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1. OBJECTIUS 
 
Aquesta assignatura proporciona a l'estudiant 
una visió general del sistema sòciocultural  en 
què es contextualitzen les comunitats rurals. En 
aquest sentit es revisen des de les 
aproximacions teòriques que han anat construint 
conceptes com rural, urbà i comunitat, fins als 
diferents elements definidors de les zones 
rurals: l'estructura econòmica, demogràfica, 
social, cultural i simbòlica. 
 
També té com a objectiu revisar els tipus de 
polítiques a través de les quals s’ha intervingut 
en les comunitats rurals, fent especial èmfasi en 
les polítiques d'intervenció social passades i 
actuals. 
 
2. METODOLOGIA 
 
L'assignatura es desenvoluparà en sessions 
d'una hora i mitja que tindran majoritàriament un 
caire teòric, però a les quals s'aniran intercalant 
sessions de caire més pràctic i participatiu. Les 
sessions pràctiques giraran al voltant de lectures 
que s'hauran de fer amb caràcter obligatori i de 
la visualització esporàdica d'algun documental o 
pellícula. 
 
Hi haurà un dossier amb les lectures obligatòries 
al Servei de Fotocòpies a disposició dels 

estudiants de l'assignatura. 
3. AVALUACIÓ 
 
El curs serà avaluat sobre la base de la 
presentació d'un treball la temàtica del qual ja es 
determinarà. Eventualment, els alumnes poden 
optar per la realització d'un exercici escrit en 
substitució del treball. 
 
 
4. CONTINGUTS 
 
TEMA 1. SOBRE LA FORMACIÓ I EL 
SIGNIFICAT DELS CONCEPTES. 
APROXIMACIÓ TEÒRICA A LA RURALITAT. 
 
El sistema sòciocultural. La formació de la 
dicotomia rural/urbà. El concepte de comunitat i 
el seu ús en els estudis de pagesos. Els estudis 
de canvi social. 
La ruralitat com a especificitat teòrica: la 
sociologia rural i els estudis de camperolat. Les 
aproximacions teòriques més actuals: 
desenvolupament i sostenibilitat. 
 
 
TEMA 2. L’ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT 
ECONÒMICA A LES COMUNITATS RURALS. 
 
L'activitat agrària com a element definidor de la 
ruralitat. Tipus de productivitat agrària i diversitat 
de contextos rurals. L'organització pagesa 
tradicional: la família com a unitat de producció. 
L'organització pagesa en contextos urbans: la 



família com a unitat de consum. Les activitats no pageses: turisme rural i indústria. 
 
TEMA 3. FAMÍLIA, PARENTIU I RELACIONS 
SOCIALS A LES COMUNITATS RURALS. 
 
Família i organització domèstica: la casa. Les 
funcions tradicionals de la família. La identitat 
familiar i la classificació de les persones: casa i 
renom. Parentiu i comunitat local: endogàmies i 
xarxes familiars. Característiques del teixit social 
de les petites comunitats: el clientelisme. El teixit 
associatiu formal i informal. Parents, veïns i 
amics: xarxes de control social  i d’assistència 
local. 
 
 
TEMA 4. LA IDENTITAT COMUNITÀRIA. 
 
La identitat i el sentiment de pertinença a la 
comunitat. Els límits de la comunitat: la 
foresteria. La memòria collectiva i la xafarderia. 
L'organització del temps festiu i la identitat. 
Festa i integració a la comunitat. La coneixença i 
la classificació de l'espai com a metàfores de la 
pertinença.  
 
 
TEMA 5. ELS MODELS D’INTERVENCIÓ: 
COMUNITAT I DESENVOLUPAMENT. 
 
Els models d'intervenció: polítiques de 
desenvolupament de les àrees rurals. El 
desenvolupament exogen: la política del canviar 
o desaparèixer. El desenvolupament endogen: 
la sostenibilitat i l'ecologia política. 
 
 
TEMA 6. INTERVENCIÓ SOCIAL I  
PARTICIPACIÓ. 
 
Les auditories socials: el diagnòstic de les 
patologies socials. Models d'intervenció social: 
aportació de recursos foranis i aprofitament dels 
recursos assistencials propis. 
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