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Editorial

  LLiçà d’Amunt: cinc dècades 
d’evolució a través de la pagesia

Segons les conclusions del Treball de Recerca de 
L'Oriol Tarabal

Lliçà  d’Amunt,  el  nostre  poble,  ha  experimentat 
una sèrie de transformacions socials i econòmiques 
molt  profundes  en  els  darrers  50  anys.  La  meva 
recerca ha estat analitzar aquests canvis a partir de 
l’ofici  “rei”  a  mitjans  del  SXX  al  municipi:  la 
pagesia, en declivi les darreres cinc dècades.

El sector primari era la màxima font d’ingressos no 
fa  gaires  anys,  però,  l’espectacular  creixement 
econòmic i tècnic que hi ha hagut fins ara ha estat 
descomunal. El major canvi de la història, sembla 
difícil  imaginar  que  una  transformació  tant 
important com aquesta  es pugui tornar a reproduir 
en tant poc temps.

Actualment,  la  major  part  de  les  persones 
professionalment  actives  es  situen  en  el  sector 
terciari  dels  serveis.  Ja  no  es  necessiten  tants 
pagesos com abans, les màquines estan substituint 
les  persones.  I  això  fa  que  molts  pagesos  hagin 
d’abandonar la seva i tradicional font d’ingressos. 

 A més a més, Lliçà d’Amunt, com la majoria de 
pobles  de   la  zona,  s’està  urbanitzant  a  una 
velocitat  molt  intensa.  Aquest  ràpid  procés 
d’urbanització  neix  a  principis  dels  anys  setanta, 
establint  un  tipus  d'estructura  urbana  difusa, 
centrada  en  les  urbanitzacions,  tot  i  que, 
darrerament, també s'està urbanitzant la zona més 
propera al nucli històric. Per tant, a Lliçà d'Amunt, 
s'ha  configurat  un  tipus  de  poblament  que  els 

geògrafs anomenen ciutat difusa, o model dispers, 
tal  i  com  ha  passat  també  en  altres  pobles  del 
Vallès Oriental. Aquest procés ha estat causat per 
dos factors molt importants com l’emigració ciutat-
poble a partir dels anys 70, intensificant-se molt la 
darrera  dècada.  Una  part  de  la  població  de 
Barcelona i de les seves rodalies ha vingut a viure a 
Lliçà  d'Amunt,  cercant  més  tranquil·litat  i 
proximitat  amb  la  natura,  i  també  fugint  d'uns 
preus de l'habitatge que al centre de la ciutat s'han 
encarit  de  manera  exagerada.  Les  segones 
residències  s'han convertit  també,en molts  casos, 
en la vivenda habitual.

         Procés ràpid de construccions prop de la Cruïlla

Amb tot  això  dir  que:  s’han reduït  els  camps de 
conreu al nostre poble, i una part dels boscos s’han 
talat, per poder construir el barris separats i també 
els propers al nucli urbà del municipi.

Així  doncs,  com  a  conclusió,  cal  destacar  que 
aquests  50  anys  s'ha  produït  una  profunda 
transformació  en  el  municipi,  tant  a  nivell 
econòmic,  com  demogràfic  i  urbanístic.  Aquests 
canvis  han  incidint  de  manera  radical  en  el 
paisatge. Altre aspecte important, és el fet que la 
pagesia  tradicional  ha  experimentat  un  retrocés 
molt important en aquest període.

La pagesia tradicional que practicava l'agricultura i 
la  ramaderia  fa  cinquanta anys s'ha  reduit  d'una 
manera dràstica, i , ja moltes masies han disminuït 
sensiblement les seves activitats agropecuàries,  o 
bé han deixat de practicar aquestes.


