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Micropobles de França
Mida dels municipis
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En 2018:
4.3 milions de persones vivien en municipis
amb menys de 500 habitants
(6,4 % de població del país)
15,4 milions de persones vivien en municipis
amb menys de 2.000 habitants.
(23 % de població del país)

Font: Direcció General de Govern Local i Insee 2018

Micropobles de França
En 2018:
Els municipis amb menys de 500 habitants representen el 52% de tots els municipis de França
i 85% per els municipis amb menys de 2 000 habitants.
Nombre de municipis i població municipal (1 de gener de 2018), segons la mida dels municipis
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Font: Direcció General de Govern Local i Insee 2018

Projecte CAMIGRI - Tema 1 - PRESÈNCIA ESTRANGERA DINS DELS MICROPOBLES
(anàlisi estadística)

Participació de les migracions
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Nombre d'estrangers

Projecte CAMIGRI - Tema 2 - Agricultura i immigració de neo-pagès europeus
L'anàlisi del manteniment de les activitats agrícoles en relació amb la immigració estrangera des del nord d'Europa és
una qüestió central en la nostra recerca.
Aquesta anàlisi es basa en el treball de camp i la col·laboració amb el Col·legi de Notaris. L'anàlisi de les transaccions
de propietats i terras agrícoles ofereix resultats molt interessants.
Es pot dir que aquesta immigració forma part del desenvolupament sostenible, de l'agricultura ecològica als Pirineus
orientals. Una gran majoria dels nous agricultors són famílies joves o persones que volen canviar les seves vides
(estrès d'activitat al món urbà). Veuen el món rural com un recurs.

Un exemple de dades notarials:

Projecte CAMIGRI – Tema 3 - Els micropobles i la qüestió de la població refugiada a Europa
La política d'implantació en micropobles
es va desenvolupar a partir de 2015 i es va
veure reforçada amb l'expulsió de la
jungla de Calais el 2016 (nord de França).

Centres de recepció de sol·licitants d'asil als Pirineus orientals

Per a la gestió de l'asil, el govern francès
ha optat per reduir la pressió sobre les
ciutats. Es va decidir utilitzar edificis buits
en pobles despoblats per establir
refugiats. La qüestió actual és, per tant,
observar els resultats d'aquesta política.
Per exemple, sobre la demografia de les
escoles dels pobles, sobre el
desenvolupament d'activitats
econòmiques amb la presència de nova
força laboral.
Font: La Cimade

