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Elaboració pròpia amb dades de l'INE. 

Tal i com podeu vore a la gràfica, el problema del despoblament no és un problema 
actual. Amb les dades del cens de l’Institut Nacional d’Estadística està clar que el 
problema es remunta, almenys, fins a principis del segle passat. La comarca, entre el 
1910 i el 2011, va passar dels 25.533 habitants a tenir-ne 8.033. 17.000 habitants 
menys, o el què és el mateix, en cent anys el cens dels ajuntaments de la comarca 
s’han quedat en un terç del què eren. Si ens fixem en les dades dels últims vint anys, 
malgrat una estabilització entre la última dècada del segle passat i la primera de 
l’actual, el desencadenament de l’última crisi està provocant, també, una crisi 
demogràfica que amenaça greument la supervivència de diferents municipis de la 
comarca. Calen, per tant, accions urgents, directes i desacomplexades per tal de 
pal·liar i, si pot ser, capgirar la situació demogràfica de la comarca. 

El problema, però, no és exclusiu dels Ports. Ni tansols de l’interior del País Valencià; 
el despoblament és un problema d’abast estatal. El cas d’Aragó, ací al costat, on més 
de la meitat de la població del país viu a la capital, Saragossa, n’és el paradigma. 
Malgrat aquestes dades, fàcils de trobar, sembla que ningú des de les institucions, 
en els més de cent anys que han passat, ha pensat en el problema que suposa que hi 
haja unes diferències de densitat poblacional tant bèsties dins del mateix territori 
estatal o país. 

Per què passa això? Les causes són diverses, sense dubte. Segurament la principal 
és la falta de treball remunerat, la duresa de les feines agropecuàries i la manca de 
serveis públics, com els serveis mèdics que requereixen hospitalització. 



Com capgirar la tendència? Les polítiques cap a la recuperació han d’abordar 
diversos àmbits i s’han d’afrontar de manera integral. Totes les administracions 
públiques (l’Estat, la Generalitat i la Diputació) han de formar part de la solució, tots 
els departaments d’eixes administracions hi han de formar part. 

Per començar, si la principal causa per la qual la gent marxa és la falta de treball 
remunerat el què cal és crear ocupació. Com? La versió fàcil és fiar-ho tot al turisme, 
com pareix que s’està apostant des d’alguns sectors. Els turistes "rural" omplen els 
carrers de Morella i alguns també s’escapen als altres pobles. A nivell d’ocupació, es 
creen llocs de treball temporalitzats i de baixa qualitat, i les dades econòmiques ho 
demostren; dependre del sector turístic té riscos: les comarques valencianes amb 
un PIB per càpita més baix són on el turisme té un pes relatiu més important. 
Torrevella, Calp, Benidorm, la Vila Joiosa o Xàbia formen part del grup dels 
municipis amb PIB per càpita més baix del País Valencià. Però, és clar, si no és 
turisme, què és? 

Anem per parts; per a crear ocupació cal que les administracions solventen els 
dèficits que arrossega la comarca; infraestructures i comunicacions, és a dir, 
carreteres i fibra òptica. La primera, amb les obres del port de Querol, per un costat, 
i al Matarranya, per l’altre, a la N-232 es fa un gran pas endavant. La segona, amb la 
implementació de la fibra òptica a tota la comarca amb una data màxima del 2020 
també és una gran notícia. Per què són tant importants estes dos fites? Perquè és 
essencial per a la recuperació comarcal poder oferir serveis a d’altres 
territoris, poder treballar des d’ací per a clients de fora d’ací. Cal que aquells que 
marxen a estudiar a la universitat, puguen tornar i treballar des d’ací; cal evitar la 
fuga de cervells comarcal. 

Amb això, però, no n’hi ha prou. Cal oferir uns serveis públics, els propis de 
l’Estat del Benestar, que siguen l’enveja de la rodalia i, sobretot, de les capitals; 
amb això s’aconsegueix que els treballadors d’estos serveis visquen a la comarca i 
atraure població gràcies a la qualitat dels serveis públics. 

No només això, cal ser valent; les administracions haurien de deslocalitzar 
organismes i empreses públiques de les capitals cap a les zones deprimides, 
com els Ports. Per què À Punt ha d’estar a l’Horta de València i no pot estar a una 
altra zona de l’interior del País Valencià? Per què no pot haver seus d’àrees i entitats 
de la diputació de Castelló, i tots els seus treballadors, a Morella? Per què no pot 
haver dependències de la subdelegació del govern d’Espanya, amb tots els seus 
treballadors, a Vilafranca? Per què no pot haver una facultat de la UJI a la nostra 
comarca? 

 De ben segur que eixes deslocalitzacions faciliten, per un costat, la millora de les 
condicions de les infraestructures de l’interior del País, a l’haver personal de les 
institucions que tenen competències (i recursos) per decidir quines infraestructures 
es fan o s’arreglen o quines es deixen tal i com estan. No només això si no que, per 
altre costat, el flux demogràfic que podria generar esta deslocalització atrauria a 
empreses privades a estes comarques. Es tractaria, en definitiva, que les institucions 
públiques donen un impuls per capgirar la tendència. 



Estes propostes són això, només propostes. Segurament són molt agosarades i algú 
les vorà exagerades. Però és urgent fer accions arriscades per intentar que la nostra 
comarca puga eixir del fatídic espiral de l’èxode demogràfic que patim des de fa un 
segle. 

 


