 9 265 3,4
COM.VALENCIANA 58 541 10,7
Font: Elaboració pròpia a partir del quadre 4.9 del PDR-CV (p. 172).

S'evidencia que el pes de la ruralitat és molt majo r a Castelló  que en la resta de la Comunitat 
i açò es manifesta en les deficiències educatives e n qualsevol nivell.  Per este motiu és fonamental 
que esta província reivindique les millores educati ves amb previsibles efectes en l'ocupació, com és 
l'ampliació de la xarxa de centres amb FP o la impl ementació de mesures d'accés a la població rural.

Malgrat les escasses referències a educació i formació professional reglada del PDR-CV hi ha una 
referència  importantíssima  relacionada  amb  la  deficiència  en  la  formació  del  capital  humà  rural  que, 
clarament reconeguda, no ha estat analitzada en profunditat:
“l'escassa contribució de la productivitat  revela també  insuficiències en el  terreny de la formació dels recursos 
humans i la debilitat de l'esforç orientat a la innovació que en línies generals Du a terme el sistema productiu valencià. 
La contribució del capital humà, adquirit a través de l'educació i de l'experiència en el lloc de treball, al procés de 
creixement d'una economia s'ha de situar en una triple perspectiva: un efecte directe sobre la producció, un efecte 
indirecte a través de la influència del capital humà sobre la innovació tecnològica, i de nou un efecte indirecte sobre la 



localització d'altres factors de producció. En primer lloc la millora dels nivells educatius i de l'experiència laboral de la 
població permet augmentar la producció d'una manera semblant a este efecte que té lloc quan creix l'ocupació o quan 
augmenta l'estoc de capital físic. Però, en segon lloc, i a més d'este efecte directe, l'adquisició de capital humà pot donar 
un impuls al progrés tècnic, ja siga per mitjà d'innovacions de producte i de procés, o de la imitació i l'absorció dels 
canvis tècnics generats en altres economies. Finalment, l'efecte indirecte sobre el creixement té lloc per la capacitat de 
les regions que compten amb una bona dotació de capital humà, per a atraure inversions d'empreses en activitats d'alt 
valor afegit, intensives en coneixement.” (pp 27-28). 

Es reconeix  que hi  ha insuficiències  en la  formació de recursos humans i  que esta deficiència 
repercutix en l'economia i que una millora en la formació té repercussions directes i indirectes en l'economia. 
Este aspecte ja ha sigut indicat per altres autors en altres àmbits i en la Comunitat s'ha evidenciat clarament 
la relació entre nivell educatiu i ocupació (Serrano, Soler i Sabater, 2013: 16-35;  Generalitat Valenciana, 
2014: 21). 

Aixins i tot, les línies formatives que es proposen al PDR-CV se centren exclusivament en formació 
professional agrària i hi ha algunes referències a formació i sensibilització en turisme, TIC, medi ambient i 
indústries  alimentàries,  oblidant  la  resta  dels  sectors  productius  i  no  anal itzant  les  necessitats 
d'educació  del  medi  rural  valencià  (Educació  Infantil,  Especial,  Primària,  ESO,  Batxillerat,  Formació 
Professional  en  cicles  formatius,  Programes  de  Qualificació  Professional  Inicial  PQPI,  Formació  de 
Persones Adultes, Ensenyances d'Idiomes, Arts, Esportives....). Supose que van considerar que estos temes 
són competència de la Conselleria d'Educació, per això no hi ha una actuació integral ni integrada al sistema 
educatiu valencià en zones rurales.. 

A més, partien que tots els xiquets estan correctament atesos i amb ràtios millors que en les zones 
urbanes. 

Però  en un Pla de Desenvolupament  on s'indica que hi ha insuficiències en la formació de 
recursos humans hauria que citar les necessitats ed ucatives i proposar mesures de col·laboració 
amb altres administracions per a millorar la situac ió educativa pels següents motius:

a)  els  alts  nivells  educatius  de  la  població  suposen  una  major  taxa  d'activitat,  menor  taxa  de 
desocupació, majors ingressos, són un “protector” contra l'atur (Serrano, Soler i Sabater, 2013: 16-
35);
b)  la  millora del  capital  humà de les empreses comporta més innovació i  millora l'economia  de 
l'empresa;
c)  la  millora  del  nivell  educatiu  dels  pares afavorix  els  èxits  educatius  dels  seus fills,  com han 
demostrat distints estudis internacionals (PISA en la OCDE, SERCE en América Llatina) i nacionals;
d) la satisfacció de les persones  amb les condicions de vida  relaciona positivament amb el nivell 
formatiu (INE, 2014: 3);
e) le millora del nivell educatiu de la població adulta podria reduïr la masculinització de la població 
rural i ajudar a la sostenibilitat demogràfica rural (Camarero, L. et al; 2009, 54);
f) la  millora del  nivell  educatiu  familiar  contribuix a evitar  l'abandonament escolar primerenc i  la 
marginació  de  les  persones  afectades  (Serrano,  L.  et  al;  2013,  8-10),  sent  un  problema 
especialment greu en zones rurals on pot superar en un 50% les taxes d'abandonament respecte de 
les zones densament poblades (major distància als centres formatius, menys possibilitats laborals, .

Però la realitat és que quasi no hi ha referències i per això quan es va l'avaluació del PDRS valencià 
tampoc hi ha cites sobre la millora del nivell  educatiu de la població rural valenciana, perquè no era un 
objectiu definit al Programa (vid.  Segura, B. 2011).

3.3. NIVELL EDUCATIU DE LA POBLACIÓ MAJOR DE 16 ANYS DEL PLA DE L'ARC
A continuació es presenten algunes dades del cens de 2011. No ha hagut temps per analitzar la 

relació en la zona entre edat, gènere o nacionalitat amb el nivell d'estudis, pendent per altres ocasions. 
Aixins i tot, les dades de la taula 8 posen en evidència que:
1)  els  pobles  amb més concentració  de  població  estrangera  són Benlloch,  Cabanes  i  Vall  d'Alba,  que 
superen prou el 20%, per damunt del 16% de zona, 20% comarcal i 17% provincial;
2)  el  % de població major de 16 anys és superior al 90% a La Sarratella, La Vilanova i  La Torre d'En 
Doménech, prou superior a la mitjana de zona (84%), més envellida que la resta de comarca i província, 
amb un 80%; 
3) el 2,3 % d'analfabets de la zona és molt superior a 1,5 comarcal i 1,7 provincial i al variació entre pobles  
de la zona és molt gran, de 6,5 a La Torre a 0 en La Vilanova;
4) l'11% de població amb menys de 5 anys d'estudis obligatoris quasi duplica el comarcal (6%) i és superior 
al provincial (8%) i sembla evident que els pobles més “evellits” tenen més gent sense estudis;
5) el 18% tenen estudis primaris, un poc superior al comarcal i provincial i cada poble té una distribució;
6) el 57% han aconseguit superar estudis secundaris front al 59% comarcal i provincial i les diferències 
interzonals són grans (64% a La Pobla i 37% a La Torre);
7)  el 12% de persones amb estudis de 3er grau dista molt  del 19% comarcal,  del  20 de la resta de la 
comarca i del 15% provincial i les diferències són grans (19% a Borriol i 6 a La Sarratella). 



Taula 8: Pla de l'Arc. Població total, estrangera, majors de 16 anys i nivell d'estudis. Cens 2011.
Pob. estrangera Majors 16 anys % majors 16 anys i nivell d'estudis

Localitat
Població 
Total PE % PE /Total >16a %>16a analfabets

Sense 
estudis Grau 1 Grau 2 Grau 3

Benlloch 1155 265 22,9 990 85,7 4,5 13,1 21,2 51,5 9,6

Borriol 5180 395 7,6 4345 83,9 1,2 5,3 11,7 62,8 19,0

Cabanes 2885 690 23,9 2405 83,4 3,1 12,5 18,5 59,3 6,7

Coves, Les 1990 370 18,6 1740 87,4 4,6 14,1 21,3 49,1 10,9

Pobla, La 1140 130 11,4 950 83,3 0,5 8,4 12,6 63,7 14,7

Sant Joan de Moró 2975 490 16,5 2455 82,5 3,9 12,4 17,1 55,2 11,4

Sarratella, La 100 5 5,0 90 90,0 5,6 11,1 27,8 50,0 5,6

Serra, La 1050 115 11,0 935 89,0 3,2 16,0 27,8 47,1 5,9

Torre d'en Doménec, La 240 25 10,4 230 95,8 6,5 19,6 23,9 37,0 13,0

Vall d'Alba 2940 770 26,2 2490 84,7 0,6 12,7 21,5 57,0 8,2

Vilafamés 1930 250 13,0 1630 84,5 0,9 12,6 14,7 60,4 11,3

Vilanova, La 670 65 9,8 605 90,3 0,0 14,0 29,8 47,9 8,3

Zona Pla de l'Arc 22255 3570 16,0 18865 84,8 2,3 11,1 17,9 5 7,0 11,8

Almassora 25460 4360 17,1 20780 81,6 1,5 6,6 16,3 63,8 11,8

Benicàssim 18155 3145 17,3 15005 82,6 0,6 2,7 7,2 62,4 27,1

Castelló de la Plana 175835 34075 19,4 139575 79,4 1,6 6,3 12,4 58,6 21,2

Orpesa 9735 3495 35,9 8160 83,8 1,1 5,9 17,6 60,5 14,8

Torreblanca 5710 1375 24,1 4885 85,6 1,8 11,4 25,9 53,1 7,8

Resta comarca 234895 46450 19,8 188405 80,2 1,5 6,2 13,0 59, 4 20,0

La Plana Alta 257150 50020 19,5 207270 80,6 1,56 6,60 13,43 59,18 19,23

Castelló 591470 99865 16,9 473670 80,1 1,7 8,3 15,2 59,3 15,4
Font: Elaboració pròpia. 

No pretenc estudiar els motius de les diferències ací, però si facilitar dadas sobre l'evoluació dels 
nivells d'estudis secundaris i superiors, que fins 1991 eren molt deficitaris a la zona.

Taula 9: Nivell educatiu superior a Grau 1 des de 1 991 fins 2011: Pla de l'Arc, Plana Alta i província l.
Localitat c. 1991 %>10 Grau 2 Grau 3 c.2001 %>16 Grau 2 Grau 3 c.2011 % >16 Grau 2 Grau 3

Benlloch 904 98,5 34,3 0,9 901 92,0 40,8 4,1 1155 85,7 51,5 9,6

Borriol 2668 90,4 25,8 4,8 3812 82,0 52,2 11,6 5180 83,9 62,8 19,0

Cabanes 2378 95,8 26,5 2,2 2473 88,2 41,3 5,4 2885 83,4 59,3 6,7

Coves, Les 1915 95,2 21,2 3,2 1818 90,0 26,2 5,2 1990 87,4 49,1 10,9

Pobla, La 509 92,5 21,4 4,0 581 86,2 40,5 8,0 1140 83,3 63,7 14,7

Sant Joan de Moró 1590 89,4 20,9 1,7 1863 84,9 46,7 4,7 2975 82,5 55,2 11,4

Sarratella, La 103 108,7 18,8 0,9 93 100,0 20,4 3,2 100 90,0 50,0 5,6

Serra, La 1150 92,0 14,5 0,6 1070 88,1 35,9 2,0 1050 89,0 47,1 5,9

Torre d'en Doménec, La 263 104,6 17,1 1,5 229 94,8 22,6 4,1 240 95,8 37,0 13,0

Vall d'Alba 1949 89,2 17,2 1,8 1943 86,8 40,0 2,7 2940 84,7 57,0 8,2

Vilafamés 1399 92,7 25,1 2,7 1514 85,7 41,4 6,9 1930 84,5 60,4 11,3

Vilanova, La 726 95,7 18,1 2,4 640 91,9 33,0 6,8 670 90,3 47,9 8,3

Zona Pla de l'Arc 15554 93,0 22,7 2,6 16937 86,7 41,2 6,3 22 255 84,8 57,0 11,8

Almassora 15298 88,2 27,2 3,8 17331 82,6 42,9 7,4 25460 81,6 63,8 11,8

Benicàssim 6151 87,2 38,2 11,4 12456 82,6 57,2 21,7 18155 82,6 62,4 27,1

Castelló de la Plana 138489 85,8 35,1 8,2 147667 83,8 50,8 14,5 175835 79,4 58,6 21,2

Orpesa 2451 84,2 31,1 5,5 4287 84,6 48,7 7,4 9735 83,8 60,5 14,8

Torreblanca 4608 90,5 22,0 2,1 4790 86,5 55,5 5,0 5710 85,6 53,1 7,8

Resta comarca 166997 86,2 34,0 7,6 186531 83,7 50,6 13,9 234895 80,2 59,4 20,0

La Plana Alta 182551 86,8 33,0 7,2 203468 83,9 49,8 13,2 257150 80,6 59,2 19,2

Castelló 448182 88,7 29,4 5,2 484566 84,2 47,3 10,3 591470 80,1 59,3 15,4

España (Cens 2011) 34,3 6,8 44,7 12,6 55 19,2
Font: Elaboració pròpia. 



Taula 10: Pla de l'Arc. Població total, majors de 1 0-16 anys i nivell d'estudis. Censos 1991-2011.

Localitat Ruralitat c.1991 %>10 Grau 2 Grau 3 c.2001 %>16 Grau 2 Grau 3 c.2011 % >16 Grau 2 Grau 3

Zona Pla de l'Arc 1 15554 93,0 22,7 2,6 16937 86,7 41,2 6,3 22255 84,8 57,0 11,8

Castelló 2 448182 88,7 29,4 5,2 484566 84,2 47,3 10,3 591470 80,1 59,3 15,4

España (Censos) 3 34,3 6,8 44,7 12,6 55 19,2

La Plana Alta 4 182551 86,8 33,0 7,2 203468 83,9 49,8 13,2 257150 80,6 59,2 19,2

Resta comarca 5 166997 86,2 34,0 7,6 186531 83,7 50,6 13,9 234895 80,2 59,4 20,0
Font: Elaboració pròpia

A la taula anterior  s'han ordenat  els  àmbits territorials per  ruralitat  en funció de la  densidat  de 
població i altres factors vinculats al món rural (municis rurals, envelliment...) sent El Pla de l'Arc l'àmbit més 
rural i la resta de la comarca de La Plana Alta l'àmbit més urbanitzat (Almassora, Benicassim, Castelló, 
Orpesa i Torreblanca). 

S'observa:
1) una certa relació entre el nivell  de ruralitat  i el  percentatge de persones amb estudis de 2on grau o 
superior;
2) sembla evident que quan una zona més rural és menys percentatge de població té en estos nivells;
3) en 1991 la provincia de Castelló, la comarca (inclús la zona urbana) i la zona del Pla de l'Arc tenien un % 
de  persones  majors  de  10  anys  amb  estudis  de  2on  grau  molt  inferior  a  la  mitjana  estatal,  en  part 
conseqüència  d'una  infradotació  de  centres  educatius  secundaris,  especialment  en  zones  rurals 
(Santamaría, R., 1999: 7-8);
4) la bretxa màxima en 2on grau de 1991 la trobem en les dades d'Espanya i el Pla de l'Arc: 34,3-22,7: 11,6 
punts de diferència de la zona més rural al millor resultat;
5) en 2001 el % de població amb 2on grau de la província, de la comarca i de la zona més urbana de la 
comarca superen ja el percentatge estatal de 44,1; possiblement la  implantació de la LOGSE (1990) va 
contribuir a esta millora1;
6) la bretxa màxima en 2on grau de 2001 la trobem en les dades de Resta comarca i el Pla de l'Arc: 50,6-
41,2: 9,6 punts de diferència de la zona més rural al millor resultat;
7)  al cens 2001 el percentatge de població amb 2º grau és de 59 en Resta de Comarca, Castelló i Plana 
Alta, 57 per al Pla de l'Arc i 55 per a Espanya i per primera vegada el Pla de l'Arc no és la zona que té pijors  
dades2;
8) la bretxa màxima en 2on grau de 2011 la trobem en les dades de Resta comarca i el Pla de l'Arc: 59,4-
57,0: 2,4 punts de diferència de la zona més rural al millor resultat;
9) en 20 anys la bretxa millor resultat-més rural per al 2on grau ha passat d'11,6 a 2,4 punts;
10) per als estudis de 2on grau no és tant importan t el factor rural com la proximitat dels centres de  
secundaria i quan s'ha ampliat la xarxa escolar de secundària han millorat els resultats; 
11) el percentatge de persones amb estudis de 3 er grau té relació negativa amb el grau de ruralitat en 
els 3 censos: a més ruralitat menor percentatge de persones amb estudis de 3 er grau;
12)  el  % de persones  amb 3er grau  al  Pla  de  l'Arc  ha  evolucionat  de  2,6  a 6,3  i  11,8 en cada cens, 
multiplicant-se quasi per 4, molt més que en la zona més urbana que passa de 7,6 a 13,9 i 20, menys de 3 
voltes;
13) la diferència és molt gran en 3er grau al Pla de l'Arci respecte de les altres zones i caldria potenciar  
estos estudis;
14) malgrat l'augment, la diferència de les dades la provincia de Castelló respecte d'Espanya és sempre 
negativa, la qual cosa senyala una ratio inferior a Castelló que a la resta de l'estat;
15)  la bretxa màxima en 3er grau de 2011 la trobem en les dades de Resta comarca i el Pla de l'Arc: 20,0-
11,8: 8,2 punts de diferència de la zona més rural a la més urbana;
16)  en el  període estudiat  la  xarxa  universitària  h a  augmentat  l'oferta  en  la  UJI,  en  universitats 
privades i en oferta a distància però el pes de la tradició de pocs estudiants en secundària al llarg de 
molt de temps seguix pesant en el percentatge total  de població que ha pogut acabar els estudis 
superiors, ja que si n'hi havia pocs que podien com ençar 3 er grau molts menys l'acabaven;
17) cal afegir a l'ampliació de l'oferta educativa d'estudis superiors al primer grau altres factors que poden 
haver influït en l'augment del percentatge de residents amb 2on o 3er grau del nivell educatiu, com ara:

a) la millora de les comunicacions amb Castelló que han facilitat l'accés a més oferta educativa i que 
persones  que  treballen  a  les  zones  més  urbanes  puguen  tornar  al  poble  a  viure  en  comptes 
d'instal·lar-se a Castelló o altres pobles més grans; 

1Es va ampliar  la xarxa escolar  d'ESO a Benassal,  Cabanes,  Vall  d'Alba,  Montanejos i  Jérica-Viver en zona interior i  Peníscola, 
Torreblanca, Orpesa i Almenara en zona litoral, sent la província de Castelló la que va tindre un major increment percentual de centres 
(Santamaría, R., 1999, 7-8) i en 2001 ja hi havia alumnes amb el títol d'ESO, majors de 16 anys que computaven amb estudis de 2on 
grau en el cens.
2 La Secció de Cabanes va generant titolats amb ESO i l'IES de Vall d'Alba a més, oferta des de 2001 batxillerat i des de 2010 cicles 
formatius de grau mitjà, de forma que en 2011 han augmentat sensiblement les persones amb titolació de 2on grau.



b) l'augment del pes de sectors productius que requerixen personal amb més titolació que el que 
requeria  l'agricultura  tradicional  com  poden  ser  les  indústries  (ceràmica,  de  manteniment, 
alimentària...),  l'extensió de  servicis  públics  que possibiliten l'establiment  de funcionaris  (sanitat, 
educació, agricultura... inclòs l'augment de personal municipals...) i d'altres servicis (administració, 
manteniment de vehicles, electrícitat, hostaleria...);
c) la millora de les condicions de vida als pobles que ha suposat un canvi cap a una visió més 
realista als pobles sobre la vida a la ciutat;
d) l'establiment als pobles de persones que treballen fora i ara viuen en urbanitzacions (Borriol, La 
Pobla,  Sant  Joan de Moró...),  destacant  el  cas de  Borriol  on hi  ha  un  índex  alt  d'universitaris, 
possiblement vinculats a la UJI com professors o estudiants amb algun grau superior acabat...

18) Estos factors no educatius influixen en la proporció de població major de 16 anys amb nivells educatius 
mitjans o superiors, tant o més que la xarxa escolar, fet que requerix un estudi detallat.
19)   Altres  factors  demogràfics  (envelliment,  masculinització,  estrangeria...)  també  poden  influir  en  els 
resultats.
20) Per això cal un pla integral de zona que incloga també l'educació i la formació de la població, a més 
d'ocupació, industrialització, potenciació del sector primari i terciari, de les TIC i de l'emprenedurisme, dels 
servicis a la comunitat, de les comunicacions i telecomunicacions, de la vivenda...

4.-  TENDÈNCIES SOBRE DESENVOLUPAMENT RURAL I COHES IÓ SOCIAL
A continuació referirè breument alguns documents necessaris per als que volem actuar a favor del 

medi rural i en definitiva, de tots, ja que sense medi rural viu ni hi ha vida.

1) Unió Europea (2011): Agenda Territorial de la Unió Europea 2020. Cap a u na Europa integradora,  
intel·ligent i  sostenible de regions diverses. Aprovada en la reunió ministerial  informal dels ministres 
responsables  d'ordenació  del  territori  i  desenrotllament  territorial  el  19  de  maig  del  2011  en  Gödöllo 
(Hongria).
L'Agenda Territorial de la Unió Europea 2020 té alguns punts fonamentals per a l'educació en el medi rural: 
“(28) El  desenrotllament  sostenible  d'una  gran  varietat  de  zones  rurals  hauria  de  tindre  en  compte  les  seues 
característiques úniques. Els territoris rurals, perifèrics i poc poblats tal vegada hagen de millorar la seua accessibilitat, 
fomentar  l'esperit  empresarial  i crear  unes capacitats  locals  sòlides.  Algunes zones rurals tendixen a ser  territoris 
vulnerables rics en valors culturals i naturals. Volem la protecció i la utilització sostenible d'este capital territorial i de 
les funcions ecològiques i els servicis que proporciona. Tal vegada siga necessari prestar una atenció especial a les 
zones rurals perifèriques menys desenrotllades i a les poc poblades, perquè en elles els grups socials desfavorits 
moltes vegades patixen segregació.Els territoris que afronten una gran despoblació haurien de comptar amb 
solucions a llarg termini  per a mantindre la seua activitat econòmica fomentant la creació d'ocupació, unes 
condicions de vida atractives i uns servicis públics per als habitants i les empreses. En les zones rurals en què 
l'agricultura i la silvicultura continuen sent formes importants d'ús de la terra, són essencials la modernització del sector 
primari  a través d'unes inversions que utilitzen els recursos eficientment en sectors nous i alternatius,  així  com la 
preservació de les terres cultivables d'alta qualitat i les funcions ecològiques. [...]
(34) D'altra banda, la integració dels patrimonis, les característiques i les tradicions locals en l'economia global és 
important per a reforçar les respostes locals i reduir la vulnerabilitat davant de forces externes. Millorar les economies 
locals a través del desenrotllament dels productes i mercats locals, els entorns empresarials, la provisió de formació 
orientada a l'àmbit local, l'autosuficiència parcial i la creació de comunitats locals cohesionades i forts poden ser altres 
tants  instruments  efectius.  És  important  preservar  i  millorar  la  capacitat  d'innovació  de  totes  les  regions.  La 
diversificació de l'economia local pot reduir la vulnerabilitat.”
D'estes cites es conclouen idees bàsiques per als territoris rurals perifèrics i poc poblats (com és la zona 
interior de Castelló):
1) fomentar l'esperit empresarial i les capacitats locals sòlides;
2) protegir l'entorn i fomentar el seu ús sostenible;
3) evitar la segregació que poden ser objecte;
4) mantindre l'activitat econòmica creant ocupació, condicions de vida atractives i servicis públics per als 
habitants i les empreses;
5) modenitzar el sector primari;
6) desenrotllar respostes locals i reduir la vulnerabilitat davant de forces externes per mitjà de la innovació.

Estes  idees  estan directament  vinculades  a l'educació  i  a  la  formació,  per  tant  de  potenciar  la 
formació a tot arreu i especialment en zones rurals contribuïx a la cohesió territorial, ajudant a les comunitats 
rurals més desfavorides a enfortir-se. 

És molt important que s'haja escrit  estes cites, pe rò les declaracions sense altres normes 
que exigisquen la integració d'accions i la col·lab oració entre administracions, entitats privades i 
particulars poden quedar en “declaració d'intencion s”.

2) Segura García del Río, Baldomero et al. (2011):  Informe de Evaluación Intermedia del Programa de 



Desarrollo Rural de la Comunidad Valenciana 2007-20 13. Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos 
de  Levante-Fundación  para  la  promoción  de  la  Ingeni ería  Agronómica-Generalitat  Valenciana  / 
FEDER. Valencia. 

Este informe de 219 pàgines no conté cap cita sobre “escola”. Hi ha una referència a “educació” 
Hi ha 79 sobre “formació” quasi totes relacionades amb el sector agrari o el turisme i diverses vegades se 
cita  “formació  professional”  relativa  a  la  “Mesura  111 -  Accions  relatives  a  la  informació  i  la  formació 
professional , inclosa la divulgació de coneixements científics i pràctiques innovadores, de les persones que 
treballen en els sectors agrícola, alimentari i forestal (article 20, lletra a), incís i), del Reglament (CE) núm. 
1698/2005)” (p. 32)

El  seguiment  pot  ser  correcte,  però  si  el  pla  tenia  llacunes  hauria  d'haver-se  indicat  la 
necessitat de subsanar -les perqu è no es dóna cap detall sobre la millora educativa del medi rural valencià 
que no va ser citat en el PDR-CV ni analitzat en profunditat.

3)  DECRET  1/2011,  de  13  de  gener,  del  Consell,  pel  que  s'aprova  l'Estratègia  Territorial  de  la  
Comunitat Valenciana  (DOCV 19-1-11)

El preàmbul d'este Decret insistix en la complementarietat del rural i l'urbà i el valor que per a la 
ciutat té el rural, no reconegut, i la necessitat que el medi rural es desenrotlle plenament. 
“Mereixen una menció especial les noves relacions entre els mons urbà i rural àmpliament arreplegues en les propostes 
de cooperació municipal en els àmbits econòmics, ambientals i culturals. El camp i la ciutat són dos realitats territorials 
indissolubles i complementàries que han de desenrotllar-se de forma harmònica i compatible. 
És necessari que la ciutat reconega la importància dels servicis econòmics ambientals i socials que li oferix el 
món rural  i  que  este  puga desenrotllar-se plenamentesin menyscabar  els  seus espais  de major  valor  natural  i 
paisatgístic.”

En el contingut del text de l'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana es troben referències 
importants per al medi rural:
“Directriu 3. Visió i objectius generals de l'estratègia territorial
1. L'estratègia territorial té com a visió estratègica fer de la Comunitat Valenciana el territori amb major qualitat de vida 
de l'arc mediterrani europeu.
2. Els seus objectius generals se sintetitzen en els 25 següents:
Objectiu 1: Mantindre la diversitat i la vertebració del sistema de ciutats.
Objectiu 4: Desenrotllar tot el potencial metropolità de l'àrea urbana de Castelló.
Objectiu 5: Millorar les condicions de vida del sistema rural.”
“Directriu 28. Creixement intel· ligent
L'estratègia territorial fomenta la consolidació del coneixement i la innovació com a impulsors del desenrotllament 
econòmic i social de la Comunitat Valenciana. Per a això, és prioritari dirigir els esforços cap a la millora de la qualitat 
de l'educació, el foment de la investigació, la millora de les condicions territorials que afavorixen la innovació i el 
suport a les empreses.”
“Directriu 29. La millora de l'educació
Les actuacions públiques en matèria d'educació, des del punt de vista territorial, promouran la implantació d'estratègies 
tendents a:
a) Fomentar la cultura de l'esforç, de la qualitat del treball i la formació en valors.
b) Potenciar la formació i l'aprenentatge al llarg de la vida.
c) Fomentar la formació professional connectada amb el sistema productiu en el marc d'acords amb els agents 
econòmics i socials.
d) Promoure l'esperit emprenedor, la creativitat i la innovació en el currículum escolar.
e) Difondre i incentivar els estudis tecnològics i científics en el conjunt de la societat.
f) Fomentar l'ensenyança de les habilitats socials, per a reforçar les capacitats gerencials i de presa de decisions.
g) Fomentar l'ensenyança trilingüe en tots els cicles educatius.
h) Implantar fórmules d'estímul i reconeixement social per al professorat en tots els cicles formatius.
i) Incrementar el número de titulats en les disciplines relacionades amb els sectors d'innovació de major potencial en el 
territori.
j) Augmentar la mobilitat nacional i internacional d'estudiants i aprenents.
k) Implantar de forma progressiva les noves tecnologies en l'ensenyança.
l) Incrementar els mòduls educatius referents a la valoració del territori i  del paisatge i,  en general, dels elements 
identitaris de la Comunitat Valenciana en tots els nivells de l'educació.
m) Aconseguir un elevat domini dels idiomes estrangers i de les noves tecnologies en l'ensenyança universitària i 
professional.”
“Directriu 35. Oportunitats per a tots els col· lectius ciutadans
Les  actuacions  públiques  en  matèria  de  consecució  d'oportunitats  per  a  tots  els  col· lectius  ciutadans  procuraran 
l'aplicació de les estratègies tendents a:
a) Millorar la lluita contra les distintes formes de discriminació.
b) Garantir la sostenibilitat dels sistemes de protecció social.
c) Incrementar els nivells de capital social del territori.



d) Facilitar la integració social i laboral dels col· lectius immigratoris.
e) Reduir al màxim possible la bretxa digital entre persones i territoris.
f) Reduir al màxim possible les taxes de fracàs escolar.
g)  Promoure  actuacions  d'integració  escolar  per  a  col· lectius  específics  com a  persones  amb discapacitat  i 
emigrants.
h) Incorporar la perspectiva de gènere en totes les actuacions que es realitzen en el territori.
i) Incorporar l'experiència dels majors en la gestió del territori.
j) Millorar les condicions de treball i reduir l'ocupació irregular.
k) Desenrotllar mesures preventives en matèria d'inclusió social.
l) Millora el finançament de les prestacions socials en el territori.
m) Desenrotllar la responsabilitat social corporativa de les empreses.
n) Implantar programes de formació i ocupació per als col· lectius més vulnerables.
o) Facilitar la participació en els processos públics amb independència de la condició econòmica i de formació dels 
ciutadans.”
“Directriu 36. Millora de la cohesió territorial
Les actuacions públiques en matèria de cohesió territorial hauran de dur a terme les estratègies següents:
a) Garantir l'accés universal als servicis bàsics del territori.
b) Reduir les diferències de renda entre persones i territoris.
c) Reduir les desigualtats d'ocupació en el territori.
d) Evitar discriminar el territori quant a la dotac ió d'infraestructures socials, bàsiques i de mobilitat.
e) Fomentar l'accés al gaudi del paisatge com a element de benestar individual, social i de millora de la salut pública.
f) Incrementar el parc públic de vivendes socials en lloguer.
g) Potenciar polítiques de vivenda protegida que afavorisquen els processos d'inclusió social.
h) Fomentar l'associacionisme i reservar espais per a entitats sense ànim de lucre.
i) Integrar les polítiques de vivenda en la millora de la cohesió social i la lluita contra la pobresa.
j) Consolidar el sector de l'energia sostenible com a oportunitat de creixement econòmic i creació d'ocupació 
qualificada i factor d'equilibri territorial
k) Desenrotllar polítiques laborals per a la fixació de la població en els entorns rurals.
l) Mantindre les activitats econòmiques en els teixits urbans dels cascos antics.
m) Mantindre les fites urbanes que són elements de referència per als seus habitants.
n) Desenrotllar fórmules territorials de compensació entre el món urbà i el món rural.
o) Incloure la variable territorial en les polítiques públiques de cohesió social.
p) Aplicar mecanismes d'equitat territorial en àmbits surpramunicipals.”
De tot l'anterior es deduïx que s'ha de facilitar l'accés de tota la població, també de la rural, a la formació al llarg 
de la vida i  a la formació professional i  es poden obtindre moltes orientacions per a definir quina formació 
professional és necessària en algunes zones rurals.

4)  Fabra  Part,  Alberto  (2012):  Clausura  del  Congreso  Internacional  Hacia  la  cohesi ón de  los 
Territorios Rurales. Castellón, 30-5-12. Transcripció de l'autor.

D'acord amb les Estratègies Europees de Cohesió Territorial   i  amb l'Estratègia Territorial  de la 
Comunitat Valenciana el Molt  honorable president de la Generalitat,  D. Alberto Fabra Part en les seues 
paraules de clausura del Congrés Internacional  Cap a la cohesió dels Territoris Rurals, organitzat per la 
Xarxa Espanyola de Desenrotllament Rural (REDER), La Xarxa Valenciana de Desenrotllament Rural i la 
Diputació de Castelló, que va tindre lloc a Castelló de la Plana  els passats 29 i 30 de maig del 2012 amb 
uns 350 assistents, dóna algunes pautes: 
“És ara l'hora de tornar la il· lusió i esperança al món Rural[...]. Té valor el xicotet, l'autèntic i es comprova que en els 
municipis rurals és molt més fàcil resoldre els problemes i promoure el desenrotllament local de forma sostenible [...]. 
S'obri un camí d'expectatives, oportunitats i esperances. Ara els habitants del medi rural tenen iniciativa i coratge, 
però aposten pels valors de sempre i la innovació [...]. 
No és suficient mantindre la població i el medi ambient. La societat no pot donar l'esquena al món Rural sinó 
donar-li  suport  i  així  la  Generalitat  Valenciana ha implementat  les  ajudes de la  iniciativa  LEADER cons les  de 
RURALTER [...]. 
És necessari fer una reflexió: Feia on volem anar? Només podem anar si anem junts tots. El 70% del territori valencià 
i els seus habitants han de tindre accés als recursos[...].
Amb l'esforç, iniciativa, i compromís, sou la gran esperança per al món Rural de futur [...].
L'Administració ha de trencar les desigualtats i afavorir el protagonisme de tots i entre els territoris on el món 
Rural té més protagonisme que mai[...].”

5) Santamaría Luna, Rogeli (2012):   Tu escuela, clave para el medio rural en cambio. I Encuentro de   
Formación Profesional  en el  Medio Rural.  Almagro,  1 7  y 18 de  mayo  de 2012.   FP Empresa.   (en 
escuelarural.net)

En esta presentació de 89 diapositives l'autor tracta distints temes com a definició de rural, evolució 
del medi rural a Espanya, desenrotllament rural i marc europeu i espanyol, nivells educatius, escola rural. 



Finalment en l'apartat 5 (Per a una FP ruralizadora) se centra en l'educació secundària i la formació 
professional per a les zones rurals i dóna orientacións per a centres, administracions i altres entitats.

6)  Aparici.  Artur;  Esparcia.  Javier;  Hernández.  Mar ía  y Ortiz,  Dionisio  (2014):  Decálogo  para  una  
buena  gobernanza  en  la  política  rural  y  en  la  gesti ón    del  programa  LEADER  de  la  Comunitat   
Valenciana   2014  . (Document presentat pels professor de les Universitats Públiques Valencianes, dimarts 11 
de Febrer, a les 11:30 hores, al Jardín Botánico, C/ Quart, 80, València. Traducció de l'autor)

Encara que no té referencias a educació, formació o capacitació, el decàleg oferix algunes directrius 
interessants a tindre en compte en les polítiques de desenvolupament rural de la CV. N'he triat 3:
“2.  Superar la inèrcia politicoadministrativa i  mantindre la visió estratègica.  El  procés de programació  de la 
política de desenrotllament rural no pot ni ha de fer-se sense tindre en consideració tant els antecedents de dita política –
Açò és, les mesures i els enfocaments que s'han aplicat en passats períodes de programació, com el context econòmic i 
social  en el  que  han de  prendre's  les  decisions,  on la  creació  d'ocupació  i  la  recuperació  de l'estat  del  benestar 
constituïxen  prioritats  inajornables.  No  obstant  això,  és  necessari  evitar  que  la  inèrcia  política  i  de  la  pròpia 
administració conduïsca al manteniment de certes mesures, sistemes de gestió o àmbits territorials senzillament perquè 
ja estaven implantats amb anterioritat,  sense entrar en una adequada valoració dels seus resultats.  Així  mateix,  és 
necessari evitar que la pressa de la lluita contra la crisi, a la que indiscutiblement també ha de contribuir la política de 
desenrotllament rural, faça perdre de vista horitzons temporals més amplis o menystindre mesures (per exemple les de 
caràcter mediambiental) amb uns efectes a curt termini  menys tangibles. De la mateixa manera, ha d'evitar-se una 
explotació a curt termini del patrimoni natural que pose en risc la seua sostenibilitat.
3. Aprendre lliçons del passat recent. El període de programació de la política rural acabat de finalitzar (2007-2013) 
ha deixat pel camí algunes lliçons que haurien de tindre's en compte per al futur. En primer lloc, per la qual cosa no 
sabem. No tenim avaluacions adequades per a conéixer l'impacte real de les mesures implementades, unes avaluacions a 
què a més hauria de donar difusió i fer accessibles per als múltiples interessats en el desenrotllament rural. En segon 
lloc, el disseny de les mesures s'ha mostrat tremendament rígid i incapaç de poder adaptar-se a un escenari canviant. En 
tercer lloc, algunes de les mesures han estat condicionades en el seu disseny i aplicació per criteris d'oportunitat i 
comoditat política, no d'eficiència ni d'eficàcia.[...]
9. Considerar accions transversals en les estratègies de desenrotllament rural. A pesar de la diversitat de les zones 
d'interior  de  la  Comunitat  Valenciana,  hi  ha  problemes  que  requerixen  una  acció  transversal.  És  el  cas  de  la 
masculinització o el no retorn dels jóvens amb qualificació, especialment aquells que se van anar a estudiar a una 
universitat que s'ha convertit ben sovint en un trampolí per a l'abandó dels municipis rurals més xicotet. En 
ambdós casos, el nou Reglament de desenvolupament rural de la UE dota de ferramentes per a tractar de revertir estos 
processos, com per exemple el  disseny de subprogrames temàtics per a jóvens agricultors i  dones rurals,  o altres 
fórmules de suport a iniciatives empresarials no agràries per a persones jóvens. Ha d'afavorir-se així no sols l'impuls 
d'accions  de  dinamització  econòmica,  sinó  tractar  de  revertir  uns  desequilibris  en  l'estructura  demogràfica  que 
condicionen la sostenibilitat social de medi rural valencià.” 

7)  Viesca,  Juan  (2014):  Fondos  Europeos  2014-2020 en  la  Comunitat  Valencian a. Conselleria  de 
Hacienda  y  Administracion  Pública  /  Generalitat  Val enciana.  Valencia,  marzo  2014.  ( Traducció  de 
l'autor)

Presentació a càrrec del director general de Projectes i Fons Europeus en què exposa l'evolució de 
la  Comunitat  en  els  últims  anys  respecte  del  PIB  de  la  Unió  Europea  i  indica  les  distintes  línies  de 
finançament de projectes europeus.
Diferència entre fons estructurals i fons de gestió directa. 
Els Fons Estructurals són: 
- Fons Europeu de Desenrotllament Regional (FEDER), l'objectiu del qual és contribuir a l'enfortiment de la cohesió 
econòmica i social reduïnt les diferències que existixen entre els nivells de desenrotllament de les regions europees.
-  Fons Social  Europeu (FSE) amb es que es vol  fomentar les oportunitats d'ocupació  i  mobilitat  geogràfica  i 
professional dels treballadors . (p. 8)

El FEDER podria servir per a finançar projectes educatius en zones rurals (xarxa escolar d'escoles, 
instituts, formació professional i educació de persones adultes) i així contribuir a la reducció de diferències i 
el FSE podria ajudar a finançar projectes de formació professional inicial, ocupacional i contínua. Per a 
finançar projectes en la Comunitat hi ha uns 2260 milions de € (p. 14). 

Planteja 11  objectius temàtics per a estos fons i d'ells hem seleccionat 3 que ineludiblement tenen a 
veure amb educació i formació.
“8) Promoure la sostenibilitat i la qualitat en l'ocupació i afavorir la mobilitat laboral
9) Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i la discriminació
10) Invertir en l'educació, la formació,inclosa la formació professional, el Desenrotllament de les capacitats i 
l'aprenentatge permanent” (p. 15)
Al seu torn, els Fons de Gestió Directa permeten el desenrotllament de distints Programes, entre els que destaquem;
-  Programa Horitzó 2020, amb 7 línies, algunes poden tindre aspectes educatius en zones interiors:
1. Salut, canvi demogràfic i el benestar.
2. Seguretat alimentària, agricultura sostenible, investigació, marina, marítima i d'aigües interiors i bioeconomía.



3. Energia segura, neta i eficient.
5. Acció pel clima, medi ambient, eficiència dels recursos i matèries primeres.
6. Europa en un món canviant - societats inclusives, innovadores i reflexives.” (p.23)
- Programa LIFE, amb subprogrames de medi ambient i canvi climàtic, amb implantació actual en zones rurals 
interiors.
- Programes Erasmus +, sobre formació juvenil i mobilitat,
-  Programa per a l'Ocupació i la Innovació Social (EaSi)  l'objectiu de la qual és prestar suport financer per a la 
promoció d'un elevat nivell d'ocupació de qualitat i sostenible, la garantia d'una protecció social adequada i digna, la 
lluita contra l'exclusió social i la pobresa, i la millora de les condicions de treball amb diverses línies (Progress, Eures i 
Microfinançament i empreniment social).

Entre estes línies de finançament seria possible tr obar algunes que pogueren ser aplicat en 
les zones rurals interiors de Castelló per a promou re l'educació i formació. 

5.- CONCLUSIONS
1) S'ha evidenciat la dualitat interior-litoral a la comarca de La Plana Alta, especialment si es comparen els 
pobles del Pla de l'Arc i els litorals.
2) La Llei 45/2007 de Desenvolupament Sostenible del Medi Rural podia haver estat una llei molt positiva 
per  al  món rural,  però  quan  indica  que  les  autonomies  “poden...”  desenvolupar  línies  d'acció  no  està 
ordenant i açò està facilitant l'augment de les diferències.
3) L'article 28 d'eixa llei suggerix algunes idees positives, però el Reial Decret 752/2010 que regula el Pla de 
Desenvolupament Rural Sostenible per a Espanya en el període 2010-2014 oblida quasi totes les línies 
d'acció suggerides.
4)  El  Programa de Desenvolupament  Rural de la  Comunitat  Valenciana 2008-2013 sols fa referència a 
alguns aspectes de formació professional agrària fora del sistema educatiu, obviant totes les altres línies 
d'acció indicades a l'article 28 de la Llei 45/2007,  entre les que consta la millora del nivell educatiu de la 
població rural..
5)  Hi ha indicis i evidències de la relació entre el nivell educatiu dels pares i  els resultats acadèmics i en 
proves escolars externes al centre, També es relaciona el nivell educatiu de la població amb la satisfacció 
general amb la vida, amb la possibilitat de trobar o de mantindre'l i amb el captial humà de la comunitat. Per 
tot açò cal millorar els nivells educatius de la població, especialment a les zones on són més baixos.
6) S'ha posat en evidència la relació entre el nivell de ruralitat d'una zona i el nivell educatiu de la població, 
sent més evident esta relació en els estudis de 3er grau que en els de 2on grau.
7) Per als estudis de 2on grau (secundària) no és tant important el factor rural com la proximitat dels centres 
de  secundaria  i  quan  s'ha  ampliat  la  xarxa  escolar  de  secundària  han  millorat  els  resultats  com  s'ha 
comprovat al Pla de l'Arc i a la privíncia de Castelló. 
8) El percentatge de persones amb estudis de 3er grau té relació negativa amb el grau de ruralitat en els 3 
censos: a més ruralitat menor percentatge de persones amb estudis de 3er grau;
9) En el període estudiat la xarxa universitària ha augmentat l'oferta en la UJI, en universitats privades i en 
oferta  a  distància,  però  com  hi  havia  poques  persones  que  podien  començar  3er grau  molts  menys 
l'acabaven;
10) Hi ha factors no educatius (ocupació, llocs de treball, mitjans de comunicació, nivell de vida,  envelliment 
de la població o afluència d'estrangers...) que influixen en la proporció de població major de 16 anys amb 
nivells educatius mitjans o superiors, tant o més que la xarxa escolar, fet que requerix un estudi detallat.
11) Cal un pla integral de zona que incloga també l'educació i la formació de la població, a més d'ocupació, 
industrialització,  medi  ambient,  turisme,  potenciació  del  sector  primari  i  terciari,  de  les  TIC  i  de 
l'emprenedurisme, dels servicis a la comunitat, de les comunicacions i telecomunicacions, de la vivenda... i 
relacions amb altres zones (urbanes, més rurals, entorns més allunyats...).
12) S'han indicat una sèrie de referències que poden ser útils als lectors i als agents socials de les zones 
rurals, així com als administradors locals o regionals, a fi de que els usuaris puguen ser exigents amb les 
administracions per una banda i  amb ells  mateixa i  els seus fills,  esforçant-nos en millorar els nivelles 
educatius propis que contribuiran a la millora de les comunitats.
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