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INTRODUCCIÓ
Abans de l’estiu del 2003, el GRIT (Grup de Recerca Indústria i Territori) i la Fundació
Ciutat de Valls van començar a establir els primers contactes per valorar les possibilitats
de portar a terme un estudi sobre la comarca de l’Alt Camp. El GRIT és un grup de
recerca d’economia aplicada de la Universitat Rovira i Virgili, i la Fundació Ciutat de
Valls estava interessada que s’estudiés la realitat de la base productiva comarcal i que
s’assenyalessin, a partir d’aquest coneixement, unes línies o estratègies futures
desitjables per a la comarca.

D’aquesta relació en va sortir un projecte, amb una amplitud superior a l’inicial, que es
va concretar en la participació de la Fundació Ciutat de Valls, el Consell Comarcal de
l’Alt Camp, l’Ajuntament de Valls i la Cambra de Comerç i Indústria de Valls, que van
establir un acord amb la Fundació Rovira i Virgili perquè el GRIT portés a terme la
mencionada investigació.

Els treballs han durat fins al juny del 2004, i han donat com a fruit aquest volum,
integrat per cinc capítols. La primera fase del projecte va consistir en un treball de
gabinet i d’entrevistes amb diverses persones de la comarca, que van fer apreciacions
sobre la situació econòmica de l’Alt Camp i la seva dinàmica d’adaptació a una realitat
molt canviant. Això va servir per elaborar els quatre primers capítols, en què l’anàlisi
tècnica, l’ús de la base estadística existent i les observacions de les persones
coneixedores de la comarca han permès una anàlisi profunda de la realitat existent i de
la seva dinàmica. Considerem, ara, els continguts d’aquesta anàlisi en cada un dels
diferents capítols.

En el primer s’estudia el territori, l’equilibri ambiental, l’urbanisme i les infraestructures
comarcals; a més, s’analitzen les vinculacions de l’Alt Camp amb el seu entorn
territorial i les pressions a què aquest el sotmet. En el segon capítol s’aprofundeix en la
base demogràfica de la comarca i se’n fa una anàlisi municipal establint les causes del
dinamisme demogràfic, el fenomen de la migració, l’estructura d’edats, l’ocupació i la
mobilitat de la població i els seus indicadors de desenvolupament . En el tercer apartat
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s’estudia la base productiva de la comarca, es valora el creixement dels indicadors de
producció, comparant el seu creixement amb les àrees de l’entorn, i es considera de
manera precisa l’estructura productiva dels grans sectors econòmics (l’agricultura, la
indústria, la construcció i els serveis). El quart capítol és una valoració de la realitat
econòmica comarcal a partir de l’estudi dels elements de dinamització d’aquesta base
productiva; per això s’hi estudia l’estructura empresarial existent, la creació de noves
empreses, la significació de la inversió estrangera, els factors de localització que ofereix
la comarca i la significació de la base tecnològica de les seves empreses i l’entorn
social.

Són quatre capítols d’anàlisi de la realitat comarcal que ofereixen unes valoracions
analítiques precises i permeten detectar els problemes i avantatges que té la comarca per
adaptar-se a una nova realitat productiva, la de l’economia catalana de principis del
segle XXI. En aquest sentit, s’ha observat un pes elevat de l’activitat industrial,
recolzada amb empreses grans que corresponen a decisions d’inversió foranes. Aquest
element dóna un avantatge a la comarca i, al mateix temps, és un punt de feblesa de la
seva base productiva si no té els elements precisos de retenció que evitin la
deslocalització d’aquestes unitats de producció; el resultat es trobarà en funció de
l’equilibri que s’assenyali en aquesta dinàmica.

L’anàlisi realitzada també mostra les pressions territorials i demogràfiques que la
comarca pot experimentar a partir d’una expansió del territori costaner cap a l’interior
com una taca d’oli, i en aquest sentit es planteja la feblesa que hi pot haver en la base
territorial i demogràfica comarcal en aquesta dinàmica. La manca d’una activitat
terciària de suport a la base industrial és un altre aspecte detectat, la qual cosa fa
plantejar la necessitat de crear infraestructures de serveis centrades en aquest terciari i
amb una vocació mes àmplia que l’estrictament comarcal. També és important establir
el paper que aquest territori ha de jugar en el marc més ampli del Camp de Tarragona i
la seva significació a l’hora de plantejar alternatives que s’orientin en funció de l’interès
general i del benefici de la comarca.Un cop completats aquests estudis inicials, es va
constituir un grup de treball integrat per dos representants de cada una de les
institucions comarcals patrocinadores de l’estudi i els tècnics del GRIT, on es van
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discutir aquests aspectes i es va establir un model d’actuació futura que emmarqués
unes línies estratègiques i unes actuacions. Durant gairebé cinc mesos de treball es van
valorar diferents esborranys i anàlisis específiques sobre les vies de creixement de la
zona, i es va determinar un model desitjable per als criteris de sostenibilitat en la
dinàmica futura de la comarca. El model triat és el que s’anomena de diversificació
equilibrada. Es van desestimar altres opcions, com aprofitar una expansió a partir d’uns
costos menors dels factors de producció que altres zones de l’entorn, iniciar un procés
d’expansió industrial sense determinar massa preferències, o intensificar l’ús de l’espai
i augmentar població com a motor del creixement. En definitiva, es va optar per
potenciar i mantenir els elements positius de la base productiva actual, en què la
diversificació genera prou sinergies per continuar un dinamisme amb un equilibri
territorial i social. Precisament, la dinàmica d’aquest model s’ha de sostenir en cinc
línies estratègiques essencials: l’impuls dels serveis públics; la formació com a element
essencial en la capitalització dels recursos humans; la dinàmica d’acceptació dels canvis
productius necessaris per adaptar-se a les noves realitats productives; el foment de
l’R+D a les empreses, els serveis i els usos socials en general; i l’aprofitament de la
funcionalitat que poden tenir les grans infraestructures de comunicació que hi ha a la
comarca o al seu voltant. A partir d’aquest model, que defineix un marc estratègic que
vol potenciar estructures de suport productiu i capitalització dels recursos humans de la
zona, i aprofitant els avantatges de localització i les infraestructures de l’entorn, es
determinaren una sèrie d’actuacions que les institucions promotores del treball van
considerar necessàries.

Aquest estudi té, doncs, una doble finalitat: d’una banda, analitzar la realitat econòmica
actual de l’Alt Camp, i de l’altra, plantejar unes línies estratègiques d’actuació futura
que incideixin en una dinàmica d’adaptació de la base productiva i de la realitat social
de la comarca. Esperem que el treball sigui útil per a les institucions que l’han
promogut.
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CAPÍTOL 1. REALITAT TERRITORIAL
En aquest primer capítol analitzarem la comarca de l’Alt Camp. Els
condicionants físics determinen aspectes bàsics de les possibilitats de
desenvolupament d’un territori, fet que té una importància notable en el sentit
que n’ha determinat l’evolució històrica i aquesta n’origina les realitats actuals.
El territori és un element essencial que cal considerar en una anàlisi econòmica
d’una zona i encara ho és més veure com en condiciona les possibilitats futures.
Hi ha un aspecte que s’ha de valorar en la realitat socioeconòmica actual, com
és que la capitalització i les infraestructures determinen les possibilitats
d’actuació. Ens emmarcarem en una situació en què l’anàlisi del territori no es
tracta pel coneixement o descripció de l’aspecte geofísic, sinó com a marc d’una
valoració econòmica de la comarca i les consideracions d’actiu que té per
estimular-la.

El capítol analitzarà quatre grans temes: en la primera part, el marc físic
d’aquest espai comarcal; en la segona, l’equilibri ambiental com un actiu
essencial de la qualitat de vida de la zona; en la tercera, els usos del sòl i
l’urbanisme, i en la quarta, les infraestructures.

1.1 MARC FÍSIC I TERRITORIAL
L’Alt Camp, amb una extensió de 544,7 km2, es troba al sud del Principat,
s’integra en la comarca natural del Camp de Tarragona i presenta totes les
característiques d’una àrea mediterrània. En conjunt es pot parlar d’un territori
que afavoreix la humanització i l’activitat econòmica. Representa el 18,16% del
territori de l’àmbit del Camp i l’1,7% de la població de Catalunya.
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1.1.1 LÍMITS I MUNICIPIS
Els límits de la comarca són marcats en part per aspectes físics, però no en tots
els sentits geogràfics. Són els següents:
•

Al nord, la Serralada Prelitoral i les muntanyes de Prades, de l’Ermita, de
Miramar, del Cogulló i de la Brufaganya. Hi trobem passos cap a la veïna
comarca de la Conca de Barberà: estret o congost de la Riba, coll de Lilla i
coll de Cabra, que condicionen les comunicacions comarcals cap al nord,
en travessar la Serralada Prelitoral.

•

Al nord-est limita amb l’Anoia, amb una accessibilitat limitada al coll
d’Esblada , i l’Alt Penedès.

•

Al sud-est l’Alt Camp limita amb el Baix Penedès, accessible pel coll de
la Rubiola.

•

Al sud els límits no són tan ben definits amb el Baix Camp i el
Tarragonès. És aquest fet el que determina que puguem parlar de la
comarca natural del Camp i el que afavoreix els intercanvis de persones i
mercaderies, tant internament com externament, entre l’Alt Camp i la
franja costanera d’aquest territori.

Integren la comarca de l’Alt Camp un total de 22 municipis, després de les
variacions que la delimitació va experimentar el 17 de gener del 1990:
•

El municipi dels Garidells es va segregar de la comarca del Tarragonès i
va passar a l’Alt Camp després d’argumentar que manté molta relació
socioeconòmica amb la ciutat de Valls malgrat que es troba entre
aquesta i Tarragona.

•

Masllorenç va deixar l’Alt Camp per incorporar-se al Baix Penedès,
argumentant la mateixa vinculació amb el Vendrell.
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Mapa 1.1 Territori de l’Alt Camp: divisió municipal
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1. Aiguamúrcia
2. Alcover
3. Alió
4. Bràfim
5. Cabra del Camp
6. Figuerola del Camp
7. Els Garidells
8. La Masó
9. El Milà
10. Mont-ral
11. Montferri
12. Nulles

13. El Pla de Santa Maria
14. El Pont d’Armentera
15. Puigpelat
16. Querol
17. La Riba
18. Rodonyà
19. El Rourell
20. Vallmoll
21. Valls
22. Vila-rodona
23. Vilabella

Font: Elaboració Pròpia

L’Alt Camp com a territori de pas
- La comarca s’inscriu plenament en el gran camí natural que representa la Depressió
Prelitoral.
- Un segon camí el constitueix l’orientació cap a la vall de l’Ebre, tot i que també
existeix una bona posició en el camí entre el Camp i l’Alt Pirineu.
- En aquest context les ciutats i altres nuclis de població constitueixen els nodes de
contacte i intercanvi.
- Tot i la seva proximitat, no existeix facilitat de contacte amb les conques de la
Catalunya central (Conca d’Òdena, pla de Bages).
Font: Elaboració pròpia
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1.1.2 MARC FÍSIC
Els municipis de l’Alt Camp es distribueixen a grans trets en quatre unitats
físiques, una constituïda per la gran plana central i les altres, als voltants
d’aquesta i els contraforts de la Serralada Prelitoral. Podem considerar:
•

Muntanyes de Prades: Mont-ral i la Riba

•

Serra de Miramar: Figuerola i Cabra

•

Bloc del Gaià: Querol, el Pont, Aiguamúrcia, Vila-rodona, Rodonyà i part
de Montferri.

•

Plana: la resta dels municipis (el Pla té una part a la zona de muntanya).

Com veiem, la major part de la comarca és a la plana del Camp. Només a la
vora nord (Serralada Prelitoral) hi ha importants desnivells, que no superen els
1.000 m sobre el mar. L’alçada de la major part del territori es troba entre els 150
i els 400 m.

L’Alt Camp pròpiament dit es configura als territoris de l’entorn de Valls, plans,
tancats per l’angle que dibuixen la serra de Miramar prolongació de la serra
de Prades a la Serralada Prelitoral i el bloc del Gaià marge de la Depressió
Central, adossat a la Serralada Prelitoral. Per la seva banda, les muntanyes de
Prades constitueixen un altiplà d’estrats triàsics, amb calcàries i algunes
margues del juràssic als nivells superiors. Les alçades principals són fora de la
comarca.

Totes aquestes elevacions envolten la plana central, que constitueix una unitat
amb la resta del Camp i que forma una fossa tectònica amb materials
sedimentaris del pliocè. Del total de la superfície comarcal, únicament el 2,1%
presenta un pendent inferior al 20% sobre el total. Concretament, no hi ha caps
de municipi per sota dels 100 m ni per sobre dels 600, mentre que cinc se situen
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entre 101 i 200 m, i entre 201 i 600 m hi ha la majoria de capitals municipals,
disset en concret.
Gràfic 1.1 Superfície per zones altimètriques (km2)

0 ,1

123

6 8 ,4

3 4 6 ,1

<200 m

2 0 1 -6 0 0

6 0 1 -1 0 0 0

1 0 0 1 -2 0 0 0

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques.

Si relacionem nivells altitudinals i poblament veiem com, en conjunt, les
característiques físiques del territori afavoreixen la localització dels nuclis de la
població a la plana i la dimensió reduïda dels municipis corresponents, mentre
que al mateix temps els municipis de Querol i Aiguamúrcia representen gairebé
la quarta part del territori comarcal. El primer és, junt amb Mont-ral, el més
baix en densitat de població.
Així doncs, podem dir que la simplicitat relativa de la configuració orogràfica
no ha estat un obstacle, sinó en molts casos un factor que ha afavorit l’encara
elevada ruralitat de la comarca.

Els rius Francolí i Gaià, amb els seus afluents, configuren la xarxa hidrogràfica.
Tots dos entren a la zona del Camp trencant la Serralada Prelitoral i travessen la
comarca de nord a sud, però circulant per dos nivells diferents:
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•

El Gaià neix a Santa Coloma de Queralt i transcorre per la part més alta
de la comarca, passant pel Pont, Aiguamúrcia, Vila-rodona i Montferri.
La conca hidrogràfica abasta Querol, el Pont d’Armentera, bona part
d’Aiguamúrcia, bona part de Vila-rodona (la resta pertany al Francolí),
Rodonyà, Montferri, Bràfim i Vilabella.

•

El Francolí neix a Vilanova de Prades (Conca), entra a la comarca per
l’estret de la Riba i circula per l’oest de Valls, passant entre Vallmoll i la
Masó, per entrar al Tarragonès després de passar pels Garidells. Els dos
afluents principals són el Brugent i el Glorieta, i la seva conca engloba
gairebé la resta de la comarca.

Tots dos són rius típicament mediterranis, amb cabals mitjans molt petits (0,4 i
1,5 m3/seg el Francolí) i de caràcter torrencial. Per tant, tenen règims fluvials
vinculats estrictament a les pluges. Per això es registren dos moments de cabal
màxim a la primavera i la tardor, mentre que tenen un mínim acusat a l’estiu.

Un tret singular és la densa xarxa de barrancs i torrents, tot i que els cabals
solen ser inexistents bona part de l’any. En cas de pluges abundants, però,
alguns torrents com el del Catllar o el de la Fonollosa incrementen fortament el
cabal.

Quadre 1.1 Dades de cabal
Cabal màxim m3/s

Data

Francolí (la Riba)
246
Gaià (Querol)
30
Gaià (Vilabella)
19
Dades obtingudes entre 1910 i 1996.
Font: Idescat

29-8-22
7-5-70
29-9-84

Aportació mitjana
hm3
38,9
11,7
21,8

Podem atribuir a l’Alt Camp un tipus de clima mediterrani marítim, per la
proximitat del mar i la continuïtat de la plana del Camp. Per tant, s’hi donen en
general temperatures suaus, amb hiverns poc extremats i estius d’una calor
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significativa. De fet, les serralades muntanyenques aïllen la comarca de les
tipologies climàtiques interiors.

Les temperatures no arriben a ser extremes, amb una mitjana al voltant de 16ºC
i una màxima mitjana a l’estiu d’uns 27ºC i a l’hivern de 9ºC. Les mínimes
difícilment baixen de 5ºC. La temperatura mitjana anual és de 16,1ºC a la ciutat
de Valls i de 14,4 a Casafort. La mitjana de gener és respectivament de 9,4 i de
8ºC, mentre que al juliol és de 24,2 i de 22. S’aparten en general d’aquest
plantejament les zones de muntanya, tant pel que fa a unes temperatures
lleugerament més baixes com a una pluviositat més important.

En general, les precipitacions són reduïdes, una mica superiors a uns 500 mm
anuals de mitjana, i molt irregulars, donat que es concentren al principi de la
tardor i a la primavera. Els mesos de juliol i entre gener i febrer es donen les
pluges més reduïdes. Ara bé, dins la irregularitat pròpia de la zona, alguns anys
les pluges poden superar els 800 mm a partir d’aiguats puntuals o bé
baixar per sota dels 400.
Els dos vents dominants són el mestral o serè amb component NO, bufa
esporàdicament i aconsegueix velocitats de 70 a 120 km i la marinada, que
prové del mar i és de poca intensitat. Es pot parlar d’una velocitat mitjana anual
d’1,5 metres/segon, amb W com a direcció dominant.

Quadre 1.2 Principals observacions meteorològiques, 2001
Alcover
Temperatura
16,0
Mitjana anual
21,3
Mitjana de les màximes
Mitjana de les mínimes
11,5
Màxima absoluta
36,9
Mínima absoluta
-0,6
Precipitació anual (mm)
461,0
Humitat relativa (%)
63,0
Font: Servei Meteorològic de Catalunya
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Vila-rodona
16,0
22,0
11,0
38,5
-3,1
462,6
69
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1.1.3 USOS DEL SÒL
Com a resultat de les característiques físiques del territori i del corresponent
nivell d’humanització, prop del 50% del sòl de l’Alt Camp pertany a superfícies
agrícoles, siguin conreades actualment o no.
Quadre 1.3 Distribució general de la superfície (ha), 2001
Alt Camp
Distribució
Forestal bosc
10.148
18,87
Forestal bosquines
8.817
16,40
Forestal altres
3.486
6,48
Improductiu natural
4.139
7,70
Conreu secà
19.691
36,62
Conreu regadiu
3.980
7,40
Urbà i urbanitzable
3.509
6,53
Total
53.770
100,00
Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat

Camp de
Tarragona
53.946
61.657
19.284
23.348
84.973
26.984
29.318
299.510

Distribució
18,01
20,59
6,44
7,80
28,37
9,01
9,79
100,00

Alt
Camp/Camp
Tarragona
18,81
14,30
18,08
17,73
23,17
14,75
11,97
17,95

En relació amb el conjunt del Camp de Tarragona, el gran component
diferencial és la proporció més gran de superfície d’utilització agrícola a favor
de l’Alt Camp. D’altra banda, és lògica la proporció més gran de sòl urbanitzat
del conjunt del Camp, mentre que resulta més singular la diferència del pes en
l’apartat de la superfície forestal.
A partir del cens agrari de 1999 malgrat la relativitat que sempre s’ha de
donar a aquestes dades es pot apuntar alguna variació en els darrers anys pel
que fa als usos del sòl. Per exemple, entre el 1989 les pastures permanents van
passar de ser gairebé inexistents a les 422 hectàrees, mentre que en el mateix
període els terrenys forestals i les terres llaurades es van reduir respectivament
en 200 i 300 hectàrees.
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Gràfic 1.2 Distribució del sòl a l'Alt Camp i al conjunt del Camp, 2001
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat

El quadre següent mostra, segons el mapa de cobertes del sòl de Catalunya, la
concreció d’aquestes dades en l’àmbit municipal i més diferència dels tipus de
superfícies. Hi podem observar les vocacions dels municipis en funció de la
localització i de les característiques fisiogràfiques dels termes respectius. En
l’apartat referit a improductiu de caràcter artificial, s’hi inclouen les superfícies
urbanitzades i afectades per infraestructures. Segons el mapa de cobertes del sòl
(CREAF), en total les cobertes del sòl (realitzades a partir d’ortofotos del
territori, vols. 1993) de les 54.469 ha es distribueixen així:
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Quadre 1.4 Cobertes del sòl per municipis, ha
Bosc
Dens
Aiguamúrcia
28,09
Alcover
22,7
Alió
0,82
Bràfim
3,56
Cabra del Camp 25,12
Figuerola del C. 26,54
Garidells, els
2,93
Masó, la
0,32
Milà, el
1,33
Montferri
10,7
Mont-ral
77,59
Nulles
2,07
P. de Sta. Maria 11,78
P.d'Armentera
8,68
Puigpelat
1,96
Querol
43,4
Riba, la
5,24
Rodonyà
12,73
Rourell, el
2,36
Vallmoll
6,79
Valls
7,1
Vilabella
5,99
Vila-rodona
10,94
ALT CAMP
22,72
Font: CREAF de Catalunya

Clar
0,46
0,96
0,25
0,19
0,49
0,63
0,24
0
0,19
0,71
1,32
0,24
0,54
0,24
0,66
0,83
0
0,45
0
0,44
1,04
0,41
0,45
0,66

Matollars Prats
31,63
21,02
4,23
0,91
25,84
9,85
6,06
3,61
3,74
27,58
7,68
1,02
4,92
62,03
2,56
36,77
84,23
11,77
1,55
3,36
9,79
8,16
9,17
20,66

0,03
0
0
0
0
0,06
0,82
0
0
0
0,01
0
0,19
0,46
0
0,33
0,09
0,5
0,02
0,09
0
0,17
0,34
0,13

Altres

Improductiu

0
0
0
0
0,06
0
0,91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,01
0
0
0
0,01

Natural Artificial
0,03
1,75
0,03
4,53
0
2,71
0
3,28
0,83
3,82
0,01
0,72
0,01
5,88
0,61
3,09
0,04
2,03
0
1,34
0,21
2,49
0,05
1,71
0
3,52
4,63
1,68
0
3,42
0,33
2,23
0
4,52
0
5,3
0,52
3,62
0,12
3,81
0,05
7,45
0,11
1,97
0
2,1
0,31
3,14

Conreus

Total
(ha)

38,01 7.452
50,77 4.670
92
726
92,07
660
43,83 2.708
62,19 2.274
83,15
307
92,38
378
92,68
382
59,66 1.941
10,71 3.542
94,91 1.058
79,05 3.532
22,28 2.201
91,39
957
16,11 7.238
5,92
823
69,24
872
91,94
233
85,37 1.703
74,58 5.605
83,18 1.861
77 3.347
52,38 54.469

De la distribució d’aquestes cobertes del sòl per municipis es desprèn, per
exemple, el 77,59% de bosc dens al terme de Mont-ral, el 62,03% de matolls al
Pont d’Armentera o més del 90% de conreus que s’observa a Bràfim, la Masó, el
Milà, Nulles, Puigpelat i el Rourell.

En conjunt, es pot dir que l’Alt Camp presenta una localització i unes
característiques socioeconòmiques en què destaca l’accessibilitat i el fet que el
sector agrari no és d’una rendibilitat significativa que fan que el potencial de
transformació dels usos tradicionals sigui molt elevat. Per aquest motiu cal
donar un pes important a les polítiques d’ordenació del territori, en especial en
aquells punts que parteixin de l’estructuració dels espais oberts.
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1.2 L’EQUILIBRI AMBIENTAL
L’Alt Camp, com a resultat tant de la localització com de la pròpia evolució
econòmica i social, presenta les característiques d’una comarca mediterrània en
la qual encara es pot parlar d’un mosaic territorial configurat tant pels espais
lliures marcats per les extensions de pi blanc o de garric i conreats com pel
patrimoni edificat que integren les poblacions i les construccions rurals.
Aquesta conjunció d’elements defineix un paisatge d’una qualitat mitjana
elevada.

1.2.1 ESPAIS I VALORS AMBIENTALS
En aquest context, existeixen una sèrie d’espais naturals amb una importància
singular no només per la pròpia riquesa sinó pel paper en el manteniment
d’aquestes característiques del territori comarcal i, lògicament, de la rodalia
immediata. Concretament, a les zones de muntanya podem parlar d’espais, com
el nord-est de la comarca o les muntanyes de Prades, que actuen com a factors
limitadors dels processos d’urbanització expansiva que s’han iniciat en zones
exteriors i comencen a donar-se a l’Alt Camp. Lògicament, i tot i que hi ha altres
zones amb una significació important pels seus valors, cal destacar el valor
d’aquelles que s’integren en el Pla d’Espais d’Interès Natural.
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Mapa 1.2 Espais inclosos al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN)

Saburella

AncosaMontagut

Tossal Gros
de Miramar
Albereda de
Santes Creus
Muntanyes de Prades

Font: Elaboració pròpia

Quadre 1.5 Característiques dels espais inclosos al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN)
Situació, extensió i
Motius de la inclusió
Actuacions
delimitació
en el pla
preventives
Saburella
270 ha al Pont i 102,5 a S’inclou pel seu
Promoure la inclusió
Querol, són 372,5 ha
interès faunístic, ja
de les bosquines
que se sumen a 320 a
que acull espècies de
mixtes de caducifolis i
Pontils (Conca de
la fauna de les
boscos de ribera en la
Barberà). 692,5 ha en
garrigues i rocams
delimitació de
total. Espai definit pel mediterranis, així com superfícies forestals
conjunt de Selmella,
la vegetació
d’àrea reduïda a què
les Agulles i Cristià,
submediterrània del
fa referència l’article
que forma part de la
país de les rouredes
10 de la Llei 12/1985,
serra de Comaverd.
de roure de fulla
d’espais naturals.
petita.
Ancosa-Montagut
Té 2.460 ha a Querol, que Zona de transició entre el ’Impulsar amb caràcter
se sumen a les 2.185 de la sistema mediterrani
prioritari la redacció de
Llacuna (Anoia). Són
central i la Depressió
projectes d’ordenació i
4.645 ha en total. Prenen
Central. Reuneix en un
plans tècnics de gestió i
com a punt inicial el
mateix espai elements
millora forestals. També
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torrent d’Esblada aigües
amunt fins al límit entre
províncies. També inclou
els nuclis de Torreta-les
Basses-les Roques.

submediterranis propis
de terres més humides.
Fauna amb invertebrats
rars i endèmics.

Tossal Gros de
Miramar

Compta amb un total
de 120 ha i es localitza
al terme de Figuerola
del Camp. Es troba
delimitat per la cota
720 m i el límit del
terme municipal de
Figuerola.

La notable diversitat
faunística, en què
destaca una
ornitofauna ben
desenvolupada i
alguns rèptils de gran
interès, de caràcter
meridional.

Albereda de Santes
Creus

Les 12,5 ha es
localitzen al municipi
d’Aiguamúrcia. Petit
espai definit pels
terrenys forestals de
titularitat pública.

És un paratge singular
de bosc de ribera de
migjorn, amb elevada
diversitat i
singularitat. S’hi
afegeix el seu interès
sociocultural.

Promoure la inclusió
dels boscos de ribera
en la delimitació de
superfícies forestals
d’àrea reduïda.
Aplicar correctament
el pla d’ordenació dels
usos recreatius.

Espai natural de
primer ordre per a
Catalunya, amb
notable diversitat i
singularitat biològica.
És remarcable la
diversitat de la flora i
la vegetació, amb
elements rars i
endèmics. Se
superposen elements
faunístics de caire
pirinenc i
centreuropeu amb
elements nordafricans.

Ha de tenir prioritat la
redacció dels plans de
producció forestal.
També cal incloure
diverses espècies
forestals en la
delimitació de
superfícies forestals
d’àrea reduïda. A més,
s’ha de fomentar la
creació de diverses
àrees forestals
recreatives.

Muntanyes de Prades

Compta amb 715 ha a
Alcover, 3.065 a Montral i 182,5 a la Riba, la
qual cosa representa
3.962,5 ha a l’Alt
Camp. En total
engloba 22.178 ha de
municipis de l’Alt
Camp, Baix Camp,
Conca de Barberà,
Garrigues i Priorat. Es
configura per un
seguit de serres entre
les quals destaquen a
la zona de l’Alt Camp
la de l’Ermita i la del
Pou.
Font: Departament de Medi Ambient

caldria promoure la
creació d’una àrea forestal
recreativa i que
contingués les
determinacions
necessàries per completar
el règim urbanístic de
protecció.
Com a criteris de
delimitació definitiva,
hauria d’incloure el
sector nord-oest de la
mateixa carena del
tossal. L’espai es pot
prolongar cap a l’est,
fins a envoltar el turó
de Sarrills.

Tot i el seu caràcter tangencial en relació amb l’Alt Camp, és singular el valor de
les muntanyes de Prades, de gran diversitat orogràfica i tectònica i amb una
xarxa hidrogràfica complexa. Hi predominen els paisatges forestals variats, amb
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elevada densitat, i una fauna amb força espècies representatives de la terra
baixa i la muntanya mitjana catalana. Bona part d’aquest espai és de titularitat
pública, i hi ha usos silvícoles, agrícoles,

ramaders, recreatius i activitats

extractives. La complexitat de la gestió fa necessari un plantejament
supracomarcal, que ajudi

alhora a la preservació dels valors i al

desenvolupament sostenible de les poblacions rurals.

1.2.2 PROBLEMÀTICA

DE

DEGRADACIÓ

DELS

ESPAIS

LLIURES

I

NECESSITAT D’ORDENACIÓ TERRITORIAL

Tot i que en general la problemàtica associada als espais naturals no presenta a
l’Alt Camp les complicacions d’altres comarques, sí que hi trobem problemes
concrets d’una certa significació: degradació de la vegetació per intensificació
per exemple, a l’Albereda de Santes Creus,

processos erosius i de

degradació dels sistemes naturals a conseqüència d’incendis forestals,
construcció d’infraestructures i ús recreatiu, i, en algunes zones, vulnerabilitat
faunística.

Si ampliem la perspectiva al conjunt dels espais lliures de la comarca, veiem
que en general els problemes deriven de l’antropització i de la irrupció de noves
problemàtiques. Els principals impactes observats en el territori són:
•

L’existència

d’aqüífers

contaminats

per

abocaments

incontrolats,

especialment a Valls i a la vall del Francolí.
•

L’aparició de zones residencials de caràcter dispers o extensiu, amb pèrdua
de sòl agrícola i generació de taques urbanes sense serveis i equipaments.
Aquest problema, extensible en part a les zones industrials, resulta no tant
de necessitats concretes sinó de processos especulatius.
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•

La proliferació d’activitats extractives en zones com Alcover o la muntanya
de la Vila a Valls, un espai singular per la seva base geològica, fauna i
vegetació.

•

Els incendis forestals, amb una afectació irregular que en alguns anys han
provocat la pèrdua de més de 2.200 hectàrees (per exemple, el 1986).

•

L’impacte de les noves infraestructures de comunicacions. Entre aquestes
destaca el tren d’alta velocitat, donat que suposa crear un corredor nou en
àrees ja afectades per altres infraestructures. Pel fet de necessitar pendents
mínims (1,5%) i radis de curvatura d’entre 4 i 7 km, requereix la construcció
de talussos, desmunts, terraplens i viaductes, a més d’una afectació
potencial sobre sòls agrícoles i camins. També les noves infraestructures
viàries poden comportar la fragmentació del territori.

•

Amb caràcter més potencial, els impactes específics en zones de muntanya,
com pot ser la localització inadequada de parcs eòlics o la proliferació de
determinades activitats de lleure.

A partir d’aquesta realitat, l’Alt Camp presenta una clara necessitat de gestionar
la xarxa d’espais lliures com a element estructurador del territori i no pas com a
element residual. Cal tenir en compte el potencial que la comarca pot jugar en
aquest apartat en relació amb el conjunt del Camp de Tarragona, com a espai
d’esponjament.

D’altra banda, les diferents peces d’espais lliures que configuren el territori de
l’Alt Camp mostren clares oportunitats per valorar el patrimoni natural i
cultural i, al mateix temps, per aconseguir una ordenació integral del territori.
En aquest sentit, a banda de les zones de muntanya, destaca el potencial dels
dos principals eixos fluvials, vinculats respectivament a dos models d’evolució
històrica i socioeconòmica.
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En conjunt, es tracta d’afavorir la conservació del mosaic territorial i els
paisatges tradicionals, integrant de manera harmònica i amb qualitat les noves
actuacions, de manera que es pugui evitar la petjada ecològica de les poblacions
en el territori.Tot i que és evident que en una zona com la comarca natural del
Camp, el territori i el paisatge no poden constituir elements fossilitzats.

1.2.3 GESTIÓ DE RESIDUS
•

Residus sòlids

La producció total de residus municipals va ser el 2000 de 17.523 tones, de les
quals un 19% van ser objecte de recollida selectiva, per sobre del 15% de l’AFT
del Camp de Tarragona. La quantitat total recollida és de 1,37 kg per habitant i
dia, molt lluny dels 3,36 kg de la comarca del Baix Penedès o del 2,03 del
Tarragonès. Actualment existeixen deixalleries a Valls i Alcover. La comarca
recull el 5,71% dels residus urbans del Camp de Tarragona.
Pel que fa als residus industrials, i com a comarca amb força desenvolupament
d’aquest sector, a l’Alt Camp es registren processos que generen residus d’unes
característiques específiques, tot i que el teixit empresarial limita en bona part
les problemàtiques en aquest sentit. No obstant això, les empreses gestores es
comencen a consolidar com a subsector. L’any 2000 l’Alt Camp recollia el
18,20% dels residus industrials del Camp de Tarragona, amb el 18,11% de
declarats, xifra que significava 90.600 tones, el 31,49% dels residus especials del
Camp, el 14,24% dels inerts i el 17,86% dels no especials.
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Quadre 1.6 Gestors autoritzats de residus a l’Alt Camp, 2002
Gestor autoritzat
Municipi
Activitat
CATOR, SA
Alcover
Recollida, transport, emmagatzematge i
regeneració d’olis minerals usats
COLOMA MESTRES
Valls
Recuperació per a la posterior
CERVELLÓ
utilització en alimentació animal
FRANCESC MILÀ I
El Pla de Santa
Recuperació de palets i embalatges de
ROSELL
Maria
fusta mitjançant selecció, reparació i
emmagatzematge
JOSEP DOMINGO RIBÉ
Alcover
Recuperació de cartutxos de tòner i
reompliment amb tòner verge
MAGÍ CIVIT ALEMANY
El Pla de Santa
Recuperació de palets de fusta
Maria
mitjançant classificació i reparació
MERCACARS, SCP
Valls
Desballestament de vehicles fora d’ús
PELLS ARTEMI AMAT,
Valls
Emmagatzematge temporal de residus
SCP
carnis
PLÁSTICOS RALLO, SL
Cabra del Camp Recuperació de plàstics mitjançant
trituració, rentatge i extrusió
TRANSPORTS I
Valls
Recuperació de ferralla, vidre i fusta,
FERRALLES GUASCH, SL
mitjançant classificació i
desballestament de vehicles
VALLS QUÍMICA, SA
Valls
Recuperació de dissolvents
Font: Junta de Residus

No hi ha infraestructures de recollida i tractament de residus procedents de la
construcció, així com els vinculats a l’activitat ramadera, tot i que en aquest cas
la problemàtica és comparativament menor que en altres zones, tal com passa
amb els processos de contaminació dels sòls.
•

Aigües residuals

L’índex ISQA mesura la qualitat de l’aigua valorant-ne temperatura, matèria en
suspensió, matèria oxidable, oxigen dissolt i conductivitat, i va de 0 a 100. El riu
Brugent al pas per la Riba oscil· la entre el 60 i el 45 en aquest índex, mentre que
el Francolí, tant a la Riba com a la Masó, es mou entre 85 i 75. De la seva banda,
el Gaià, a Vilabella, presenta el mateix índex.
El manteniment de la qualitat de les aigües ha d’obeir tant a la millora dels
processos en origen com a les infraestructures de depuració. Actualment hi ha
depuradores:
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o A la conca del Francolí, les instal· lacions de Valls (depuració biològica,
per a uns 9.000 m3/dia) i Alcover (oxidació prolongada). En el cas de
Valls, incloent-hi el polígon industrial, es compleix l’objectiu de reduir
nutrients i el tractament secundari.
o A la conca del Gaià hi ha l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR)
del Pla de Santa Maria, de tractament biològic. També hi ha tractament
biològic als sistemes de Perafort, Puigdelfí i Puigpelat, on a més hi ha
una EDAR en projecte. En construcció es troba l’EDAR de Santes Creus,
de tractament biològic.

En aquest apartat es preveuen importants millores per als propers anys. En
general s’ha programat un tractament adequat a sistemes amb població de
menys de 2.000 habitants abans del 2006. A la Riba hi ha un tractament primari
en projecte, tot i que es vol ampliar-lo a secundari.

En projecte hi ha també el tractament terciari a l’EDAR de Valls i diverses
millores a Alcover: incorporar deshidratació de fangs, premsa de residus per al
desbast, canvi de bombes de recirculació, tanc d’aeració.
Finalment, a la conca del Gaià es preveuen petites instal· lacions de depuració
adaptades a la realitat de la zona, concretament als nuclis de Querol, l’Arboçar,
el Pont d’Armentera, la Planeta, Aiguamúrcia, les Pobles, Cal Canonge, Mas
d’en Perers, Masbarrat, urbanització Els Manantials, Bràfim, Montferri,
l’Alzineta de Montferri, Vila-rodona, Vilardida i Rodonyà.
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1.3 URBANISME I HABITATGE
A la comarca hi ha un municipi amb Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU),
dos amb delimitacions de sòl , divuit amb normes subsidiàries de planejament
aprovades i dos estan pendents de l’aprovació definitiva. En total representa
una extensió superior a les 1.600 ha de sòl urbà i a les 3.000 de sòl urbanitzable.
En aquesta superfície es construeixen els darrers anys uns 450 habitatges
anuals.

1.3.1 NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENT
En conjunt, segons la Direcció General d’Urbanisme, el 2002 hi havia 1.544 ha
en sòl urbà i 2.800 de sòl urbanitzable per 3.665 al Baix Camp o 2.909 al
Tarragonès, mentre que el no urbanitzable representava 52.760 ha. El sòl
urbanitzable de l’Alt Camp significa un 1,7% de la zona integrada per les sis
comarques del Camp de Tarragona, i segons els criteris de densitat permetria
acollir entre 60.000 i 80.000 habitants, tot i que cal tenir en compte que hi ha
moltes zones disperses o semidisperses. S’ha d’observar que el municipi de
Querol engloba bona part de l’oferta.

En conjunt, es pot dir que es requereix encara un esforç per adaptar la
normativa urbanística a les noves necessitats i reptes que planteja el territori.
Concretament, caldrà ajustar aquesta normativa als requeriments de la nova
Llei d’urbanisme i al reglament que la desenvolupa. Entre els plantejaments
més importants d’aquesta Llei hi ha donar més importància a l’ordenació del
sòl no urbanitzable, evitant en la mesura que sigui possible l’aparició de noves
taques urbanes sobre el territori i preservant en especial les activitats vinculades
al sector primari.
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Quadre 1.7 Normativa urbanística vigent (16/10/2003)
Sòl
urbanitzable ha
Aiguamúrcia
7.310
19,00
235,54
Alcover
4.629
184,59
20,58
Alió
737
14,28
62,59
Bràfim
630
4,03
4,99
Cabra del Camp
2.703
156,05
44,49
Figuerola del Camp
2.278
12,82
0,00
Garidells, els
303
15,55
16,16
Masó, la
359
7,44
2,04
Milà, el
400
4,08
Montferri
1.922
11,36
59,93
Mont-ral
3.465
Nulles
1.071
16,15
18,33
P. de Sta. Maria, el
3.510
47,49
78,54
P. d'Armentera, el
2.779
24,70
0,00
Puigpelat
964
63,01
82,44
Querol
7.188
409,66
2.026,00
la Riba
806
27,70
0,00
Rodonyà
849
47,50
0,00
el Rourell
221
8,06
12,10
Vallmoll
1.673
Valls
5.590
398,00
131,14
Vilabella
1.791
37,00
0,00
Vila-rodona
3.291
36,00
5,40
ALT CAMP
54.469
1.544,47
2.800,27
Font: Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Superf. ha

Sòl urbà

Figura
planej.
NSb
NSb
NSb
NSb
NSb
NS
NS
NSb
DSU
NSb
NSb
NSb
NSb
NSb
NSb
DSU
NS
NSb
PGr
NSb
NSb

Publicació
DOGC
17/2/82
17/6/92
3/3/82
22/4/83
24/10/01
22/11/02
18/2/97
13/4/83
28/6/02
16/7/82
11/7/00
28/6/02
26/3/90
25/6/99
5/11/82
17/2/88
20/7/87
11/1/84

1.3.2 EVOLUCIÓ I PROBLEMÀTICA URBANÍSTICA
•

Valls

Com a trets generals de l’evolució urbanística a l’Alt Camp, trobem elements
comuns com la pèrdua de funcionalitat dels nuclis antics, l’aparició de zones
disperses sense dotació de serveis i amb un elevat consum de sòl o l’aparició de
conflictes d’usos, en especial entre sòl industrial i residencial, i també entre sòl
agrícola i residencial.
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Ara bé, la ciutat de Valls presenta unes característiques que causen una realitat i
una problemàtica urbanística específica. Tot i que la ciutat se situa plenament
en la que podem considerar la plana del Camp, hi ha una xarxa de torrents que
actuen com a barreres per a la connexió entre els espais edificats i per a la
circulació del trànsit.

Això ha facilitat al llarg de les darreres dècades, un cop contingut el creixement
en direcció a Tarragona, la tendència a una expansió lineal en direcció a l’estació
i posteriorment, al polígon industrial i la carretera del Pla de Santa Maria. De
retruc, ha provocat deslocalització residencial i de certes activitats comercials i
de serveis en el centre tradicional, sobretot en una part del nucli antic. No cal
recordar novament les problemàtiques socials que aquest fet genera en les
ciutats. En el cas de Valls, ha comportat la redacció d’un Pla Especial de
Reforma Interior (PERI) fins ara d’aplicació molt limitada per raons diverses.
Molt vinculades amb aquests fets trobem altres problemàtiques urbanístiques
destacables:

o Una anella de ravals que envolten aquest nucli antic i provoquen una
sobredensitat de trànsit en aquesta zona.
o El paper distorsionador del traçat ferroviari en relació amb l’evolució del
creixement.
o Les zones residencials i industrials degradades i amb una imatge poc
atractiva.
o La insuficient dotació de zones verdes i de passeig que connectin entre
les diferents àrees de la ciutat i permetin esponjar el dens teixit urbà
consolidat.
o La localització poc adient d’alguns dels equipaments d’abast ciutadà i
territorial.
o Un important procés de construcció d’habitatges i parcel· les il· legals en
sòl no urbanitzable.

24

Diagnosi comarcal i estratègies de l’Alt Camp

Com a resultat de tots aquests factors, Valls viu un moment de transició entre la
importància que cada sector té en el conjunt urbà. Aquest fet tendeix a enfortir
la diferenciació d’àrees socials. Concretament, el creixement poblacional i
urbanístic fa incrementar el contrast entre els sectors històric, amb un fort
envelliment poblacional i una important activitat comercial pendent en molts
casos de renovació i els sectors de nova creació, amb la demografia més jove i
una funció essencialment residencial.

Perspectives d’evolució urbanística de Valls
Tendències recents
- La ciutat tendeix a créixer amb més ritme pel context econòmic favorable i els factors
de localització. Les llicències anuals de construcció superen les 200, amb una punta
de 432 el 2001.
-

Les principals àrees d’expansió són el Vilar, el Fornàs i Mas Clariana, tot i que hi ha
operacions significatives en molts sectors. El procés expansiu actual suposa
l’esgotament del sòl en algunes àrees, com el passeig de l’Estació.

-

El nucli antic i el seu entorn mostren indicis de recuperació: operacions actuals o
previstes a muralles de Sant Antoni i del Castell, Pati, c/ dels Bous, Hort dels Alls, el
Prado, Hort del Carme, proximitat de Mas Clariana.

A l’exterior, hi ha àmplies operacions en preparació a Masmolets i al bosc de Peixets.
A més, l’Incasòl podria iniciar la urbanització del terreny situat entre el torrent del
Catllar i la carretera de Barcelona.
Perspectives i reptes de futur
- Superació de l’abandonament del nucli antic: aplicació d’operacions de reforma
interior i reequilibri del nucli (El Prado i costats ctra. Tarragona).
-

-

Superació de la barrera dels torrents, recuperant-ne la titularitat pública per crear un
parc fluvial i de lleure.

-

Disseny de noves connexions: passeig Estació - pl. Sant Francesc, Abat Llort - Portal
Nou, Vilar - Pisos Clols.

-

Consolidació d’un teixit urbà continuat, amb millora de la imatge i connexió.
Reconversió dels Molls de l’Estació en zona residencial.

-

Consolidació definitiva de l’eix industrial de la carretera del Pla, amb actuacions de
qualitat.

-

Creació d’una àrea terciària al sud-est (ctra. Nulles), unida a l’àrea d’equipaments del
Kursaal i al parc del Torrent del Catllar. Diversificació de la tipologia d’habitatges.

-

Política activa de regulació i ordenació del sòl no urbanitzable, començant per
actuacions de legalització.

Font: Elaboració pròpia
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•

Resta de municipis

Entre els municipis que superen el miler d’habitants, es poden fer aquestes
apreciacions diferenciades:

o Alcover presenta un nucli antic de configuració força representativa
entre els nuclis del conjunt del Camp. A partir del Portal Nou es va
encetar una primera expansió en direcció a l’estació. Una mica posterior
fou l’expansió de la zona nord, mentre que recentment s’han omplert els
buits urbans existents entre el nucli inicial i la via fèrria, per la qual cosa
es pot parlar d’un nucli consolidat i amb una ordenació adient. Tot i això,
els successius creixements han fet més complicat el manteniment de la
residència i l’activitat econòmica al nucli antic.
o El Pla de Santa Maria presenta una configuració moderna, que
s’allargassa buscant les vies de comunicació. Actualment es duen a terme
algunes intervencions ambicioses en baixa densitat, fet que caldria
complementar amb noves dotacions i espais públics a l’interior del nucli.
o Vila-rodona s’ha trobat relativament limitada en els darrers anys per
factors topogràfics i per la proximitat d’una zona industrial, fets que es
preveuen corregir amb la nova normativa aprovada. El nucli ha
mantingut un nivell relativament alt d’habitabilitat.
o Vallmoll ha pres tradicionalment la configuració de nucli camí, forma
que tendeix a desfigurar-se per dos factors: el nou traçat de l’N-240 i la
creació de noves àrees de baixa densitat. De fet, no es pot parlar d’uns
criteris clars d’ordenació en aquesta població perquè s’espera l’aprovació
definitiva de les normes subsidiàries.
Pel que fa a la resta de poblacions de la comarca, els nuclis rurals mantenen un
comportament gairebé estàtic davant el procés d’urbanització, donat que per
raons diverses hi predomina la rehabilitació. Ara bé, a algun s’hi han afegit
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noves peces urbanes zones industrials o urbanitzacions de segona
residència ja sigui amb vinculació als nuclis tradicionals o amb caràcter aliè.
Aquests models d’evolució urbanística particular poden venir representats per
Puigpelat i Querol:

o El primer municipi experimenta un canvi basat en la proximitat a la
ciutat de Valls i la localització de la gran indústria com a resultat de la
distància tant al cap de comarca com a les vies de comunicació. Això
provoca, a més del creixement del nucli i les noves localitzacions
industrials, l’aparició de zones d’expansió residencial extensiva.
o En el cas de Querol, es manté un nucli tradicional que conserva intacta la
ruralitat, però conviu amb zones residencials de caràcter sobretot
estacional o de cap de setmana, amb una dotació d’infraestructures i
equipaments insuficient, difícil de solucionar per part d’un municipi amb
lògiques limitacions econòmiques. En part, respon al mateix model el
terme municipal Aiguamúrcia, com també altres municipis propers de la
zona de contacte del Baix i l’Alt Penedès.

1.3.3 DINÀMICA IMMOBILIÀRIA
Un habitatge nou de 90 m2 requereix a la ciutat de Valls destinar-hi 6,5 vegades
la renda anual, mentre que a Reus representaria 7,5 vegades aquesta renda i a
Tarragona, 9,5 vegades.

En aquest sentit, tot i que el preu de l’habitatge constitueix un factor bàsic de
tria residencial, fins al moment aquestes diferències no han estat suficients per
afavorir d’una manera significativa més pes demogràfic de l’Alt Camp amb
relació al conjunt del Camp.
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Quadre 1.8 Relació entre el creixement demogràfic i el parc d’habitatges, 1991-2000
A/
Excedent
Habitatges B/ Habitants
teòric A-C
A/B
C/Llars
Alt Camp
2.295
1.427
1,6
571
1.724
Baix Camp
14.030
11.863
1,2
4.745
9.285
Baix Penedès
11.825
18.763
0,6
7.505
4.320
Conca de Barberà
1.622
540
3,0
216
1.406
Priorat
284
-346
-0,8
-138
422
Tarragonès
23.140
22.950
1,0
9.180
13.960
Camp de Tarragona
53.196
55.197
1,0
22.079
31.117
El nombre teòric de llars s’ha obtingut dividint la xifra de nous habitants per 2,5, suposant que de
mitjana cada nou habitatge seria ocupat per 2,5 persones.
Font: Oliveras i Gonzàlez (2003)

Quadre 1.9 Habitatges finalitzats per municipis, 1992-2002

3
17
1
4
1

3
22
1
3
13
8
-

1
50
1
5
6
3

4
27
2
1
5
-

2
40
2
10
1
2
4
2

2
80
1
2
12
4
2
1

Tot. 9202
41
312
8
12
66
16
8
8
9

3

1

5

8

7

29

71

3
3
2
4
126
25
192

3
3
1
2
1
6
210
1
278

5
5
4
2
1
21
146
1
256

1
3
1
10
3
9
327
401

2
1
2
1
2
15
12
365
6
476

7
7
5
273
425

16
20
27
19
14
23
68
1.998
20
32
2.787

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Aiguamúrcia
4
16
3
3
Alcover
28
11
19
26
20
Alió
1
1
1
1
Bràfim
1
1
1
Cabra del C.
7
4
3
7
3
Figuerola C.
1
Montferri
1
1
Mont-ral
1
1
Nulles
1
1
Pla Sta.
4
4
8
3
3
Maria
Pont d’Arm.
-1
Puigpelat
1
1
3
Querol
1
1
3
3
Riba, la
2
1
1
2
1
Rodonyà
4
1
1
1
Rourell, el
1
3
Vallmoll
8
6
1
1
3
Valls
92
209 113 141
88
Vilabella
12
Vila-rodona
1
4
2
TOTAL
143 251 176 193 139
Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat
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Tot i això, a Valls i als principals municipis de la comarca el ritme de promoció
immobiliària és constant a causa d’una demanda estable, la qual cosa incideix
alhora en l’evolució dels preus. El fet creixent de considerar l’habitatge com un
element d’inversió té a veure amb un excedent teòric d’habitatges sobre la
població existent.

Entre el 1992 i el 2002 es van finalitzar, segons els certificats finals d’obra del
Col· legi d’Aparelladors, 2.787 habitatges, dels quals gairebé 2.000 a la ciutat de
Valls, 312 a Alcover, 66 a Cabra del Camp, 71 al Pla de Santa Maria o 68 a
Vallmoll. En l’altre extrem, hi ha municipis com el Milà o la Masó on no se n’ha
acabat cap. Amb relació a la població, destaquen també municipis com
Aiguamúrcia, Querol o Puigpelat per la seva dinàmica de construcció
residencial. L’any 2000 es va consolidar un increment en el nombre d’habitatges
acabats a la comarca que va significar triplicar les xifres de la meitat dels anys
noranta. Per altra banda, s’observa la significació de Valls en aquesta dinàmica,
que es manifesta perquè supera sempre el 60% dels habitatges acabats i
representa un 71,69% del total construït en el període. També destaquen
Alcover amb un 11,19%, el Pla de Santa Maria amb un 2,54%, Cabra del Camp
un 2,36% i Vallmoll un 2,43%. És a dir, aquests municipis representen més del
90% de les noves construccions de la comarca i el seu pes demogràfic és una
mica inferior al 80% de la població comarcal, dada que ens assenyala una certa
via de més concentració demogràfica al voltant dels nuclis amb més dinamisme
industrial i econòmic de la comarca.
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Gràfic 1.3 La construcció d'habitatges a l'Alt Camp
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Resta municipis

Font: Elaboració pròpia

Les expectatives per als propers anys són mantenir-se els ritmes de l’activitat,
absorbint-se aquest increment que s’ha donat en habitatges acabats. També
s’estima un interès de la demanda cap a una tipologia d’habitatges unifamiliars,
principalment de primera residència, que poden estirar població de fora per
aquesta competitivitat dels preus, però a canvi de més consum de sòl.

1.4 INFRAESTRUCTURES
Cal entendre aquest conjunt d’infraestructures no només com un element que
condiciona la vida de les persones, sinó també com un dels factors de
localització de població i d’activitat econòmica, junt amb altres variables com la
situació, el clima o el mateix potencial humà.
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En aquest sentit, l’Alt Camp disposa d’una important xarxa de comunicacions
per carretera i ferrocarril que la connecten amb les principals vies ràpides
d’accés a Espanya i Europa. Globalment, es pot dir que té una accessibilitat
privilegiada, a una hora de Barcelona i a cinc de Madrid. A més, com a gran
avantatge de localització, s’hi poden afegir els elements diferenciadors que
representen el port de Tarragona i l’aeroport de Reus. En canvi, existeixen
certes limitacions en les comunicacions de caràcter intern.

1.4.1 INFRAESTRUCTURES DE COMUNICACIONS
Estudiarem en aquest apartat la xarxa de carreteres i de ferrocarril a la comarca,
tenint en consideració el lligam extern que possibiliten, la qual cosa és essencial
per a l’activitat productiva i també per a la funcionalitat interna, no solament
com a element essencial per al funcionament socioeconòmic de l’àrea sinó que
també com vertebrador del territori.
•

Comunicacions viàries

A l’Alt Camp existeixen uns 110 km de vies convencionals, la xarxa viària es
defineix per d’importants eixos de pas i per una xarxa interna força limitada en
les seves prestacions i amb una configuració que recorda una mica un model
radial a l’entorn de Valls.

La xarxa bàsica la integren sobretot aquests eixos:

o L’autopista A-2, que uneix Barcelona amb Saragossa i el nord de la
Península, recorre 22 km a la comarca i disposa de dues connexions o
sortides, als termes de Vila-rodona i el Pla de Santa Maria. El trànsit
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diari és d’uns 13.000 vehicles. La proximitat a l’A7 o eix mediterrani
permet parlar d’una bona accessibilitat per vies d’alta capacitat.
o Tot i això, l’accés principal des de l’A7, la carretera N-240 de Tarragona a
Sant Sebastià, presenta clares limitacions, donat que és una via molt
transitada i se n’ha reclamat insistentment els darrers anys el
desdoblament. Fins ara, les reparacions han consistit en la millora del
ferm i d’algunes interseccions, així com la creació d’algun tram de carril
per a vehicles lents. El trànsit d’aquesta via a l’alçada de la variant de
Valls és de 5.700 vehicles, que es redueix fins als 4.000 en direcció a
Lleida.
o També hi ha diverses carreteres comarcals: la C-14 de Salou i Reus a
Andorra, amb una densitat de trànsit de 9.165 vehicles en la intersecció
amb Picamoixons, que recull bona part del trànsit de mercaderies
procedent del port de Tarragona; la C-51 al Baix Penedès, que es mou
entre els 3.200 i els 6.000 vehicles diaris i té problemes concrets de traçat,
encara que sobretot fora de la comarca, i la C-37, que connecta amb
Igualada. D’aquesta, es pot desmentir actualment el seu paper
estructurador en relació amb la Catalunya central, ja que registra 6.738
vehicles a l’entrada a l’autopista i només uns 150 en el contacte amb
Anoia.

Quadre 1.10 IMD autopista AP-2 (mitjana 2002)
Direcció
Sortida 10
Saragossa
Mediterrània
Sortida 11
Saragossa
Mediterrània
Font: ACESA

IMD
7.126
6.930
7.360
7.280

Al costat d’aquests eixos, la xarxa de carreteres secundària és essencial per
mantenir les relacions quotidianes que garanteixen el funcionament normal de
la vida col· lectiva. Algunes de les vies que l’estructuren registren volums diaris
destacats, com les que connecten amb el Rourell, Vila-rodona o Picamoixons.
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De manera sintètica, la problemàtica actual de la xarxa viària de la comarca se
centra en:

o La disposició de part de la xarxa en relació amb Valls, que limita la
connexió de zones allunyades entre elles. En general, es pot parlar d’una
baixa capil· laritat de les vies locals.
o La superposició, en les vies de la xarxa bàsica, de vehicles de llarga
distància i d’altres de caràcter local, la qual cosa comporta intensitats
diàries difícils de suportar en alguns punts. Això genera dèficits de
servei en determinades zones residencials i altres punts d’interès, així
com un elevat risc i pèrdua de qualitat ambiental.
o L’existència d’alguns trams amb limitacions de ferm, traçat i amplada,
així com algunes interseccions perilloses, especialment en les vies
complementàries esmentades.
o Les limitades actuacions de manteniment per aconseguir unes
prestacions mínimes en el conjunt de la xarxa.
o L’efecte limitador que representen els peatges de l’autopista, amb la qual
cosa s’afavoreix sobrecarregar el trànsit en la resta de la xarxa.
Hi ha diversos projectes i propostes importants de millora de la xarxa viària de
l’Alt Camp, entre els quals destaquen:

o El desdoblament de la C-14 entre Alcover i Reus, per tal de donar
resposta a l’espectacular increment de trànsit, a causa

tant del

dinamisme de l’eix com del pas de vehicles de mercaderies i d’utilitaris
que tenen com a destinació els municipis turístics de la costa.
o L’autovia Tarragona-Montblanc, amb itineraris encara en estudi, tot i que
sembla recomanable el màxim aprofitament dels traçats viaris ja
existents.
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o Algunes millores puntuals en la connexió entre Valls i el Vendrell,
sobretot en municipis exteriors a l’Alt Camp.
o Una connexió entre l’àrea de Torredembarra-Altafulla i Vila-rodona per
Montferri, amb un potencial aglutinador de part de la comarca però
també amb risc de saturació probable en temporada turística.
o Altres millores de caràcter més local, com el tram Valls-Puigpelat o la
variant de Nulles.

Finalment, cal indicar la necessitat d’estudiar la millor connexió entre el Camp
de Tarragona i la Catalunya central concretament Igualada, donat que es
plantegen tres alternatives bàsiques, dues de les quals afecten directament l’Alt
Camp pel Pont d’Armentera i Querol o bé pel coll de Cabra fins a connectar
amb l’altra alternativa, que ve de Montblanc i continua per Sarral i Santa
Coloma de Queralt.
•

Comunicacions ferroviàries

Sobre el paper, l’Alt Camp té també relativament bones connexions ferroviàries,
ja que hi conflueixen dues línies de tren a l’estació de la Plana-Picamoixons:

o Sant Vicenç a Lleida per Valls, amb estacions o baixadors a Vilabella,
Nulles-Bràfim, Valls, la Plana-Picamoixons i la Riba. Aquest tram
presenta un bon traçat, amb un radi mínim de 910 m i rampa de l’1,5%.
La velocitat a què es pot arribar és de 135km/h. Hi circulen cinc trens
diaris amb servei de passatgers en direcció a Barcelona, que abans paren
a la Riba i la Plana, encara que posteriorment no tots s’aturen a NullesBràfim i Vilabella. En direcció a Lleida només hi ha tres trens diaris, que
passen i s’aturen a Valls i la Riba.
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o Reus a la Plana, amb estacions a Alcover i novament la Plana. Aquest
traçat accepta fins a 165 km/h pel que fa a les prestacions tècniques.
Aquesta línia té cinc trens diaris cap a Reus i Tarragona, que passen per
les estacions de la Plana i Alcover. D’aquests, tres continuen directament
cap a Barcelona. També hi ha tres trens cada dia en direcció a Lleida.

Resumint les principals problemàtiques de la xarxa existent, podem esmentar la
baixa freqüència de trens, la reduïda velocitat comercial, que no supera en
molts casos els 70 km/h i el procés d’abandonament de les estacions menors. En
general, es pot dir que la situació actual de la xarxa i del servei no respon a les
seves potencialitats com a punt de pas més curt entre Barcelona i Madrid. De
fet, la comarca hauria estat en part perjudicada per la competència entre les
dues línies que connecten amb Lleida i Barcelona, una que passa per Tarragona
i Reus i l’altra, per Valls-Sant Vicenç.

De cara al futur més o menys immediat, podem apuntar dos factors importants
de canvi en les infraestructures ferroviàries de la comarca:

o La finalització de la construcció de la línia d’alta velocitat entre Madrid i
Barcelona. Tot i que l’estació se situarà al Tarragonès, es trobarà
únicament a 10 km de la ciutat de Valls, amb un fort impacte potencial a
l’hora d’establir residències i activitats a la zona. Un dels aspectes
positius de tot això és la generació d’aquestes noves perspectives
estratègiques, derivades sobretot de la connexió amb centres de jerarquia
urbana superior i d’un cert potencial per a la localització de serveis. En el
vessant negatiu, però, pot comportar que altres vies menors es puguin
veure encara més abocades a la marginalitat.

o La possible integració de les estacions de l’Alt Camp i, en especial, de la
Plana, Alcover i Valls en una xarxa de rodalies del Camp de Tarragona,
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amb diverses possibilitats en estudi. Cal tenir en compte que amb una
intervenció relativament senzilla a l’alçada de la primera de les estacions,
es podria aconseguir la connexió directa entre Valls i les principals
ciutats del Camp. Això trencaria la dinàmica actual d’aïllament entre les
estacions de la comarca sobretot negatiu en el cas de Valls i la resta
de l’àrea, ja que actuaria com a xarxa real de comunicació interna.

Un altre element d’estudi a tenir en compte és l’optimització de la potencialitat
del mercat de Valls per al transport de mercaderies. Finalment, però, cal
considerar la particularitat que presenten les infraestructures ferroviàries en el
sentit que qualsevol millora representa un cost elevat i una nova necessitat
d’ocupació del territori.

1.4.2 XARXES I INFRAESTRUCTURES DE SUPORT AL DESENVOLUPAMENT
SOCIOECONÒMIC

Amb la progressiva entrada dels municipis de més dèficit hídric de l’Alt Camp
en el Consorci d’Aigües de Tarragona es resolen bona part de les necessitats
d’abastament, fet que constituïa un coll d’ampolla en determinats casos. Per
aquest motiu, els dèficits de serveis per al desenvolupament cal buscar-los ara
en altres apartats.

§

Infraestructures energètiques i telecomunicacions

En l’apartat de l’energia,

hi ha actualment un balanç producció-consum

altament deficitari, com en el conjunt del Camp de Tarragona. En concret, el
consum d’energia elèctrica volta els 300.000 kwh, dels quals un 37%

36

Diagnosi comarcal i estratègies de l’Alt Camp

aproximadament correspon a la ciutat de Valls. Al mateix temps, aquest
consum comarcal representa el 6% del conjunt del Camp, en el qual destaquen
els consums corresponents a l’activitat turística i, sobretot, a les indústries
químiques.

La xarxa de distribució elèctrica de l’Alt Camp és integrada per uns 2.600 km de
línia, 650 centres de transformació i una potència contractada d’uns 150.000 kw.
La potència de transformació a 110/25 kw és de 90 MVA (megavolts amper),
mentre que a 25/11 kw és de 12 MVA. A Valls hi ha una estació receptora de
Fecsa-Endesa amb dos circuits de 110 kw, vuit circuits de 25 kw i quatre circuits
d’11 kw.
D’altra banda, les noves infraestructures de comunicacions que inclouen la
telefonia mòbil són un element fonamental per al desenvolupament d’un
territori. En l’actualitat, tot i que Valls constitueix un node en la xarxa de fibra
òptica, el desplegament d’aquestes infraestructures a la comarca presenta clares
limitacions.

Segons el Secretariat de Telecomunicacions i Societat de la Informació
novembre 2003, la gran majoria dels municipis disposen d’una cobertura
actual de banda ampla de menys del 50%. En virtut del conveni de 27 d’octubre
de 2000 establert amb el Consorci Localret, els municipis coberts per ADSL fins
al novembre de 2001 eren Alcover, Bràfim, Figuerola del Camp, Montferri, el
Pla de Santa Maria, Rodonyà, Valls i Vila-rodona. Els nous municipis coberts el
2003 han passat a ser la Masó i Vallmoll.

En els àmbits que afecten aquest ens, es preveu per al període 2004-2007 una
inversió de 769.206

ïts en vint actuacions de banda ampla rural (vint

nuclis beneficiats), vuit de telefonia mòbil (onze nuclis) i una de RTVC (quatre
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nuclis). La població beneficiada ha de ser respectivament de 6.300, 3.700 i un
miler d’habitants.

§

Sòl industrial i infraestructures vinculades

En general, es pot dir que es confirmen les expectatives de l’Alt Camp com a
àrea de localització industrial, amb una significació superior a la que indica la
demografia. El sòl industrial net un cop considerats vials, equipaments i
zones verdes es troba sobre els 3.300.000 metres quadrats, dels quals més de
1.800.000 estan ocupats. El preu per metre quadrat oscil· la molt, des dels 6 als 45
euros, segons la situació, els serveis i el promotor. El preu mitjà a la comarca es
troba sobre els 24 euros per metre quadrat, tot i que no s’ha considerat aquell
sòl que es troba fora de mercat. Els nivells d’ocupació són també força variables
per municipi, i els màxims es registren a Valls i Alcover.

A partir del primer focus important que va constituir el polígon industrial de
Valls, successivament ampliat, s’ha anat generant oferta en la meitat dels
municipis de la comarca. Podem dir que actualment, de manera paral· lela a la
gran indústria, es desenvolupa un model territorial de petits i mitjans polígons,
en bona part de promoció endògena, amb bona connexió viària, amb una
dotació de serveis desigual, que aprofiten les dinàmiques de desconcentració de
les zones urbanes. En alguns casos es pot dir que no responen a criteris
objectius de competitivitat.

Així, per exemple, la situació de partida i les perspectives són prou acceptables
en els sectors elèctrics i de gas tot i que actualment només beneficia les zones
pertanyents a Alcover, Valls i el Pla de Santa Maria, però caldrà intensificar
les telecomunicacions i assegurar la disponibilitat suficient d’aigua, tant en
quantitat i qualitat com en seguretat de subministrament. La cobertura d’ADSL
arriba també a les zones industrials dels mateixos municipis, concretament als
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polígons Roques Roges (Alcover), Sud (el Pla de Santa Maria) i polígon
industrial de Valls.

Com a infraestructura de caràcter complementari, en el marc del Pla Estratègic
per al Desenvolupament de les Infraestructures Logístiques i de Transports a
Catalunya, està previst construir un aparcament de camions al polígon Palau
del Reig de Valls. Amb una superfície de 35.975 m2, tindrà capacitat per a 185
camions i 75 turismes, a banda dels serveis habituals.
De fet, ja en els darrers anys s’ha produït a la gran zona industrial vallenca una
important inversió en infraestructures de tipus logístic, com a resultat de la
disponibilitat d’espai i la bona localització de la comarca amb relació a les vies
de comunicació i als principals mercats de consum. Caldrà qüestionar, no
obstant això, si una aposta decidida per aquest tipus d’activitat és del tot
interessant per a la zona, ja que pot portar a una ocupació ràpida de les
superfícies industrials sense una creació significativa de llocs de treball.

1.5 SÍNTESI
L’Alt Camp s’integra plenament en la comarca natural del Camp, delimitada
pel nord per accidents orogràfics diversos que afavoreixen la localització de
persones i activitats. Altres elements físics, com la climatologia, serveixen de
suport a aquestes possibilitats. En el territori destaquen, a més, elements
singulars com una xarxa de torrents de règim vinculat a les pluges.

Aquesta mateixa realitat fa que el potencial de transformació dels usos
tradicionals sigui molt elevat. Per aquest motiu cal concedir un pes important a
les polítiques d’ordenació del territori, en especial a aquells punts que parteixin
de l’estructuració dels espais oberts.
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Tot i les transformacions realitzades, prop del 50% del sòl de l’Alt Camp
correspon a superfícies agrícoles, siguin conreades actualment o no. Ara bé,
segons la localització a l’interior del territori, els municipis mostren una o altra
vocació i usos diferents.

1.5.1 UN

TERRITORI I UNES INFRAESTRUCTURES QUE AFAVOREIXEN LA

HUMANITZACIÓ I L’ACTIVITAT ECONÒMICA

Tot i que, com hem vist, els factors físics de localització són favorables a l’Alt
Camp, sense les infraestructures adients per exemple en l’apartat de les
comunicacions, aquestes potencialitats queden sense concretar.

En aquest sentit, malgrat que el territori té una elevada accessibilitat potencial
en relació amb l’exterior, hi ha mancances internes significatives. Així, al costat
d’importants vies de pas hi ha una xarxa local-comarcal amb unes
característiques limitades i articulada entorn d’un sol nucli. Això fa que se
superposin volums de trànsit de característiques molt diferents en els mateixos
traçats. Al mateix temps, moltes de les vies internes presenten deficiències
importants de manteniment.

També en l’apartat ferroviari hi ha contradicció entre les possibilitats de
comarca per l’existència d’una de les vies de pas entre Madrid i Barcelona i la
possible connexió amb la resta del Camp i la realitat, marcada per importants
limitacions en el servei.

Cal esperar que tant en les carreteres com en el ferrocarril les transformacions
en curs o previstes puguin servir per trencar, almenys en part, el paper
subsidiari que actualment té l’Alt Camp amb relació a comarques properes.
Especial significació poden assolir en aquesta transformació l’autovia
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Tarragona-Montblanc i la localització propera de l’estació ferroviària d’alta
velocitat, així com una possible extensió del sistema ferroviari de rodalies.

Aquest increment de l’accessibilitat, sumat a la disponibilitat de sòl per a
activitats industrials i de distribució en bona part dels municipis i al procés de
desconcentració del nucli metropolità, fan que es pugui parlar d’expectatives
importants de desenvolupament d’alguns sectors i d’unes certes expectatives de
creixement de població.
Tot i això, es fa necessari evitar una excessiva especialització en activitats
logístiques. En cas contrari, es podria produir una ocupació del sòl industrial
ràpida sense una creació d’ocupació interessant en contrapartida. També es
requereix més regularitat en la dotació de serveis en les zones industrials de la
comarca, per incrementar la competitivitat en conjunt.

1.5.2 ESTRUCTURA

INTERNA DE LA COMARCA: L’ALT

CAMP

COM A

EMBRIÓ DE COMARCA-CIUTAT

Això lliga directament amb l’estructuració subcomarcal de diversos serveis
bàsics, com la sanitat o l’ensenyament, tot i que un altre cop es dibuixen els
vincles amb les comarques de l’entorn. Mentre que Valls es considera una àrea
pròpia, Alcover engloba Mont-ral, la Riba, el Milà, Vallmoll i la Masó; el Rourell
i els Garidells s’agrupa a l’ABS del Morell (Tarragonès); Vila-rodona engloba
els municipis de l’Alt Camp encara no esmentats i dues poblacions del Baix
Penedès, la Juncosa del Montmell i Masllorenç, a més de Renau (Tarragonès).
Finalment, el nucli del Pla de Manlleu (Aiguamúrcia) s’orienta a l’Arboç (Baix
Penedès).

41

Diagnosi comarcal i estratègies de l’Alt Camp

A efecte de planificació territorial,

a partir del Pla Territorial General de

Catalunya es van plantejar les àrees bàsiques territorials com a àmbit de
planificació urbanística i de dotació de serveis bàsics. Per a l’Alt Camp es
plantegen aquestes:

o Valls: a més de la capital de la comarca, inclou Alió, els Garidells, Nulles,
Puigpelat, el Rourell i Vallmoll.
o Alcover: a més d’aquest municipi, integra la Masó, el Milà, Mont-ral i la
Riba.
o El Pla de Santa Maria: integra, a més d’aquesta població, les de Cabra del
Camp, Figuerola del Camp, el Pont d’Armentera i Querol.
o Vila-rodona: aglutina aquest municipi i els d’Aiguamúrcia, Bràfim,
Montferri, Rodonyà i Vilabella.
El funcionament bàsic d’aquestes peces subcomarcals no va en detriment d’una
progressiva integració territorial.

Actualment es detecten en el territori de l’Alt Camp transformacions força
visibles en àmbits com la creació de noves infraestructures, l’expansió
residencial, els canvis en l’economia i les formes de treball i de consum o les
noves demandes en equipaments socials.

Al mateix temps, com hem vist, el paper de Valls és clau en la justificació de
l’Alt Camp com a comarca. Com a ciutat mitjana encara que sense massa
consciència real de ser-ho, presta serveis fonamentals per als ciutadans de
tota la comarca, concentra i difon fluxos de persones, béns i idees de diverses
procedències, i actua com un nus que genera vincles locals, regionals i fins i tot
de caràcter global.

42

Diagnosi comarcal i estratègies de l’Alt Camp

Entre els quatre nivells de jerarquia urbana que es detecten en diversos estudis
a Catalunya, Valls se situaria en el tercer, corresponent a capital comarcal. El
quart nivell o centre de rodalia no tindria representació a l’Alt Camp.
Pel que fa a la seva condició de centre de mercat de treball, en un percentatge
del 75% atreu 23 municipis, tot i que entre primers fluxos, fluxos dominants i
fluxos ocasionals els vincles atreuen 55 municipis. De fet, constitueix una de les
àrees bàsiques de cohesió laboral de la zona del Camp, juntament amb Reus,
Tarragona, el Vendrell, Montblanc i Santa Coloma de Queralt.

A aquesta condició s’hi afegeix la integració progressiva en un únic mercat
immobiliari, amb exemples claríssims com Puigpelat, Vallmoll o el Pla de Santa
Maria. També el transport públic demostra la centralitat de Valls en un àmbit
gairebé comarcal, tot i que amb fluxos externs determinats per Tarragona i
altres poblacions. Per tant, aquests factors permeten que es pugui parlar del
territori comarcal com a petita ciutat-regió. Diversos elements que s’han de
definir des de Valls com a ciutat mitjana i node del sistema urbà comarcal en
procés no únicament com a cap de comarca poden ser:
o La voluntat d’assolir un paper en el territori regional i, en alguns casos,
en el territori global.
o La inserció real en una xarxa de ciutats que pugui fer front als processos
de metropolitanització.
o La potenciació de les funcions de centre territorial, millorant la dotació
de serveis centrals per evitar o limitar els processos de dispersió.
o El manteniment d’una forta voluntat dels agents econòmics i socials per
al desenvolupament local i la dinamització del territori.
o La feina progressiva per adaptar la vida urbana als espais i ritmes
ambientals.
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o La grandària i relativa compacitat dóna avantatges qualitatius respecte a
assentaments més grans (vida quotidiana, relació individu-comunitat).
o Quines condicions de qualitat de vida pot oferir? Garantir una vida
quotidiana còmoda i aprofitar les condicions de proximitat i escala,
plantejant espais públics atractius i integradors.
o L’aprofitament de les noves tecnologies, no només com a element de
gestió de la informació sinó com a possibilitat d’aplicació de noves
formes de ciutadania o democràcia local.
Cal tenir en compte que la tendència a l’aparició de xarxes de ciutat difumina a
poc a poc el concepte de jerarquia. D’aquesta manera, es pot afirmar que són
més competitives les ciutats més innovadores, no necessàriament les més grans.

En resum, l’Alt Camp presenta una estructura territorial similar a la comarca
d’Osona, i més concretament a la Plana de Vic, tot i que en un procés més
primari.

Realment l’Alt Camp es pot adaptar als criteris d’equilibri territorial marcats
per l’OCDE, tot i que cal tenir en compte que constantment apareixen nous
equilibris i desequilibris territorials.

1.5.3 UNA COMARCA AMB VINCULACIONS TERRITORIALS DIVERSES
Actualment les comarques constitueixen un marc territorial relativament
limitat, en molts casos perquè fan un exercici de comprensió de tots aquells
vectors que influeixen en l’articulació de les diferents àrees territorials. En el cas
de l’Alt Camp, per exemple, trobem diferents àmbits o espais de relació que
emmarquen la seva lògica territorial. En un àmbit local-regional, aquests espais
o realitats superposades poden ser:
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o La vigència del model comarcal i/o la configuració de l’Alt Camp com
una comarca-ciutat.
o La dualitat que configuren l’Alt Camp i la Conca de Barberà quant a
mercat de serveis determinat per la influència de Valls.
o El conjunt del Camp de Tarragona com a àmbit en procés de
metropolitanització en el qual l’Alt Camp constitueix un coixí o espai
d’enllaç amb les terres interiors.
o Els eixos fluvials del Francolí i del Gaià com a elements potencials de
cohesió interna del Camp a partir de criteris de valoració dels recursos i
del patrimoni natural i cultural.
o El conjunt de les muntanyes de Prades i, per extensió, el sistema natural
Prades-Montsant com a gran espai potencial per a la valoració dels
espais naturals amb un abast o paper regional.
En un marc territorial més ampli, són també variables a tenir en compte en
referència al paper de l’Alt Camp:

o La localització de l’Alt Camp i de la regió del Camp en el punt de
connexió entre els dos principals eixos socioeconòmics de la Península:
l’Arc Mediterrani i la vall de l’Ebre.
o Altres eixos en consolidació o amb certes expectatives de futur en una
escala catalana: l’eix Segre-Francolí o Lleida-Tarragona i la connexió
entre el Camp i la Catalunya central (benefici per a la zona del Pla).
En aquest context, la vertebració interna de la comarca i la previsible inserció
progressiva en una regió metropolitana embrionària constitueixen variables de
primer ordre.
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1.5.4 L’ALT CAMP I LA CONURBACIÓ DEL CAMP DE TARRAGONA
Actualment es viuen al territori català processos de dispersió o expansió de les
dinàmiques metropolitanes que inclouen noves variables de localització de la
població i les activitats econòmiques.

Paral· lelament, Catalunya s’estructura com una xarxa policèntrica de ciutats de
dimensió diferent, que estructuren sistemes al seu entorn. S’ha arribat a parlar
de la “Catalunya de les 30 ciutats” (entre 10.000 i 100.000 habitants) situades
fora de la regió metropolitana i que, de fet, constituirien conjuntament la segona
ciutat de Catalunya.
La zona del Camp de Tarragona no s’escapa d’aquestes tendències, amb un
important paper de Tarragona i Reus, però també d’altres ciutats com Vilaseca, Salou o Cambrils. Ara bé, l’Alt Camp, tal com passa amb la Conca de
Barberà i parts del Baix Camp i el Baix Penedès, constitueix un espai industrial
de caràcter dispers i perifèric respecte a aquella àrea central.

De fet, no es pot parlar actualment d’una concreció del concepte del triangle
Tarragona-Reus-Valls pel que fa a la capital de l’Alt Camp. Això ho demostren
diversos fets:

o La crisi econòmica dels anys setanta va representar un estancament de
les previsions demogràfiques del conjunt, sobretot de l’Alt Camp en
termes relatius. A més, l’assentament de població es vincula amb la
topografia, les facilitats d’accés i la implantació econòmica, amb menors
possibilitats per a l’Alt Camp amb relació al corredor litoral.
o Les xarxes d’infraestructures i comunicacions, incloent-hi l’oferta de
transport públic, no corresponen a una zona amb plantejaments
metropolitans.
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o El fet que el 3,9% de la població activa de Valls treballi a Tarragona té
més a veure amb la capacitat d’atracció d’aquella ciutat que amb un
mercat de treball integrat.
o La proximitat de Tarragona i Reus no ha estat un factor bàsic de
localització per a les empreses de Valls. Per a bona part del teixit
industrial de l’Alt Camp, la utilització del port de Tarragona és molt
esporàdica.
o En conjunt, i en termes estadístics, no es pot parlar pròpiament d’una
àrea metropolitana.

El fet és que existeix al Camp un nucli central configurat per Tarragona, Reus i
els nuclis propers, en què la demografia i els processos urbanitzadors
s’escampen sobretot mitjançant eixos com pot ser el de Tarragona-Valls. En
aquest context, per tant, l’Alt Camp hi té un paper relativament perifèric, amb
l’N-240 com a articuladora que no és per a l’Alt Camp l’autopista A-2. Eixos
secundaris en aquest àmbit serien els d’Alcover - la Selva i els de la carretera de
Tarragona al Pont d’Armentera, aquest amb una significació molt menor dels
fluxos.
Tot i les limitacions apuntades, és cert que el Pla Territorial General de
Catalunya planteja l’àrea central del Camp, que inclou la part més densa del
Tarragonès, el Baix Camp i l’Alt Camp, com una zona de reequilibri de primer
ordre amb relació al nucli barceloní, conjuntament amb els territoris de Girona,
Manresa i Lleida.

Cal recordar que ja a la primera proposta per estructurar una àrea
metropolitana del Camp es plantejava la incorporació d’Alcover, la Masó, el
Milà, el Rourell i Vallmoll, als quals podem afegir els Garidells. Les tendències
de la mobilitat laboral i de tot tipus faran que sens dubte progressivament més
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poblacions es puguin considerar integrades en l’entramat de la conurbació
incipient del Camp de Tarragona.
D’altra banda, s’haurà de veure quin pot ser l’impacte en aquest procés de la
creació de les noves infraestructures de comunicacions, entre les quals tenen un
paper singular la nova autovia Tarragona-Montblanc i, especialment, l’estació
ferroviària d’alta velocitat a Perafort - la Secuita i la nova autovia TarragonaMontblanc. En aquest sentit, cal recordar que l’àmbit d’influència laboral diària
de Barcelona es localitza ja a l’alçada del Baix Penedès.

1.5.5 LA NECESSITAT D’IMPULSAR LA PLANIFICACIÓ TERRITORIAL
La disponibilitat de sòl urbanitzable permetria a la comarca de l’Alt Camp
acollir entre 50.000 i 80.000 nous residents. Ja actualment existeix un excedent
teòric de gairebé 2.000 habitatges respecte a les necessitats reals de la població, i
el mercat immobiliari es troba en constant evolució, a causa d’una demanda
constant. Al mateix temps, les tendències socials pel que fa a les necessitats
d’habitatge comporten més demanda de sòl.

D’altra banda, en les poblacions de la comarca es fa necessari dotar de serveis
algunes zones, evitar els conflictes d’usos i preservar la residència i el comerç
als nuclis antics. A la ciutat de Valls, en concret, es requereix un procés de
reequilibri intern que permeti recuperar les funcions urbanes en els sectors
tradicionals consolidats i superar l’efecte de barrera que signifiquen tant els
accidents físics com les infraestructures, a més de dur a terme una tasca
d’embelliment.

Per aquests motius, la normativa urbanística dels municipis requereix adaptarse a la Llei d’urbanisme, incidint sobretot en la contenció dels processos
extensius de creixement i en l’ordenació activa del sòl no urbanitzable.
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En un marc territorial més gran, la planificació constitueix una tasca transversal
per aprofitat de manera adient els recursos i limitar qualsevol creixement
irracional. Es tracta de tenir una visió anticipada del futur del territori que
pugui fer compatible la preservació d’aquests recursos i el desenvolupament
socioeconòmic.

En l’actualitat, aquest plantejament no es pot fer només des de l’àmbit dels
municipis

i des de la normativa urbanística. Cal recordar que un objectiu

fonamental per al conjunt del Camp de Tarragona és impulsar un model
urbanístic i territorial que contingui la dispersió i la fragmentació urbanes. En el
cas de l’Alt Camp, aquest model s’ha de definir ja amb caràcter preventiu.

La ciutat de Valls i el Consell Comarcal de l’Alt Camp s’integren en el Consorci
del Camp de Tarragona i de la seva Àrea d’Influència per la necessitat de fer
plantejaments comuns a tota la zona. En aquest àmbit territorial, constituït per
l’Alt Camp i per altres cinc comarques (Tarragonès, Baix Camp, Baix Penedès,
Conca de Barberà i Priorat) resulta imprescindible concretar el Pla Territorial
Parcial, que ha d’impulsar estratègies intermunicipals de planificació, així com
actuacions concretes per a aquelles àrees que poden quedar relativament
aïllades dels sistemes urbans principals.

Com a objectius concrets d’aquesta planificació supracomarcal hi ha coordinar
les actuacions en infraestructures, gestionar la mobilitat i preservar els espais
naturals i la gestió ambiental, etc. En aquest context, cal definir clarament el
paper de cadascuna de les administracions implicades, entre les quals el Consell
Comarcal pot constituir un nou àmbit viable per als plans generals d’ordenació,
eines de desplegament i concreció del Pla Territorial Parcial.
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1.5.6 L’EQUILIBRI AMBIENTAL COM A OBJECTIU FONAMENTAL DE L’ALT
CAMP
La comarca constitueix un mosaic territorial configurat tant pels espais lliures i
conreats com pel patrimoni construït, amb una elevada qualitat mitjana. En
aquest context, existeixen una sèrie d’espais naturals amb una importància
singular no només per la pròpia riquesa sinó pel paper en el manteniment
d’aquestes característiques del territori. En aquestes zones s’hi han constatat
alguns temes de conservació, com la degradació de la vegetació, erosió, incendis
forestals, etc.

Per extensió al conjunt del territori, hi ha altres problemes com la contaminació
d’aqüífers per abocaments, la pèrdua de sòl agrícola, la generació de taques
urbanes de baixa qualitat, la proliferació d’activitats extractives o la
fragmentació territorial que causen les infraestructures de comunicacions i
poden ser provocats per la proliferació d’algunes activitats de lleure o les
actuacions inadequades en zones de muntanya.

Per tal de fer-hi front, cal impulsar eixos d’actuació com:
o La gestió dels espais lliures com a estructuradors del territori amb relació
al Camp i com a elements de valoració territorial, entre els quals
destaquen els eixos fluvials.
o La millora de la valorització dels residus industrials i la creació
d’infraestructures de tractament i gestió d’aquests i altres residus.
o La millora dels processos en origen i les infraestructures de depuració
per tal de garantir la qualitat de les aigües.
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En resum, l’objectiu de l’Alt Camp des del punt de vista ambiental ha de ser la
contenció de la petjada territorial dels nuclis de població.
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ANNEX: FONAMENT DE L’ALT CAMP COM A COMARCA I CANVI
TERRITORIAL
La configuració de la comarca de l’Alt Camp es fonamenta en factors físics i
socioeconòmics, però també en aquelles actuacions polítiques o impulsades
des d’altres esferes de poder que han incidit històricament en el seu
territori.

En la zona del Camp i el seu entorn més immediat, la distribució històrica de
vegueries no preveia l’Alt Camp com una unitat, sinó que els municipis que
actualment integren la comarca es repartien entre les vegueries de Montblanc
(Cabra del Camp, Figuerola del Camp, Mont-ral, la Riba), Vilafranca
(Aiguamúrcia, Montferri, el Pont d’Armentera, Querol, Rodonyà, Vilarodona) i Tarragona (la resta de municipis).
La primera estructura administrativa que determinaria una certa capitalitat de
Valls eren els corregiments sorgits del Decret de Nova Planta (1706), encara
que la ciutat compartia amb Vilafranca els municipis de l’actual comarca de
l’Alt Camp. Per a aquesta divisió de Catalunya es van tenir en compte els
municipis de cada partit, a més d’aquells altres que tenien una vinculació
comercial amb el centre.

En el cas de Valls, els municipis del partit eren: Alcover, Alió, Bràfim, Cabra,
Figuerola, el Pla, la Masó, el Milà, Nulles, el Pont, Puigpelat, la Riba, Rodonyà,
Vallmoll, Vilabella, Vila-rodona, Vilallonga i els Garidells. Un municipi que
acudia amb certa freqüència a Valls era l’Albiol, i altres que hi anaven eren
Querol, Rocafort, Barberà, Sarral, Aiguamúrcia i Montferri.
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Per tant, podem dir que en un moment donat els vincles de caràcter
administratiu van passar a ser determinats, en part, per criteris comercials i/o
únicament polítics, tot i que en el cas de Valls no corresponien totalment a
l’actual demarcació comarcal. De fet, des d’aquells temps, i amb poques
variacions, es pot dir que l’àrea d’atracció comercial i de serveis de Valls
arriba aproximadament a Rodonyà, l’Espluga de Francolí, Conesa o els
Garidells.
El fet és que la divisió comarcal republicana va confirmar l’àrea immediata de
mercat de Valls sota la denominació de l’Alt Camp, com a mostra de comarca
configurada més per factors humans que no pas físics. Amb relació a aquella
delimitació, únicament ha variat la incorporació dels Garidells i la sortida de
Masllorenç. Cal tenir en compte, però, que en les consultes realitzades als
municipis, també Aiguamúrcia demanava entrar al Baix Penedès.
Una visió alternativa sobre l’organització territorial de Catalunya la van
proposar Casassas i Clua (1981), que plantejaven les municipalies com a ens
que aglutinessin competències supramunicipals i absorbissin al mateix temps
aquelles que es preveien per a les comarques.
D’aquesta manera, havien de constituir la cèl· lula bàsica de cooperació entre
municipis i de prestació de serveis, la qual cosa representava, de fet, la
concreció dels sistemes urbans detectats en el territori. Per a la zona
corresponent a l’Alt Camp, es plantejaven les de Valls, Alcover i Armentera.
Com hem vist, es plantegen a Catalunya, des del punt de vista de planificació,
una sèrie d’àrees bàsiques territorials a partir d’uns nuclis de població
principals. Per extensió, en el conjunt del Principat, les poblacions que tenen
aproximadament entre els 2.000 i els 10.000 habitants són importants en
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l’articulació territorial pel paper econòmic i social però també per la dotació
d’equipaments i serveis.
A l’Alt Camp es configuren, a banda de Valls, diversos nuclis de població amb
una certa capacitat aglutinadora al seu entorn, sense perdre de vista tant la
vinculació general amb el nucli central que representa la capital com amb
altres poblacions de l’entorn. Aquests nuclis suavitzen les limitacions que
representen el volum demogràfic i la clara jerarquització interna, amb tota
mena d’implicacions territorials.
Aquesta estructura territorial és motivada tant per la disposició de les
poblacions al voltant d’un nucli que absorbeix la major part de funcions com
per la reduïda població i per altres factors d’abast local:
− Alcover s’emmarca en un eix d’elevat dinamisme, però el pes terciari de
Reus i de Valls limita el seu àmbit d’articulació a tres o quatre municipis
veïns de demografia reduïda.
− Vallmoll presenta una tendència al creixement molt recent, i la seva
localització reforça una situació de dependència envers Valls i Tarragona.
− El Pla de Santa Maria, com ja passa amb Vallmoll, s’integra
progressivament en un únic àmbit funcional i fins i tot mercat
immobiliari amb la ciutat de Valls.
− Vila-rodona ha tingut un comportament relativament diferent, pel seu
component agrari, i tot i que té opcions en l’àmbit logístic i previsions de
millora d’accés des del litoral, és difícil que pugui articular territori des del
punt de vista dels serveis.
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− Les limitacions del Pla i Vila-rodona pel que fa a equipaments públics no
donen facilitats al seu paper estructurador.
− La resta de municipis tenen un volum demogràfic modest i, en algun cas,
com pot ser la Riba, amb dificultats d’estabilitat de cara al futur.

L’ALT CAMP COM UN SISTEMA INTEGRAT DE POBLACIONS
segons proposta d’àrees bàsiques territorials

-

El Pla
de Santa
Maria

Alcover

-

La Masó
El Milà
Mont-ral
La Riba

Vilarodona

Valls

-

Cabra del Camp
Figuerola del Camp
El Pont d’Armentera
Querol

Alió
Els Garidells
Nulles
Puigpelat
El Rourell
Vallmoll

-

Aiguamúrcia
Bràfim
Montferri
Rodonyà
Vilabella

Per tant, tot i que existeixen poblacions amb una certa projecció de creixement
demogràfic, no es poden impulsar polítiques d’ordenació i equilibri del
territori que no considerin l’Alt Camp com un sistema integrat, on qualsevol
variació incideix sobre el conjunt. Ara bé, això no vol dir que no es puguin
impulsar actuacions de reequilibri que puguin passar per potenciar aquests
nuclis.
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Cal tenir en compte que, en el marc del Camp, les característiques d’aquests
municipis donen avantatges qualitatius respecte a assentaments més grans
(vida quotidiana, relació individu-comunitat). A més, s’ha de recordar que les
tendències en l’articulació territorial apunten a l’ascens de les xarxes en
detriment de les jerarquies, amb la qual cosa és tan important per a una
població l’accessibilitat a banda de molts altres factors com la dimensió.

Més concretament, la consolidació d’un model territorial integrat de l’Alt
Camp, vinculat als esquemes que s’adjunten en les conclusions, implica
actuacions referides als nuclis menors com:

-

La potenciació del Pla de Santa Maria i Vila-rodona, articulant els
eixos Alcover-Valls-el Pla i Alcover-Valls-Vila-rodona a partir dels
eixos viaris que evitin el tap que en part representa la capital
comarcal.

-

L’aprofitament del dinamisme de l’eix de la C-14 en benefici del
conjunt.

-

Les millores de l’accessibilitat previstes que tinguin una implicació
directa en aquests nuclis (com l’accés a Vila-rodona des de
Torredembarra).

Ara bé, la participació dels diferents municipis en el futur de la comarca es pot
plantejar precisament a partir de la necessitat que hi hagi una voluntat dels
municipis de jugar aquest paper, com també de partir de l’ordenació del
territori i el desenvolupament propis en benefici del conjunt.
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CAPÍTOL 2. LA POBLACIÓ
2.1 EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ I TENDÈNCIES DE LOCALITZACIÓ
Històricament, l’Alt Camp ha constituït la comarca amb menys pes de les
comarques centrals del Camp de Tarragona. Cal tenir en compte que, abans de
l’emigració causada per la fil· loxera, el nombre d’habitants havia assolit un
màxim històric de 39.330 persones l’any 1860. El procés migratori encetat
llavors va continuar fins a mitjans del segle

XX

per la manca d’alternatives

econòmiques al sector primari, encara que la comarca tingués una
industrialització tradicional(en la pell, el tèxtil i el paper) i una voluntat de
creació de serveis que no van ser suficients per mantenir la població.
Concretament, fins al 1960 l’Alt Camp perdria un 21% de la població, i se
situaria en els 27.726 habitants. Aquesta dinàmica es va començar a trencar amb
la industrialització dels anys seixanta, un procés molt relacionat amb l’expansió
del sector metal· lúrgic, que va compensar la caiguda dels sectors més
tradicionals i inicià un procés que tindria continuïtat posteriorment.
Quadre 2.1 Increment del pes demogràfic comarcal
P. absoluta
1986
33.804
1991
34.016
1996
34.403
2001
35.635
2003
37.744
Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat

x

1986=100
100
101
102
105
111

El 1981 els habitants ja eren 32.788 i el 1991 havien arribat als 34.016,
mentre que actuament se situen prop dels 38.000, en una acceleració
recent significativa.

x

Ara bé, en termes relatius cal tenir en compte la pèrdua de pes en relació
amb Catalunya i, sobretot, en relació amb el nucli central del Camp de
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Tarragona, que s’ha de situar en el procés de litoralització en les
tendències de població en el conjunt del Principat, del qual la comarca ha
estat absent.

Quadre 2.2 Evolució de la població de les comarques que integren l’àrea funcional
territorial del Camp de Tarragona. Períodes intercensals
Var.
% s.
1981Camp,
1981
1986
1991
1996
2001
2001
2001
Alt Camp
32.788
33.804
34.016
34.403
35.635
8,68
7,89
Baix Camp
118.189 123.745 131.599 140.540 145.675
23,26
32,24
Baix Penedès
29.722
33.211
38.080
47.550
61.256
106,10
13,56
Conca de Barberà
18.268
18.404
18.001
18.285
18.766
2,73
4,15
Priorat
10.431
10.051
9.475
9.212
9.196
-11,84
2,03
Tarragonès
149.411 149.090 155.881 169.016 181.374
21,39
40,14
C. TARRAGONA 358.809 368.305 387.052 419.006 451.902
25,95
100,00
Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat

En els darrers anys observem com el creixement s’ha accelerat, tot i que cal dir
que es troba per sota de la hipòtesi baixa de creixement que es va fer els anys
80, quan es preveia que el 2000 hi hauria 37.582 habitants a l’Alt Camp, dels
quals 24.950 a la ciutat de Valls. Per aquest motiu cal relativitzar molt les dades
reflectides en les projeccions de població; malgrat això, s’adjunten a tall
informatiu unes previsions fetes per a l’any 2010, que amb les taxes de
creixement dels darrers anys es fàcil que se superin per aquella data.
Quadre 2.3 Projeccions de població (2010) per a les comarques que integren l’àrea funcional
territorial del Camp de Tarragona
Baix
Central
Tendencial
Alt
1986
1986
1986
1986
Absoluta
Absoluta
Absoluta
Absoluta
=100
=100
=100
=100
Alt Camp
35.284
103
36.350 106
37.170 108
38.060 111
Baix Camp
158.626
113
161.102 114
169.730 120
170.017 121
Baix Penedès
57.693
119
58.537 120
65.869 136
66.122 136
Conca Barberà
18.157
99
18.376 100
19.230 105
20.416 112
Priorat
8.546
93
8.747
95
8.925
97
9.442 103
Tarragonès
190.113
112
198.245 117
207.610 122
208.145 123
C. TARRAGONA
468.419
111
481.357 114
508.534 121
512.202 122
CATALUNYA
6.208.789
102
6.385.226 104
6.459.053 106
6.550.885
107
Font: Elaboració pròpia a partir de projeccions de població d’Idescat
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Pel que fa a la localització de la població, cal dir d’entrada que la densitat del
conjunt de la comarca es troba en 65,5 habitants per quilòmetre quadrat. Tot i
això, existeixen els lògics contrastos segons l’alçada, perquè històricament s’ha
donat a l’Alt Camp, com en altres comarques catalanes i, en especial, les del
sud, un procés doble de concentració en els nuclis grans i en les zones més
planes. A partir d’aquest fet, actualment el centre de gravetat de la població se
situa gairebé al nucli de Valls, mentre que el 1900 era prop d’Alió; això, en
definitiva, assenyala un desplaçament del centre demografic cap a l’est i una
pèrdua de pes relatiu dels nuclis de la conca del Gaià en favor de la capital de la
comarca i de l’eix del Francolí.

Quadre 2.4 Població per dimensió de municipi
1975
1981
1986
1991
Més de 5.000
54,13
57,51
57,91 59,07
Entre 2.000 i 5.000
10,68
10,50
10,25
9,93
Entre 500 i 1999
23,44
21,53
21,09 20,94
Menys de 500
11,75
10,46
10,74 10,06
TOTAL
100,00 100,00 100,00 100,00
Font: Elaboració pròpia a partir de dades d ’Idescat

x

1996
58,73
10,24
20,47
10,55
100,00

2001
56,78
11,13
23,84
8,25
100,00

2002
57,45
11,03
23,36
8,16
100,00

2003
57,36
11,12
23,42
8,10
100,00

Tot i que existeix una relativa estabilitat entre els municipis de cada
interval, el creixement d’algun dels nuclis menors dels 500 habitants per
sobre aquesta xifra tendeix a minvar la significació de les poblacions
menors.

x

En aquest context cal situar també l’evolució dels nuclis agregats, entre
els quals només Picamoixons manté una dinàmica considerable.

x

L’estructura de dimensions dels municipis ha estat estable des de 1975
fins a l’any 2002, amb una pèrdua relativa dels mes petits perquè dos
municipis han passat el llindar dels 500 habitants.

Si establim dos grups entre el conjunt de municipis, podem observar com dos
de més de 2.000 habitants, Valls i Alcover, han augmentat en prop de quatre
punts el pes relatiu comarcal i representen prop del setanta per cent de la
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població de l’Alt Camp; per contra, la resta ha perdut pes relatiu, principalment
alguns de menys de 500 habitants.

x

En alguns dels municipis situats entre els 500 i els 2.000 es dóna un cert
dinamisme interessant de ressaltar.

x

A més de la importància de Valls, tot i la seva menor significació en el
total de la població comarcal, destaca l’evolució dels municipis que
podríem anomenar mitjans perquè superen els 1.000 habitants l’any 2002.

x

Aquests configuren una xarxa amb cert potencial d’equilibri en
l’estructura demogràfica comarcal.

x

L’evolució recent d’aquests nuclis és diversa donat que, mentre que
Alcover tendeix a créixer a més ritme en els darrers anys, els altres tres
presenten realitats diverses: creixement al Pla de Santa Maria, dinàmica
també positiva a Vallmoll —tot i que de caràcter més recent— i estabilitat
a Vila-rodona.

x

Els factors d’aquesta evolució han estat la localització industrial i el
desenvolupament de promocions residencials en els dos primers
municipis.

De l’evolució demogràfica dels diferents municipis de la comarca des de 1975,
com s’indiquen en el quadre 2.5, podem assenyalar tot un seguit de
consideracions:

x

En conjunt, la significació de la ciutat de Valls ha augmentat en un 3% en
els darrers 28 anys, i la de Vallmoll en un 0,65%, mentre que Alcover es
manté en una tònica similar i es dóna una reducció relativa del Pla de
Santa Maria, Vila-rodona, Vilabella i, sobretot, la Riba, que ha passat de
representar el 3,16% el 1975 a poc més de l’1,80 actual.

x

Alguns petits municipis progressius han estat Cabra del Camp, Figuerola
del Camp o Puigpelat, aprofitant la situació prop de Valls, les indústries i
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les vies de comunicació. En canvi s’han reduït altres municipis, entre els
quals destaca la Riba, amb una dinàmica pròpia lligada a l’evolució del
sector paperer i a la seva configuració urbanística.

Quadre 2.5 Evolució demogràfica per municipis
Aiguamúrcia
Alcover
Alió
Bràfim
Cabra del Camp
Figuerola del C.
Garidells, els
Masó, la
Milà, el
Mont-ral
Montferri
Nulles
Pla Sta. Maria, el
Pont Armentera
Puigpelat
Querol
Riba, la
Rodonyà
Rourell, el
Vallmoll
Valls
Vila-rodona
Vilabella
Alt Camp

1975
622
3.299
368
629
427
243
169
297
157
92
171
405
1.545
634
436
122
975
399
344
897
16.726
1.079
862
30.898

1981
608
3.444
348
597
409
203
179
287
156
51
176
388
1.461
593
401
140
992
385
305
929
18.857
1.054
825
32.788

1986
611
3.465
351
592
421
226
182
288
154
171
158
371
1.498
592
442
209
996
371
288
997
19.577
1.028
816
33.804

1991
565
3.379
336
580
435
212
181
263
168
116
153
338
1.579
594
436
171
911
370
242
1.034
20.092
1.017
844
34.016

1996
614
3.523
339
569
483
226
162
258
156
145
158
341
1.627
582
486
238
820
384
255
1.012
20.206
1.005
814
34.403

2001
648
3.966
375
581
682
287
175
280
162
154
159
359
1.669
527
634
290
676
443
256
1.292
20.232
1.001
787
35.635

2002
671
4.042
382
580
668
301
158
278
162
165
131
379
1.717
541
552
305
694
437
292
1.300
21.048
1.043
793
36.639

2003
672
4.197
376
600
709
292
173
287
160
166
163
379
1.727
551
706
320
681
434
309
1.337
21.649
1.061
795
37.744

% var
75/03
8,04
27,22
2,17
-4,61
66,04
20,16
2,37
-3,37
1,91
80,43
-4,68
-6,42
11,78
-13,09
61,93
162,30
-30,15
8,77
-10,17
49,05
29,43
-1,67
-7,77
22,16

% var
96-01*
5,47
13,43
9,78
1,91
46,6
25,1
7,69
7,41
3,82
9,78
0,58
4,44
2,72
-8,68
33,94
42,62
-14,77
14,79
0,29
31,22
0,16
-0,37
-3,13
3,99

*Es tracta de l’evolució intercensal, de més fiabilitat pel que fa a dades reals.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE

x

Continua la dinàmica regressiva en diverses de les poblacions de menor
dimensió, tot i que l’evolució recent no obeeix únicament als factors de
localització abans esmentats, sinó també a factors que cada cop cobren
més importància, com l’atractiu residencial o la situació de la normativa
urbanística.

x

En el sentit contrari, poblacions que fins ara s’han reduït comencen a
mostrar signes de recuperació.
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x

D’altra banda, cal tenir en compte que l’evolució favorable d’alguns
municipis de muntanya respon en part als anomenats empadronaments
ficticis de persones que resideixen i treballen tota la setmana a la ciutat.

Mapa 2.1 Evolució demogràfica per municipis, 1996-2002

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE

x

D’altra banda, cal indicar que la ciutat de Valls hauria superat el 31 de
desembre de 2003, i segons l’actualització del padró, la xifra dels 22.000
habitants, per situar-se en els 22.440. Això fa pensar que definitivament
s’ha superat el període de creixement gairebé nul dels anys 1997 a 1999.
Amb aquesta tendència, la ciutat podria arribar als 27.000 habitants
abans de 10 anys, xifra que d’entrada no ha de representar greus
problemes i que ajudaria a consolidar la realitat de la ciutat en el context
del Camp.

Podem establir aquesta evolució per zones corresponents a les àrees bàsiques
territorials (ABT) del Pla Territorial, i observem aquesta procés de concentració:
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x

L’ABT de Valls integra, a més de la capital de la comarca, els municipis
d’Alió, els Garidells, Nulles, Puigpelat, el Rourell i Vallmoll. Dels poc
més de 24.000 habitants, Valls n’agrupa el 87%.

x

L’ABT d’Alcover integra, a més d’aquest municipi, els de la Masó, el
Milà, Mont-ral i la Riba. Alcover aglutina una mica més del 75% en
aquest àmbit.

x

L’ABT del Pla de Santa Maria integra, a més d’aquesta població, les de
Cabra del Camp, Figuerola del Camp, el Pont d’Armentera i Querol. Dels
3.500 habitants, el Pla n’agrupa prop del 50%.

x

L’ABT de Vila-rodona, a més d’aquest municipi, aglutina els
d’Aiguamúrcia, Bràfim, Montferri, Rodonyà i Vilabella. Vila-rodona
engloba únicament el 28% dels habitants d’aquest sector.

Globament, la zona de Valls ha guanyat en les darreres dècades pes sobre el
conjunt de la població comarcal, tot i que les àrees d’Alcover i del Pla de Santa
Maria també han incrementat població. Finalment, la zona sud-est és la que
proporcionalment perd més significació.
Sobre la població estacional, cal indicar que aquesta no és excessivament
significativa en el conjunt de la comarca, tot i que hi ha diversos municipis on
els habitatges secundaris superen els principals. És el cas d’Aiguamúrcia, Cabra
del Camp, Mont-ral, Montferri, Puigpelat, Rodonyà i, sobretot, Querol, on hi ha
446 habitatges secundaris i 57 de principals. En el conjunt de la comarca hi ha
4.084 habitatges secundaris i 2.061 vacants sobre els 16.958 totals. Tot i això, cal
tenir en compte que l’adscripció a les categories d’habitatges secundaris o
vacants no és excessivament definida en molts casos.
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2.2 COMPONENTS DEL CREIXEMENT
En la zona del Camp de Tarragona hi podem observar un creixement de
població en totes les comarques des de l’any 1991 fins al 2001, motivat pel
creixement migratori en el conjunt i en cada comarca, amb l’excepció del
Tarragonès, on ha tingut una rellevància superior el moviment natural que el
migratori.

Si observem el que ha succeït a les diverses comarques de l’àrea, a partir del
gràfic que es detalla a continuació, podem detectar un increment migratori
important al Baix Penedès i al Tarragonès, un cert equilibri entre les dues causes
de l’augment demogràfic en el cas del Baix Camp i una significació notable de
l’emigració en la resta de comarques per mantenir població.
En el cas de l’Alt Camp, l’increment vegetatiu ha estat de 161 persones, mentre
que el saldo migratori ha estat de 1.266, la qual cosa explica més del 85% de
l’increment de població comarcal. Entre el 1991 i el 2000 la població de l’Alt
Camp va augmentar en 1.427 persones, però només 161 d’aquestes van
correspondre al creixement natural. Aquesta és una tònica que es reprodueix a
la major part de Catalunya, tot i que en les zones de densitat relativament
reduïda, com pot ser el cas de l’Alt Camp, aquesta significació del creixement és
menor que a la resta pel major envelliment de la població.
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Gràfic 2.1 Components en el creixement de la població, 1991-2000

CAMP DE TARRAGONA
Tarragonès
Priorat
Conca de Barberà
Baix Penedes
Baix Camp
Alt Camp
-80%

-60%

-40%

-20%

Creixement natural (CN)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Saldo migratori (SM)

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Oliveras i Gonzàlez (2003)

2.2.1 LA VARIACIÓ VEGETATIVA I NATURAL
La tendència al creixement lleu del nombre de naixements és clara, tot i que la
trobem centrada en els municipis més grans. Per exemple, Alcover registrava
respectivament 41 naixements el 2000, 43 el 2002 i 47 el 2002. Valls, per la seva
banda, registrava 217, 220 i 250 naixements respectivament. Les dades més
recents (2002) indiquen ja 384 naixements en el conjunt de la comarca. En el
quadre 6 s’assenyala l’evolució de la taxa bruta de natalitat i de mortalitat a la
comarca i al conjunt de Catalunya, i en el quadre 7 s’assenyala l’evolució
d’aquestes taxes a nivell de municipi per dos anys de referència. Del conjunt
d’aquests quadres podem considerar diferents aspectes:

x

Globalment, les taxes de natalitat són inferiors a les catalanes, i la seva
reducció també supera la catalana.

x

Pel que fa a la mortalitat, ha augmentat d’una manera significativa des
de 1996, tot i que en aquest cas són els petits municipis els que mostren
una major tendència a l’increment.
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Quadre 2.6 Evolució comparativa de la taxa bruta de natalitat i mortalitat
1986

1991

1994

1995

1996

1997

1998

1999

10,91
10,14

8,74
9,27

8,98
8,95

8,6
8,84

7,97
8,96

8,54
9,27

9,44
9,23

8,94
9,66

Mortalitat
Alt Camp 10,76
10,83
9,33
Catalunya
7,9
8,6
8,6
Font:: Elaboració propia a partir d’Idescat.

11,19
8,8

8,67
8,8

9,96
9

10,11
9

11,27
9,4

Natalitat
Alt Camp
Catalunya

x

Com a fet singular, però, cal indicar l’evolució de la taxa de mortalitat entre el
1991 (10,83 per mil) i el 1996 (8,67 per mil). En conjunt, la mortalitat és superior
a la mitjana catalana.

Gràfic 2.2 Saldo de la taxa de variació natural de la població (per mil
habitants)
3,00
2,00
1,00
0,00
1986

1991

1994

1995

1996

1997

1998

1999

-1,00
-2,00
-3,00
Alt Camp

Catalunya

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat

x

En conjunt, el saldo negatiu es registrava el 2000 a 12 dels municipis de
la comarca, mentre que el 2001 els municipis amb saldo negatiu eren 17.

x

Si el saldo total comarcal era de -6 el 2000, el 2001 ja era de -34. Això
demostra una importància progressiva de les migracions com a factor de
creixement demogràfic en relació amb el creixement natural.
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x

En resum, el balanç natural, malgrat ser negatiu (-0,7% el 1996), tendeix a
igualar el català. A més, ha continuat amb una tònica positiva al cap de
comarca.

x

De fet, només Valls ha tingut de manera general una taxa natural
positiva. A més, els altres positius ho han estat en magnituds ínfimes. Si
es considera el conjunt de municipis excepte Valls i Alcover, la taxa de
natalitat era d’un 6,2 per mil el 1996, més de dos punts per sota de la
d’Alcover i gairebé tres punts per sota de la de Valls.

Quadre 2.7 Evolució recent del creixement vegetatiu
2000
Aiguamúrcia
Alcover
Alió
Bràfim
Cabra del C.
Figuerola del C.
Garidells, els
Masó, la
Milà, el
Mont-ral
Montferri
Nulles
Pla de Santa Ma, el
Pont d’Armentera
Puigpelat
Querol
Riba, la
Rodonyà
Rourell, el
Vallmoll
Valls
Vila-rodona
Vilabella
ALT CAMP

Naix. 2000
4
41
2
3
4
4
1
2
1
1
0
3
20
2
14
2
6
11
1
19
217
6
8
372

Def. 2000
11
35
1
7
8
2
0
3
0
1
3
8
26
8
7
2
11
5
4
7
190
26
13
378

Saldo
2000
-7
6
1
-4
-4
2
1
-1
1
0
-3
-5
-6
-6
7
0
-5
6
-3
12
27
-20
-5
-6

2001
Naix. 2001
4
43
2
6
3
2
0
0
0
0
0
5
16
4
6
0
4
11
1
8
220
5
4
344

Def.2001
8
47
5
9
9
0
4
0
3
1
4
8
19
10
4
2
5
4
4
12
208
9
3
378

Saldo
2001
-4
-4
-3
-3
-6
2
-4
0
-3
-1
-4
-3
-3
-6
2
-2
-1
7
-3
-4
12
-4
1
-34

2002
Naix. 2002
4
47
5
5
5
2
1
2
1
0
2
3
15
3
7
1
6
3
6
9
250
4
3
384

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat

x

Concretament, i pel que fa específicament a la ciutat de Valls, el
creixement natural per quinquenni és d’unes 100 persones, donat que la
mortalitat tendeix a l’alça i es nota en els darrers anys, tot i que amb una
tendència a l’estabilitat.
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x

Per tant, podem dir que el comportament no s’aparta del que s’observa al
conjunt de Catalunya, tot i que sí que destaca clarament en relació amb la
resta de l’Alt Camp.

2.2.2 MOVIMENTS MIGRATORIS I ORIGEN DE LA POBLACIÓ
Globalment, el saldo migratori ha estat en èpoques recents positiu respecte a
Catalunya. A més, actualment es manté una major interrelació amb la resta de
comarques catalanes que entre els mateixos municipis de l’Alt Camp, tal com es
desprèn de l’origen de la població comarcal, segons que analitzarem posteriorment. A
partir del quadre 2.8, on hem reflectit els saldos migratoris comarcals durant la decada
dels anys noranta, podem establir les seguents consideracions:

x

El saldo és favorable a l’Alt Camp, amb una taxa acumulada que
representa més del 25% de la població resident.

Quadre 2.8 Taxes d’immigració i emigració (per mil habitants)
1990
1992
1993
1994
1995
Immigració
21,04
21,66
22,08
24,48
25,64
Emigració
17,3
17,19
21,23
18,72
21,48
Saldo
3,74
4,47
0,85
6,26
4,17
Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat

x

La

darrera

dècada

del

segle

XX

l’Alt

1997
25,92
24,43
1,48

Camp

1998
27,01
22,55
4,46

va

1999
33,03
26,79
6,24

consolidar

significativament la seva condició de centre de recepció de població
procedent de l’exterior, tot i que també registra una tendència a
l’increment de l’emigració.
x

Aquestes xifres ens assenyalen uns desplaçaments importants del capital
humà de la comarca. Si considerem que la majoria de migracions es
donen per motivacions econòmiques, l’elevada taxa d’emigració ens
indica una problemàtica d’integració laboral o residencial dels residents,
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que se substitueixen pels mateixos motius, encara que amb professions i
consideracions socials diferents, per nouvinguts.
x

Aquesta relació estableix un altre indicador socioeconòmic, com és la
major vinculació de la comarca amb altres territoris.

x

És especialment significatiu el salt registrat en les anualitats 1993-94 i
1998-99, mentre que en el cas de l’emigració s’incrementa de manera
destacada el 1993 i amb un creixement tendencial significatiu a partir de
llavors.

Els moviments migratoris interiors van comportar el 1999 un saldo migratori
positiu de 183 persones en relació amb la resta de Catalunya i de 34 en relació
amb la resta de l’Estat espanyol. Per tant, podem concloure que es tracta d’una
comarca atractiva per a la localització residencial. La situació en el conjunt del
Camp de Tarragona li dóna un avantatge residencial per la influència de la
franja costanera, fet que determina l’estructura del creixement demogràfic
davant l’estancament del creixement natural. Aquesta evolució migratòria,
doncs, ha modificat en les darreres dècades, i de forma substancial, l’estructura
de la població comarcal segons l’origen. En el quadre 2.9 s’assenyala la
procedència de la població comarcal.

x

El 2001, el 75,75% de la població de l’Alt Camp era nascuda a Catalunya,
i d’aquests, el 56% era natural de la mateixa comarca. Els nascuts a la
resta de l’Estat espanyol eren un 20,25%, i els estrangers registrats, el 4%
restant.

x

Podem observar al quadre les diferències notables entre les comarques
del Camp de Tarragona: l’Alt Camp es troba en una situació intermèdia
entre les d’un major dinamisme en la seva població, com seria el cas de
les zones costaneres, i les comarques de l’interior, amb una estructura
demogràfica més crítica.
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Quadre 2.9 Origen de la població, 2001
Mateixa
Catalunya comarca
Alt Camp
75,75
42,72
Baix Camp
68,47
49,65
Baix Penedès
62,90
24,14
Conca de Barberà
83,29
55,52
Priorat
87,67
56,61
Tarragonès
62,40
44,21
AFT Camp de T.
66,86
43,85
Catalunya
67,74
48,44
Font: Elaboració de dades d’Idescat

x

Altra
comarca
33,03
18,82
38,77
27,77
31,06
18,19
23,01
19,30

Resta
Estat
20,25
25,62
29,34
13,19
9,16
31,80
27,33
25,95

Estranger
4,01
5,91
7,75
3,51
3,18
5,80
5,81
6,31

Total
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Tot i aquesta situació intermièdia de la comarca, és interessant destacar
que l’origen de la població nascuda a la mateixa comarca és de les més
baixes del quadre; solament en té un menor percentatge el Baix Penedès,
mentre que la resta de zones tenen un pes superior.

x

La població provinent d’altres comarques, és a dir de la resta de
Catalunya, és percentualment superior, mentre que la de la resta de
l’Estat i la de l’estranger és inferior en relació amb el conjunt del Camp,
al total català i a les diferents comarques d’aquell territori, excepte la
Conca de Barberà i el Priorat, zones amb unes característiques
demogràfiques diferents a la de l’Alt Camp.

Recentment, ha variat l’estructura de les procedències a favor de persones
arribades de l’estranger. En els darrers anys, el 66% de la immigració estrangera
a l’Alt Camp ha provingut del continent africà —en la gran majoria dels països
nord-africans—, mentre que en el conjunt de Catalunya aquesta proporció ha
estat molt més equilibrada amb les persones arribades dels països sudamericans i de la resta de la Unió Europea. Lògicament, l’arribada de ciutadans
estrangers per municipis correspon al dinamisme econòmic de cada població. El
2000, per exemple, van arribar 266 estrangers a la comarca, xifra que va
representar més d’un 0,5% de la població resident; d’aquests estrangers, 136 es
varen domiciliar a Valls, 31 a Alcover, 20 a Vallmoll i 27 a Vila-rodona. Al Pla
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de Santa Maria, els 16 estrangers oficialment arribats provenien d’Àfrica,
mentre que a Alcover tenen més significació els ciutadans de l’Est i a Vallmoll
els sud-americans.
Gràfic 2.3 Procedència de la immigració exterior, 2000

Amèrica
19%

Àsia Resta UE Resta Europa
2%
5%
8%

Àfrica
66%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat

Evidentment, la significació de la ciutat de Valls en les dades totals de població
estrangera és també important. En el moment actual, el nombre d’estrangers
registrats en el padró municipal és de 1.655.

2.3 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ
L’Alt Camp no escapa de la tendència general dels països occidentals, i més
concretament de Catalunya, d’un clar envelliment de la població. De fet, en
relació amb el conjunt del Principat, l’Alt Camp presenta una concentració més
gran de persones que superen els 65 anys. Al mateix temps, el nombre
d’habitants situats entre els 16 i els 64 anys és només lleugerament superior a
l’Alt Camp. Ara bé: tot i que les generacions joves són cada vegada més
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reduïdes, es pot dir que la població per edats de l’Alt Camp presenta una
estructura encara relativament piramidal.

2.3.1 ESTRUCTURA PER EDAT I SEXE
En el quadre 2.10 es recullen els principals indicadors d’estructura de la
població, comparativament en tres moments diferents entre 1991 i el 2001 i
situant l’Alt Camp en relació amb Catalunya. Del quadre podem establir els
següents comentaris pel que fa a la població de la comarca:
Quadre 2.10 Indicadors d’estructura de la població
1991
1996
Alt Camp
IV (I. Vellesa)
69,01
84,34
ID (I. Dependència)
76,57
71,53
IS (I. Estructura)
75,04
73,71
IR (I. Recanvi
78,11
72,53
Catalunya
IV (I. Vellesa)
54,60
73,30
ID (I. Dependència)
68,14
62,60
IS (I. Estructura)
76,80
76,96
IR (I. Recanvi
65,48
74,77
IV = (hab. més de 64 anys/hab. menys 20 anys) X 100
ID = (hab. edat no laboral /hab. edat laboral) X 100
IS = (hab. 40 a 64 /hab. 15 a 39) X 100
IR = (hab. 60 a 64 /hab. 15 a 19) X 100
Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat

2001
97,95
64,49
82,24
77,16
90,63
57,76
80,81
84,92

x

En conjunt, destaca l’esmentada tendència a l’envelliment.

x

Pel que fa a l’indicador de dependència, es dóna una tendència contrària
fins ara per l’increment dels grans grups d’adults. Cal esperar, però, que
l’envelliment pugui resituar aquesta dada i afecti els col· lectius inclosos
en edats potencialment laborals.

x

L’indicador d’estructura presenta un comportament positiu per a la seva
reducció, la qual cosa indica la predominància dels adults joves en
relació amb els adults grans.
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x

L’index de recanvi ha millorat també la situació comarcal, ja que hi ha un
major volum de població jove que s’ha incorporat al mercat laboral en
relació amb la gent que està a punt d’abandonar-lo. En aquest sentit,
caldrà restar atent a la possible incorporació de nous col· lectius
immigrants.

Per grans grups d’edat, hi ha al conjunt de l’Alt Camp 5.031 persones d’entre 0 i
14 anys (el 14,12%), 23.691 de 15 a 64 anys (el 66,48%) i 6.913 de 65 i més anys (el
19,40% restant). A partir d’aquí podem dir que també en aquest àmbit l’Alt
Camp ocuparia una posició intermèdia entre les comarques que configuren
l’àmbit funcional territorial del Camp de Tarragona.
Quadre 2.11 Evolució de la població > 65 anys
Evol. absoluta
1986
5.460
1991
6.023
1996
6.564
2001
6.913
Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat.

1986=100
100
110,31
120,22
126,26

En el quadre 2.11 hem establert l’estructura d’edats per municipis l’any 2001,
que ens donarà una millor idea de la crisi demogràfica dels nuclis més petits,
amb una població més gran i més dificultats de mantenir la base demogràfica si
no és per la immigració. Això moltes vegades és degut a una promoció
d’habitatges, donada la integració dels diferents nuclis en un mercat de treball,
fins i tot més àmplia que la mateixa oferta comarcal.

73

Diagnosi comarcal i estratègies de l’Alt Camp

Quadre 2.12 Estructura per grans grups d'edat, 2001
0-14 anys
%0-14
15-64 a.
Aiguamúrcia
61
9,41
431
Alcover
615
15,51
2.660
Alió
37
9,87
234
Bràfim
44
7,57
384
Cabra del Camp
87
12,76
446
Figuerola del Camp
40
13,94
184
Garidells, els
31
17,71
101
Masó, la
30
10,71
185
Milà, el
16
9,88
108
Mont-ral
15
9,74
119
Montferri
18
11,32
90
Nulles
36
10,03
227
Pla de Santa Maria, el
266
15,94
1.076
Pont d'Armentera, el
43
8,16
319
Puigpelat
113
17,82
420
Querol
34
11,72
207
Riba, la
64
9,47
445
Rodonyà
70
15,80
252
Rourell, el
22
8,59
153
Vallmoll
182
14,09
914
Valls
2.999
14,82
13.604
Vila-rodona
99
9,89
638
Vilabella
109
13,85
494
ALT CAMP
5.031
14,12
23.691
Font: Idescat

x

% 15-64
66,51
67,07
62,40
66,09
65,40
64,11
57,71
66,07
66,67
77,27
56,60
63,23
64,47
60,53
66,25
71,38
65,83
56,88
59,77
70,74
67,24
63,74
62,77
66,48

65 a. i més
156
691
104
153
149
63
43
65
38
20
51
96
327
165
101
49
167
121
81
196
3.629
264
184
6.913

%65 i més
24,07
17,42
27,73
26,33
21,85
21,95
24,57
23,21
23,46
12,99
32,08
26,74
19,59
31,31
15,93
16,90
24,70
27,31
31,64
15,17
17,94
26,37
23,38
19,40

Per municipis, en el cas de Valls hi ha una proporció important de totes
les generacions entre les de 15 a 20 i els 44 anys. Hi trobem una presència
de gent gran superior a la mitjana catalana.

x

Els municipis amb més proporció de població per sobre dels 65 anys són
Montferri, el Rourell, el Pont d’Armentera, Alió i Rodonyà, tots amb
percentatges entre el 27 i el 32%.

x

Al costat oposat, els que tenen més habitants de menys de 15 anys són
Puigpelat, els Garidells, el Pla de Santa Maria, Rodonyà i Alcover, tots
entre el 15,5 i el 18%.

x

Al mig, entre els municipis amb més adults trobem tant aquells que
destaquen per la seva acumulació en els grups d’edat superiors, com ara
Mont-ral o Querol, com aquells altres amb més presència d’adults joves,
com Valls i Alcover.
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Un altre aspecte que cal considerar en l’anàlisi demogràfica de la comarca són
les projeccions de població, que s’han fet al quadre 2.3, realitzades per l’Institut
d’Estadística de Catalunya. A partir d’aquestes, considerem les estimacions
d’evolució per als grans grups d’edat, que ens podran donar una orientació
complementària per saber quina pot ser en el futur la diferent significació
d’aquests col· lectius. En el quadre 2.13 assenyalem aquestes previsions en
relació amb el conjunt català i del Camp de Tarragona.

x

En l’escenari tendencial, concretament, es registrarien aquestes possibles
variacions per a l’Alt Camp. Els menors de 15 anys passarien a ser el
17,42%, els adults (16-64 anys) significarien el 63,61% dels habitants i els
més grans de 65 anys passarien a significar el 18,97% del total.

x

Segons la mateixa projecció, a l’AFT del Camp de Tarragona el pes dels
menors de 15 anys seria del 18,71% i al conjunt de Catalunya suposaria el
17,85%.En el cas dels més grans de 65 anys, els percentatges serien
respectivament del 18,97%, del 17% i del 18,89%.

x

En la consideració de l’escenari baix, sobre 35.264 habitants previstos per
a l’Alt Camp, els joves serien el 15,22% de la població, els potencialment
actius representarien el 64,99% i la gent gran significaria el 19,79%.

x

Per a l’escenari central, la comarca tindria 36.350 habitants, dels quals el
17,66% formarien part del primer col· lectiu, el 64,99% del segon i el
18,35% del tercer.

x

En el cas de l’escenari alt, per als 38.060 habitants previstos, la distribució
seria respectivament del 18,81%, del 63,37% i del 17,82%, respectivament.
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Quadre 2.13 Projecció de cada grup d’edat per escenaris previstos, 2010
Baix
Central
Tendencial
Alt
Població 0- Alt Camp
5.367
6.420
6.475
7.159
15 anys
AFT Camp
76.120
89.751
95.161
101.869
Catalunya
958.614
1.135.096
1.156.391
1.230.399
Població 16- Alt Camp
22.920
23.260
23.644
24.119
64 anys
AFT Camp
309.984
312.864
329.350
329.451
Catalunya
4.027.629
4.082.014
4.098.185
4.143.466
Població
Alt Camp
6.977
6.670
7.051
6.782
>65 anys
AFT Camp
82.315
78.742
84.023
80.882
Catalunya
1.222.546
1.168.116
1.224.477
1.177.020
Font: Elaboració pròpia a partir de les projeccions de població d’Idescat

Com veiem, són les dades referides als més joves i als més grans les que fan
variar les dades del conjunt, i són evidents les implicacions d’aquesta possible
evolució en la política social, educativa, laboral, de dotació d’equipaments i
d’ocupació a la comarca

2.4 POBLACIÓ ACTIVA, OCUPADA I ATURADA
Activitat i ocupació són dos indicadors que es troben directament vinculats tant
a les característiques demogràfiques del territori com a les capacitats d’aquest
territori per a la localització d’activitats econòmiques. Al mateix temps, un
territori més apte per a l’activitat econòmica tindrà una població jove més
àmplia, per la qual cosa podem parlar d’un triangle d’interrelacions.

2.4.1 ACTIVITAT I OCUPACIO
L’Alt Camp localitza des d’inicis dels 90 més de 13.000 llocs de treball, la meitat
dels quals en la indústria. De fet, es pot dir que la comarca s’ubica en un ja
tradicional corredor industrial que va de Reus i Tarragona cap a la Conca de
Barberà. L’eix Reus-la Selva- Alt Camp-Montblanc constitueix una de les zones
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més especialitzades en manufactures i té en Valls un dels seus centres
principals. Tradicionalment, aquesta branca ha estat recolzada per les papereres
d’Alcover, Picamoixons i la Riba.
Com a resultat del procés d’envelliment, la taxa d’activitat actual es troba a
l’entorn del 52% de la població resident, una xifra lleugerament inferior a la
catalana. En canvi, els nivells d’ocupació són força semblants als del conjunt del
Principat. La localització d’activitats fa que una bona part dels residents en edat
potencial de treballar es puguin ocupar a la mateixa zona. En el quadre 2.14
s’assenyalen una sèrie d’indicadors d’activitat i d’ocupació des de l’any 1991
fins al 2001. Del quadre podem establir els següents aspectes:

x

La taxa de població potencialment activa ha augmentat; en canvi, la taxa
d’activitat ho ha fet en menor manera.

x

La taxa d’atur ha disminuït després de l’increment entre 1991 i
1996,;actualment se situa als voltants del 5%.

x

La taxa d’ocupació ha augmentat en més de sis punts entre 1996 i el 2001,
després d’una davallada de dos punts en el primer quinquenni del període.

x

La taxa d’activitat és relativament baixa en comparació amb la taxa de
població potencialment activa, i la seva variació ha estat constant durant tot
el període
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Quadre 2.14 Indicadors activitat i ocupació
Població total
Població potencialment
activa (16 anys i més)
Població ocupada
Població activa
Aturats
Taxa població pot. activa
Taxa activitat
Taxa ocupació

1991
34.016
20.992

1996
34.403
22.558

2001*
35.635
23.691

12.791
14.356
1.565
61,71
42,20
37,60

12.370
14.873
2.503
65,57
43,23
35,96

15.121
16.030
909
66,48
44,98
42,43

Taxa atur
10,90
16,83
Font: Elaboració propia a partir de Idescat i Caixa de Catalunya.

5,67

Feta aquesta aproximació global, cal indicar que existeixen importants
desequilibris entre els municipis que integren la comarca, sense que sigui fàcil
establir una proposta de zonificació. A més, cal tenir en compte que en els
municipis menys poblats un nombre molt reduït de persones pot fer variar
significativament les taxes en un sentit o altre. Entre les dades per municipis cal
destacar que, de manera indirecta, la diferència entre les taxes d’activitat i
d’ocupació ens dóna una orientació sobre la incidència de l’atur en els
municipis. En concret, aquesta diferència supera el 10% al Milà, Querol, els
Garidells i Vallmoll, i s’hi acosta molt a Valls i Alcover, on l’atur pren una
consideració diferent als petits municipis rurals. En el quadre 2.15 assenyalem
les dades d’activitat per municipis i, com dèiem anteriorment, és difícil establir
criteris generalistes donada la mobilitat interior per motius laborals que hi ha a
la comarca.
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Quadre 2.15 Població per relació amb l’activitat (ordenats segons taxa ocupació)
Ocupats
Pobl. sobre Actius sobre sobre total Taxa activitat
Taxa
total AC
total AC
AC
(%)
ocupació (%)
Vila-rodona
57,27
51,45
2,92
2,77
2,86
Mont-ral
50,00
47,92
0,42
0,54
0,56
Valls
54,01
44,53
58,73
60,39
59,87
Vallmoll
54,78
44,04
2,94
3,12
3,02
Riba, la
47,35
43,47
2,38
2,22
2,45
Puigpelat
52,54
43,10
1,41
1,46
1,44
Pla de Santa Maria, el
51,39
42,47
4,73
4,61
4,58
Alcover
52,23
42,38
10,24
10,37
10,12
Masó, la
46,93
42,11
0,75
0,72
0,78
Rodonyà
45,10
40,65
1,12
1,02
1,11
Aiguamúrcia
46,24
40,27
1,78
1,61
1,69
Montferri
49,18
40,16
0,46
0,35
0,40
Garidells, els
51,52
40,15
0,47
0,46
0,43
Figuerola del Camp
48,26
39,80
0,66
0,65
0,65
Rourell, el
40,69
38,96
0,74
0,63
0,73
Cabra del Camp
46,68
38,86
1,40
1,32
1,33
Bràfim
41,45
37,22
1,65
1,39
1,50
Pont d’Armentera, el
41,80
36,33
1,69
1,44
1,50
Milà, el
50,35
35,46
0,45
0,48
0,40
Alió
38,44
35,03
0,99
0,76
0,83
Nulles
38,69
34,43
0,99
0,79
0,85
Querol
47,12
33,17
0,69
0,66
0,56
Vilabella
39,41
32,88
2,37
2,23
2,36
TOTAL
51,74
43,03
100,00
100,00
100,00
Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’’Idescat

De les dades del quadre podem establir les següents consideracions:
x

La classificació dels municipis a partir de la taxa d’ocupació tendeix a
situar en les primeres posicions els municipis de major incidència
industrial, com Valls, Vallmoll, la Riba, Puigpelat, el Pla de Santa Maria i
Alcover.

x

Constitueixen una relativa excepció les poblacions de Vila-rodona, on
l’activitat vitivinícola repercuteix en el conjunt de sectors, i Mont-ral, on
diverses de les persones empadronades treballen en el sector terciari de
les poblacions properes.
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2.4.2 OCUPACIÓ PER SECTORS
L’Alt Camp, des del punt de vista de l’estructura de la seva ocupació, és una
comarca clarament industrial, fins i tot si tenim en compte que conserva en
bona part el seu caràcter agrícola. Podem dir que, també des d’aquest punt de
vista, constitueix una comarca de transició entre les zones litorals properes,
també marcades per la indústria però amb un sector terciari molt més potent, i
les interiors, amb uns trets agraris encara més accentuats.
L’evolució per sectors tendeix a la disminució de la significació agrària, que
l’any 1996 representava un 10% dels ocupats i entre 1991 i 1996 es va reduir en
més de tres punts el pes de la població ocupada en l’agricultura en el conjunt de
la comarca. De les dades dels dos censos també s’observa una certa disminució
de la indústria i la construcció i una progressió significativa del sector terciari,
molt marcada en l’esmentat període. En relació amb el territori de referència, i
també si el comparem amb el conjunt de Catalunya, podem confirmar el
caràcter més agrícola i industrial de l’Alt Camp, tot i que la tendència
progressiva dels serveis tendeix a igualar les estructures. Tot i aquesta
terciarització, la significació dels serveis és encara molt més petita que al
conjunt del Camp de Tarragona i, especialment, que al Tarragonès i el Baix
Camp.

Concretant per branques professionals, de les dades de 1996 sobresurt la
significació de l’ocupació en les manufactures, amb més del 40% dels ocupats,
la de comerç i reparacions, amb gairebé el 12%, i l’agricultura i ramaderia, a
l’entorn del 8%, tot i que cal tenir en compte la major fragmentació de les
branques corresponents a la resta de la indústria i als serveis.

A partir dels coeficients d’especialització relativa es pot fer una aproximació de
tipologia sectorial de municipis:
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x

Aiguamúrcia, Montferri, Rodonyà, Nulles i el Rourell —l’únic situat a
ponent de la comarca— mostren una especialització en el sector primari.

x

La capital de la comarca i la Riba, en aquest cas pel caràcter de centre de
la indústria del paper, presenten una especialització industrial.

x

El municipi d’Alió es mou dins la dualitat agrícultura-indústria, mentre
que Mont-ral, la Masó i el Milà, en la zona occidental, i Querol, el Pont
d’Armentera, Vila-rodona, Bràfim i Vilabella complementen agricultura i
construcció en la seva especialització.

x

A Figuerola, Cabra del Camp, el Pla de Santa Maria, Vallmoll, els
Garidells, Alcover i Puigpelat es dóna una especialització en els sectors
fins ara esmentats.

x

Finalment, és destacable el fet que no existeixi cap municipi especialitzat
en els serveis.

Les dades de l’any 1996, les darreres disponibles perquè no s’ha explotat
comarcalment el cens del 2001, resten un pèl obsoletes, per la qual cosa hem
considerat dades d’afiliats a la Seguretat Social per grans sectors d’activitat a la
comarca per l’any 2000. Som conscients que aquestes dades no reflecteixen la
totalitat de l’ocupació a la comarca, ja que solament s’ha considerat el règim
general i d’autònoms de la Seguretat Social i s’han deixat al marge altres
règims, i molt específicament els d’afiliats a MUFACE, mutualitat de
funcionaris de l’Estat. Tanmateix, és una informació significativa tant en valor
absolut com en relació amb altres àrees. En el quadre 2.16 s’assenyalen aquestes
xifres en valor absolut i en el 17 en termes relatius. D’aquests quadres podem
establir les seguents consideracions:

x

La indústria és el principal sector d’ocupació a la comarca i significa més del
45% del total d’ocupats.
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x

El sector terciari té una significació relativament baixa en relació amb
l’estructura d’ocupació, molt distant no solament de la mitjana del Camp de
Tarragona, sinó també del conjunt català.

Quadre 2.16 Afiliats a la Seguretat Social, 2000
Primari
Indústria

Construcció

Serveis

Total afiliats

Alt Camp
Baix Camp
Baix Penedès
Conca de Barberà
Priorat
Tarragonès
CAMP TARRAGONA

261
815
184
95
37
174
1.566

6.477
7.578
3.270
2.211
541
11.229
31.306

1.617
8.320
3.996
871
401
12.266
27.471

5.508
32.012
9.663
3.369
831
63.935
115.318

13.863
48.725
17.113
6.546
1.810
87.604
175.661

CATALUNYA

16.417

1.184.872

258.506

1.748.308

3.208.103

Total
afiliats

% afiliats
Camp

Distribució relativa
Primari Indústria Construcció Serveis
Alt Camp
Baix Camp
Baix Penedès
Conca de Barberà

1,88
1,67
1,08
1,45

46,72
15,55
19,11
33,78

11,66
17,08
23,35
13,31

39,73
65,70
56,47
51,47

100,00
100,00
100,00
100,00

7,89
27,74
9,74
3,73

Priorat
Tarragonès
CAMP TARRAGONA

2,04
0,20
0,89

29,89
12,82
17,82

22,15
14,00
15,64

45,91
72,98
65,65

100,00
100,00
100,00

1,03
49,87
100,00

CATALUNYA

0,51

36,93

8,06

54,50

100,00

Font: Departament de Treball

2.4.3 EVOLUCIÓ I CARACTERÍSTIQUES DE LA POBLACIÓ ATURADA
La taxa d’atur de l’Alt Camp s’iguala sensiblement a la catalana, encara que es
trobi tres dècimes per sobre. En el marc del Camp de Tarragona, però, l’Alt
Camp presenta una situació relativament més negativa, amb un punt per sobre
de la mitjana i una taxa d’atur solament inferior al Baix Penedès i superior al
Tarragonés. Destaca en especial el contrast amb la Conca de Barberà, comarca
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que s’ha constituït en els darrers anys en un important focus d’atracció
d’ocupació industrial, en competència fins a cert punt amb l’Alt Camp.

Quadre 2.17. Dades d’atur, 2000
Primari Indústria Construcció Serveis SOA

TOTAL

Taxa

Alt Camp
Baix Camp
Baix Penedès
Conca de Barberà

19
47
12
8

382
362
280
115

81
318
119
25

387
1.643
930
145

79
226
69
13

948
2.596
1.410
305

6,4
4,3
6,7
4,2

Priorat
Tarragonès
CAMP DETARRAGONA

6
34
126

35
385
1559

25
550
1118

54
2.680
5839

9
892
1288

129
4.541
9929

3,6
6,1
5,4

Font: Departament de Treball

La variació anual de la taxa d’atur entre 1998 i 2000 va ser del -13,43% per a la
comarca i -11,2% per al conjunt del Camp. En aquest període, la significació
sectorial en aquesta disminució va ser a l’Alt Camp del 4,20% en l’agricultura,
55,24% en la indústria, 1,40% en la construcció i 39,16% en els serveis.
Concretament, l’any 2000 els aturats de l’Alt Camp eren 948, que es van
distribuir així: 19 en el primari, 382 en la indústria, 81 en la construcció, 387 en
els serveis i 79 sense ocupació anterior. La taxa era del 6,4, la segona del Camp,
per darrere del Baix Penedès. A l’hora de concretar més les característiques de
l’atur a l’Alt Camp, es poden fer les següents observacions:

x

Per sectors, aproximadament un 40% dels aturats correspon a la
indústria, mentre que als serveis s’hi concentra poc més del 35%.

x

A totes les comarques comparades, l’atur femení supera el masculí en
diversos punts. Concretament, en el cas de l’Alt Camp representen al
voltant del 60% d’ocupats. Tot i això, cal tenir en compte les
particularitats que comporta l’ocupació femenina, especialment en les
zones de més component agrari.
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x

Per grups d’edat, el 4,53% dels aturats tenen fins a 19 anys, el 9,49% entre
20 i 24 anys, el 33,23% entre 25 i 39 anys, el 31,22% tenen entre 40 i 54
anys i el 21,53 % restants tenen 55 i més anys.

x

Per branques, els sectors amb més presència de l’atur són lògicament
aquells que tenen també més pes en l’estructura econòmica de l’Alt
Camp. Tot i això, cal destacar la incapacitat del comerç i de les activitats
de serveis a les empreses per absorbir una major demanda d’ocupació.
Això és degut fonamentalment a les limitacions de massa crítica que té la
comarca i, especialment, la ciutat de Valls per competir amb l’àrea de
Tarragona i Reus.

x

La distribució de l’atur per grups professionals demostra la importància
de la qualificació dels recursos humans en l’estructura socioeconòmica
d’un territori. D’altra banda, les tendències en l’estructura empresarial
d’aquest mateix territori determinaran el pes de cada grup professional
en el conjunt de la població ocupada.
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Gràfic 2.4 Atur registrat per branques, 2000

Sense ocupació
anterior
8%
Altres
8%

Serveis personals
3%

Manufactures
40%

Adm. Pública
3%

Immob. serveis
empreses
13%
Construcció
9%

Hoteleria
5%
Comerç i reparació
11%

Font: Departament de Treball

Per tant, no es pot parlar d’unes xifres excessivament preocupants, sobretot si
tenim en compte que la lleu tendència a l’increment de l’atur a partir de l’any
2000 és un fet extensiu al conjunt del territori. En aquest sentit, l’evolució de la
població aturada en el futur immediat dependrà tant de les tendències
econòmiques globals com de les possibles variacions en la localització de noves
activitats dins la comarca.

Un altre aspecte a considerar en l’anàlisi de l’atur a la comarca és la distribució
del nombre d’aturats pels diferents municipis de la demarcació comarcal. En
aquest sentit, el quadre 2.18 reflecteix l’evolució de l’atur per municipis en els
darrers anys, amb una dinàmica generalitzada de reducció. Cal relativitzar, com
és lògic, les dades corresponents als municipis més petits, però com a dinàmica
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general és important considerar la disminució, especialment en els municipis
més grans.
Quadre 2.18. Evolució de l’atur per municipis

Aiguamúrcia
Alcover
Alió
Bràfim
Cabra del Camp
Figuerola del Camp
Garidells, els
Masó, la
Milà, el
Mont-ral
Montferri
Nulles
Pla de Santa Maria, el
Pont d’Armentera, el
Puigpelat
Querol
Riba, la
Rodonyà
Rourell, el
Vallmoll
Valls
Vila-rodona
Vilabella
TOTAL
Font: Departament de Treball

1996
22
254
11
12
29
16
8
6
13
2
2
8
106
36
24
14
29
11
13
61
1.403
38
39
2.158

1998
12
189
4
10
23
9
11
6
8
3
2
3
77
23
20
10
15
10
5
46
906
25
30
1.447

2001
6
99
14
11
15
5
1
3
2
2
4
6
63
12
14
6
7
6
5
21
590
15
13
920

Var 96-01
-16
-155
3
-1
-14
-11
-7
-3
-11
0
2
-2
-43
-24
-10
-8
-22
-5
-8
-40
-813
-23
-26
-1.238

% var
96-01
-72,73
-61,02
27,27
-8,33
-48,28
-68,75
-87,50
-50,00
-84,62
0,00
100,00
-25,00
-40,57
-66,67
-41,67
-57,14
-75,86
-45,45
-61,54
-65,57
-57,95
-60,53
-66,67
-57,37

2.5 MOBILITAT LABORAL
2.5.1 LOCALITZACIO DE L’OCUPACIO I MOBILITAT
L’existència de mercats de treball i, per tant, la generació de mobilitat laboral
per sobre dels límits dels municipis ve donada per l’existència d’oportunitats en
municipis aliens, la major o menor proximitat i les facilitats de desplaçament.
En el marc territorial on es localitza l’Alt Camp, com a la resta del territori
català, es dóna un increment progressiu d’aquesta mobilitat. De fet, ja en el
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període 1991-1996 les sortides de la comarca es van incrementar en un 46,54%,
mentre que les entrades només es van incrementar en un 13,15%, la qual cosa
ens indicaria més possibilitat laboral fora de la comarca que dins .
Dels moviments laborals que es generen a l’Alt Camp, el 18,20%, més de 2.000
persones, s’orienten fora de la comarca, mentre que una xifra lleugerament
superior efectua el moviment contrari diàriament. D’altra banda, els qui
resideixen a l’Alt Camp i treballen a l’exterior s’han més que duplicat des de
l’any 1986. No es disposen encara de les dades del cens del 2001, però la línia de
mobilitat creiem que ja ve marcada per la tendència que es va donar en les
estimacions anteriors, i que han augmnetat el nombre de residents a la comarca
que es desplacen cap a fora, principalment cap al Tarragonés, cap al Baix Camp
i amb unes dades significativament notòries cap a la Conca de Barberà; aquestes
tres comarques també són les principals subministradores de residents de fora
que treballen a la comarca. D’altra banda, podríem considerar que el superàvit
dels qui entren a la comarca en relació amb els qui en surten de les darreres
estimacions pot passar a convertir-se en dèficit, és a dir, que hi hagi més
població resident a la comarca, en l’estimació de 2001, que vagi a treballar fora
que a la inversa.

Podem establir aquesta consideració a partir de valorar l’estancament de
l’ocupació industrial i el poc creixement de la de serveis, així com l’augment
que previsiblement s’ha donat a la comarca de la taxa d’activitat.
Actualment, el marc comarcal és limitat per poder analitzar el fenomen de la
mobilitat, donat que podem parlar d’una progressiva integració de l’Alt Camp
en el marc regional del Camp de Tarragona, que constitueix en bona part un
únic mercat de treball. La proximitat del nucli tarragoní —el Tarragonès té un
excedent proper als 5.000 llocs de treball en relació amb els residents— provoca
un desequilibri respecte a l’Alt Camp, amb implicacions en els apartats del
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trànsit i de serveis. En particular, l’eix Tarragona-Reus constitueix un nucli
metropolità o una conurbació que centra un mercat de treball de base diària que
cada cop abasta un espai més significatiu al sud de Catalunya. Dins d’aquest
àmbit territorial on s’integra, l’Alt Camp ha perdut en els darrers anys llocs de
treball en relació amb la mitjana. Aquest fet és més significatiu si tenim en
compte el manteniment del Baix Camp i la Conca de Barberà i el creixement de
l’eix Tarragonès-Baix Penedès.
Els principals municipis atractors de la comarca pel que fa a desplaçaments
laborals són Valls —atreu més de 3.500 desplaçaments—,Alcover, el Pla de
Santa Maria i la Riba, tots per sobre de 200. Cal destacar que Valls és un nucli
d’atracció important en la zona del Camp, que podríem situar després de
Tarragona, Reus, Salou i Vila-seca.

Aquesta mobilitat laboral es podria complementar amb l’escolar, que ens
assenyalaria unes xifres de desplaçament superiors de la comarca cap a la zona
central del Camp de Tarragona, i al mateix temps cal considerar que les
variacions en els estils de vida i la dispersió dels hàbitats residencials tendeixen
a crear una mobilitat multidireccional, amb més nodes interconnectats i un
major pes progressiu dels desplaçaments per motius de serveis o lleure respecte
als laborals. En aquest sentit, la relació entre la comarca (Valls) i les comarques
veïnes (Tarragona, Salou i Reus) constitueix un tramat de mobilitat important
que reflecteix l’interconnexió de tota aquesta àrea.

2.5.2 MOBILITAT I TRANSPORT PÚBLIC
A l’Alt Camp hi ha 472 turismes per 1.000 habitants, que contrasten amb els 458
de l’àmbit funcional territorial del Camp i els 453 del conjunt de Catalunya.
Aquest indicador d’automoció a la comarca supera als del Baix Camp (453) i el
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Tarragonès (464). Això, a banda d’indicar un cert nivell de desenvolupament de
la comarca, sembla apuntar també la major dificultat que en les zones de
densitat relativament reduïda existeix per als desplaçaments amb mitjans
públics. Aquest fet tendeix a agreujar-se per l’increment de la distància entre el
punt de residència i el de treball, així com perquè les zones industrials
tradicionalment són àrees poc servides per transport públic.

En l’apartat del transport públic per carretera, Valls resta novament condicionat
per la proximitat de nodes propers com Tarragona i Reus, amb una influència
sobre nuclis menors propers i en relació amb els quals la capital de l’Alt Camp
juga un paper secundari. Ara bé, en aquest context Valls manté a l’Alt Camp un
paper comarcal i de proximitat. Segons la Direcció General de Ports i
Transports, la cobertura de transport regular per carretera a Valls (expedicions
diàries per sentit) es distribueix així:
Amb quatre o més expedicions hi ha Alcover, el Milà, la Masó, el Rourell, els
Garidells, Vallmoll, Nulles, Bràfim, Rodonyà, el Pla de Santa Maria, Figuerola
del Camp i Cabra del Camp.

Amb dues o tres expedicions, la Riba, Aiguamúrcia, Vila-rodona, el Pont
d’Armentera.

Amb una expedició hi ha Puigpelat i Vilabella, mentre que sense servei trobem
Querol, Mont-ral i Montferri.

Les millores establertes en el darrer Pla de Transports de Viatgers de Catalunya
es refereixen a les connexions Vila-rodona-Tarragona, Bràfim-VilabellaPuigpelat-Valls, Montferri-Valls, Querol-el Pont d’Armentera-Valls, el Pla de
Santa Maria-Valls. Per tant, s’observa especialment una certa intenció de
millorar les connexions internes. Pel que fa a les connexions externes, la
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comarca té línies d’autobús que la uneixen amb Barcelona, Tarragona, Reus,
Montblanc, Andorra i Lleida, com a principals destinacions. Aquestes
connexions tenen nivells molt diversos de freqüència i durada dels trajectes.
L’ordenació territorial i urbanística dels principals nuclis de la comarca, la
vertebració interna amb transport public i la funcionalitat de relació externa
d’aquest transport, generen la problemàtica actual del servei de transport de
viatgers per carretera, la qual es pot resumir en els seguents aspectes:

x

Existència d’alguns espais buits, per motius de difícil accessibilitat i reduïda
densitat de la població, que es corresponen als municipis més rurals o de
muntanya.

x

Serveis amb nul· la rendibilitat econòmica, i que en tot cas s’han de plantejar
com a accions per a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.

x

La insuficient vertebració de la comarca i, en especial de Valls, amb el seu
marc territorial estratègic, constituït per la xarxa de ciutats del Camp de
Tarragona.

x

Aquest darrer punt es connecta clarament amb la realitat del transport
ferroviari, amb una oferta encara més limitada proporcionalment, tot i que
amb certes potencialitats de futur, tal com s’indica en l’apartat
d’infraestructures de comunicacions.

2.6 NIVELL DE DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC DE L’ALT CAMP
En conjunt, la comarca de l’Alt Camp presenta uns nivells de renda per càpita
lleugerament inferiors als del conjunt del Principat i, en especial, en relació amb
els de comarques veïnes com el Tarragonès, el Baix Penedès o la Conca de
Barberà, encara que supera els nivells del Baix Camp. Pel que fa a Valls,
presenta també una situació relativament pitjor que Tarragona o Montblanc, i
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fins i tot que el conjunt de la comarca. En concret, prenent Catalunya com a
nivell 100, l’Alt Camp es trobaria en 97,51 i Valls en 96,92.

Del total de la renda familiar, un 56,17% procedeix dels assalariats en el cas de
Catalunya, mentre que a l’Alt Camp aquest pes baixa fins al 50,01, fet
contradictori si considerem la significació relativa d’aquestes persones entre els
ocupats, i en el cas de la ciutat de Valls se situa en 54,47, molt lluny no solament
de la mitjana catalana, com comentàvem anteriorment, sinó també per exemple
dels 61,29 de Montblanc.

D’altra banda, en indicadors diversos de desenvolupament l’Alt Camp mostra
una major proximitat relativa a comarques marcadament rurals com la Conca
de Barberà o el Priorat que a les zones litorals immediates. Les dades
municipals reflecteixen aquesta ruralitat i moderades diferències internes. Si ens
fixem en les dades comparatives dels municipis que superen els 1.000 habitants,
com s’assenyalen en el quadre 2.19, podem observar que l’estructura sectorial i
també les característiques demogràfiques determinen la situació de cada
municipi. En aquest sentit, podem destacar aquestes consideracions:

ƒ

El pes de les relatives limitacions en l’evolució demogràfica de l’Alt Camp
en relació amb la resta de territoris, amb un efecte lògic en les possibilitats
de desenvolupament de determinats sectors.

ƒ

En general, la clara jerarquització interna dels nuclis de població de l’Alt
Camp, amb implicacions de tota mena en la configuració actual del territori i
en la seva ordenació futura.
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Quadre 2.19 Indicadors comparatius de desenvolupament socioeconòmic
VilaP.
rodona
Tarragona Catalunya
Alcover Vallmoll
Valls
Variació pobl. 98-02*
10,3
22,9
4,7
3,5
8,8
5,8
Índex d’envelliment *
120,6
124,0
118,9
263,6
124,5
127,4
Taxa de cr. vegetatiu*
1,1
-2,6
-0,7
-16,4
-0,3
0,2
Taxa d’atur registrat*
2,9
2,0
3,4
1,1
3
3,5
Quota de mercat
11
4
56
3
1.661
16.454
Quota de mercat,
10
3
57
3
1.619
16.648
1997
Variació telèfons 9716,6
14,5
12,5
0,7
11,5
11,8
03*
Vehicles motor
2.800
1.037
13.907
740
407.620
4.118.960
Oficines bancàries
4
2
23
1
707
7.181
Activitats industrials
121
52
583
39
15.992
143.187
Variació ind. 97-02*
36
52,9
39,1
18,2
39,6
21
Construcció
63
31
313
22
10.918
79.562
Act. comercials
8
8
102
5
2.602
32.576
major.
Act.comercial minor.
104
15
625
33
17.222
145.095
Act.restauració i bars
27
9
138
10
5.945
45.720
Variació ac.rest.97-02*
17,4
50
25,5
150
18,5
7,2
Índex industrial
18
8
160
4
3.245
21.384
Índex comercial
5
2
53
2
1.482
18.169
Índex restauració i
7
2
40
2
1.611
16.142
bars
Índex turístic
2
0
11
0
2.424
15.278
Índex act. econòmica
10
4
84
2
2.034
19.768
Nota: Dades en percentatges
Font:Elaboració pròpia a partir de dades de l’Anuari Social i de l’Anuari Econòmic de la Caixa, 2003

x

La positiva evolució dels principals municipis de l’Alt Camp en relació
amb Catalunya en l’aparició d’activitats industrials i en alguns dels
indicadors de desenvolupament (p. ex., línies telefòniques).

x

El reduït pes de l’atur en general, tot i que el registrat a Valls s’acosta al
de Catalunya.

x

La significació de l’índex industrial en relació amb el conjunt de la
demarcació de Tarragona, el menor pes de l’activitat comercial i la
insignificant proporcionalitat de l’indicador turístic.

x

El pes creixent dels serveis i, en especial, la significació de Valls en
aquest sector sobre la resta de municipis, tot i tractar-se d’una zona
marcadament industrial.
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x

El comportament divers de Vila-rodona en relació amb la resta de
municipis, amb un nivell de dinamisme relativament més reduït pel seu
major component agrari.

Un element diferenciador de la comarca respecte a altres zones amb una
població relativament reduïda és la important significació dels ensenyaments
secundaris i, més concretament, dels ensenyaments professionals. Això és fruit de
la tradició establerta per l’Escola del Treball de Valls, que ha trobat en
l’estructura empresarial de la comarca un element de suport adient. De cara a
una plena competitivitat d’aquesta oferta, seria important un seguiment
continuat en les necessitats, especialment de cicles formatius.
Oferta d’ensenyament secundari existent
Centres públics
IES Jaume Huguet (Antiga
Escola de Treball)

IES Narcís Oller

SES Fonts del Glorieta
(Alcover)
Centres privats concertats
Claret
Cor de Maria
Font: Departament d’Ensenyament

ESO
Batxillerat: ciències naturalesa i salut; humanitats i ciències
socials; tecnologia
Cicles formatius grau mitjà: comerç, equps i instal· lacions
electrotècniques, gestió administrativa, mecanització
Cicles formatius grau superior: administració de sistemes
informàtics: sistemes de regulació i control, desenvolupament
projectes mecànics
ESO
Batxillerat: arts; ciències, nat. i salut; humanitats i c. socials;
tecnologia
ESO

ESO
Batxillerat: ciències naturalesa i salut
ESO

Pel que fa als estudis superiors, es pot dir que l’Alt Camp presenta factors
positivament comparatius en relació amb comarques més interiors per la
proximitat dels centres de la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona i Reus.
Això, complementat amb accions específiques per exemple en el camp de
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l’habitatge, pot permetre el manteniment a la comarca d’una bona part dels
titulats.

D’altra banda, un altre punt de suport per als ensenyaments universitaris és
l’existència a Valls d’un punt de suport de la Universitat Oberta de Catalunya,
amb el suport del Consorci Pro Universitari Alt Camp-Conca de Barberà. El
centre de referència és el del Baix Camp, a Reus.

Cal dir que a l’annex es recullen altres indicadors sobre el desenvolupament
socioeconòmic del conjunt dels municipis de la comarca.

2.7 SÍNTESI
Històricament, l’Alt Camp ha constituït la comarca amb menys pes demogràfic
de les comarques centrals del Camp de Tarragona, perquè ha estat absent en el
procés de dinamització de la zona costanera. Aquesta circumstància ha
determinat que l’Alt Camp adoptés característiques més semblants a comarques
de l’interior de Catalunya que de les que formen la part costanera del Camp de
Tarragona. En concret, hem de destacar les següents pautes evolutives de la
demografia comarcal:

x

Continua la dinàmica regressiva en les poblacions de menor dimensió,
donades les seves dificultats d’alternatives d’ocupació i residència, tot i
que l’evolució recent no obeeix únicament als factors abans esmentats,
sinó també a factors que cada cop cobren més importància, com l’atractiu
residencial o la situació de la normativa urbanística.

x

Hi ha alguns municipis que havien disminuït de manera molt
preocupant la població i comencen a mostrar signes de recuperació.
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x

D’altra banda, cal tenir en compte que l’evolució favorable d’alguns
municipis de muntanya respon en part als anomenats empadronaments
ficticis de persones que resideixen i treballen tota la setmana a la ciutat.
La població estacional no és excessivament significativa en el conjunt de
la comarca, tot i que hi ha diversos municipis on els habitatges
secundaris superen els principals. És el cas d’Aiguamúrcia, Cabra del
Camp, Mont-ral, Montferri, Puigpelat, Rodonyà i, sobretot Querol, on hi
ha 446 habitatges secundaris per 57 de principals. En el conjunt de la
comarca hi ha 4.084 habitatges secundaris i 2.061 vacants sobre els 16.958
totals. Tot i això, cal tenir en compte que l’adscripció a les categories
d’habitatges secundaris o vacants no és excessivament definida en molts
casos. La localització de l’Alt Camp ha permès una estabilitat
demogràfica lluny de la dinàmica d’àrees properes que l’envolten,
especialment tota la línia costanera del Camp de Tarragona. Aquesta
estabilitat ha determinat una estabilitat de la població amb una
distribució poblacional entre els diferents nuclis municipals força estable.
Però aquesta situació s’està modificant a partir de dinàmiques internes i
externes.

2.7.1 ELS MOVIMENTS MIGRATORIS I L’ENVELLIMENT DE LA POBLACIÓ
Una primera tensió interna seria la immigració. Aquest procés comú a la resta
de Catalunya ha estat moderat i ha evitat problemes o tensions socials. No
obstant això, la presència futura de noves bosses de població immigrant
concentrada en nuclis de les principals poblacions de la comarca és un fet cada
cop més inevitable que els governs locals han d’afrontar a partir d’actuacions
d’inserció social. Un segon tipus de tensió demogràfica interna a la comarca és
la interconnexió dels diferents nuclis. Mentre que Valls ha mantingut els nivells
de població, altres poblacions mitjanes, com el Pla de Santa Maria, Vallmoll i
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Vila-rodona, han incrementat el seu pes a l’interior de la comarca. En aquest
sentit, el repte es troba en la possibilitat de crear xarxes d’interconnexió entre
els diferents nuclis per a la cohesió del territori.
Les pressions demogràfiques externes es manifesten a partir de la consideració
de l’entorn comarcal. L’Alt Camp és un territori envoltat de pressions externes
demogràfiques: la dualitat de l’amenaça i l’oportunitat.

L’Alt Camp s’insereix en un territori amb unes dinàmiques socioeconòmiques
amb particularitats pròpies. Fins a l’actualitat, la comarca ha restat indemne a
aquests processos demogràfics i econòmics, però prenent un punt de vista més
ampli sobre la tendència de Catalunya hem de considerar els trets identificadors
de la comarca. La raó és que a la zona oriental de la comarca ens trobem davant
l’ona expansiva de l’àrea metropolitana barcelonina. Fins ara aquest creixement
amb origen demogràfic ha afectat el Baix Penedès, però desconeixem quina serà
l’evolució futura. D’altra banda, tota la línia costanera ha mantingut un fort
dinamisme a causa de la dualitat entre centres de producció i la presència del
turisme a la Costa Daurada. Aquesta intensificació demogràfica en un inici va
tenir l’origen en l’activitat econòmica existent a l’àrea de Tarragona, i
posteriorment s’expandí pel dinamisme econòmic del turisme.

Davant aquestes forces externes, l’Alt Camp ha mantingut creixements força
estables; tanmateix, cal controlar aquestes pressions tractant d’evitar un
creixement demogràfic desbordador de l’estructura urbana pròpia de la
comarca. En aquest sentit, una ordenació urbanística previsora permetrà un
creixement desitjat a través de diferents models: augment residencial com a
motor d’activitat econòmica o activitat econòmica que faciliti la residència de
nova

població.

Sigui

com

sigui,

complementàries.
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L’Alt Camp, des del punt de vista de l’estructura de l’ocupació, és una comarca
clarament industrial, fins i tot si tenim en compte que conserva en bona part el
seu caràcter agrícola. Podem dir que, també des d’aquest punt de vista,
constitueix una comarca de transició entre les zones litorals properes, també
marcades per la indústria però amb un sector terciari molt més potent, i les
interiors, amb uns trets agraris encara més accentuats.

L’Alt Camp no escapa de la tendència general dels països occidentals, i més
concretament de Catalunya, d’un clar envelliment de la població. De fet, en
relació amb el conjunt del Principat, l’Alt Camp presenta una major
concentració de persones que superen els 65 anys. Al mateix temps, el nombre
d’habitants situats entre els 16 i els 64 anys és només lleugerament superior a
l’Alt Camp. Ara bé, tot i que les generacions joves són cada vegada més
reduïdes, es pot dir que la població per edats de l’Alt Camp presenta una
estructura encara relativament piramidal. Davant la problemàtica de
l’envelliment de la mà d’obra, apareix la necessitat de l’existència de població
més jove disposada a entrar dins del mercat laboral local. En aquest sentit,
l’arribada de nova població permetrà incrementar la demanda de serveis a la
comarca, així com la presència de factors de producció.

L’increment d’atractius residencials controlats per evitar el desbordament de
l’estructura urbana, així com l’arribada de noves onades d’immigrants, seran
factors a tenir en compte en el futur per evitar un retrocés en l’estructura
poblacional. Així doncs, s’evitarà que la comarca adopti característiques més
similars a comarques rurals que aquelles amb un elevat nivell de renda.
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2.7.2

LA

MOBILITAT

INTERCOMARCAL:

UNA

CARACTERÍSTICA

POBLACIONAL PER SUPERAR

L’existència de mercats de treball i, per tant, la generació de mobilitat laboral
per sobre dels límits dels municipis ve donada per l’existència d’oportunitats en
municipis aliens, la major o menor proximitat i les facilitats de desplaçament.

En el marc territorial on es localitza l’Alt Camp, com a la resta del territori
català, es dóna un increment progressiu d’aquesta mobilitat. De fet, ja en el
període 1991-1996 les sortides de la comarca es van incrementar en un 46,54%,
mentre que les entrades només es van incrementar en un 13,15%, la qual cosa
indicaria una major possibilitat laboral fora de la comarca.

Actualment, el marc comarcal és limitat per poder analitzar el fenomen de la
mobilitat, donat que podem parlar d’una progressiva integració de l’Alt Camp
en el marc regional del Camp de Tarragona, que constitueix en bona part un
únic mercat de treball.

La proximitat del nucli tarragoní provoca un desequilibri en relació amb l’Alt
Camp, amb implicacions en els apartats del trànsit i de serveis. En particular,
l’eix Tarragona-Reus constitueix un nucli metropolità o una conurbació que
centra un mercat de treball de base diària que cada cop abasta un espai més
significatiu al sud de Catalunya. Dins d’aquest àmbit territorial on s’integra,
l’Alt Camp ha perdut en els darrers anys llocs de treball en relació amb la
mitjana. Aquest fet és més significatiu si tenim en compte el manteniment del
Baix Camp i la Conca de Barberà i el creixement de l’eix Tarragonès-Baix
Penedès.

Per tant, la mobilitat és multidireccional, amb més nodes interconnectats i un
major pes progressiu dels desplaçaments per motius de serveis o lleure en
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relació amb els laborals. En aquest sentit, la relació entre la comarca (Valls) i les
comarques veïnes (Tarragona, Salou, Reus) constitueix un tramat de mobilitat
important que reflecteix la interconnexió de tota aquesta àrea. La relació de la
mobilitat amb les infraestructures existents són:

x

La insuficient vertebració de la comarca i, en especial de Valls, amb el
seu marc territorial estratègic, constituït per la xarxa de ciutats del Camp
de Tarragona.

x

Aquest darrer punt es connecta clarament amb la realitat del transport
ferroviari, amb una oferta encara més limitada proporcionalment, tot i
que amb certes potencialitats de futur, tal com s’indica en l’apartat
d’infraestructures de comunicacions.

No es disposen encara de les dades del cens del 2001, però la línia de mobilitat
ja ve marcada per la tendència que es va donar en les estimacions anteriors, i
augmenten el nombre de residents a la comarca que es desplacen cap a fora,
principalment cap al Tarragonès, cap al Baix Camp i, amb unes dades
significativament notòries, cap a la Conca de Barberà; aquestes tres comarques
són també els principals subministradors de residents de fora que treballen a la
comarca. D’altra banda, podríem considerar que el superàvit dels qui entren a
la comarca en relació amb els qui en surten de les darreres estimacions pot
passar a convertir-se en un dèficit, és a dir, que hi hagi més població resident a
la camarca, en l’estimació de 2001, que vagi a treballar fora que a la inversa.
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ANNEX: INCIDÈNCIA DELS FENÒMENS DE POBRESA O EXCLUSIÓ
---SOCIAL A L’ALT CAMP
En els darrers anys es constaten a l’Alt Camp, i, en especial, a la ciutat de
Valls, diversos fenòmens socials que actuen de manera paral· lela a l’hora de
modificar les característiques de la població.

Entre aquests destaca –si més no per la novetat que constitueix- la immigració
estrangera. En aquest sentit, és significativa la seva concentració relativa a la
ciutat de Valls, que registra actualment uns 1.700 empadronats arribats de
països estrangers. En el cas de la capital de la comarca, a més, és constatable
un procés d’agrupació d’alguns d’aquests col· lectius en determinades àrees de
la ciutat, en especial el nucli antic.

Aquest fet, deixant de banda consideracions relatives a la renda i el nivell de
desenvolupament real de la població, pot induir a pensar que existeixen
bosses de pobresa o d’una certa marginalitat o, si més no, que aquestes es
troben en procés de creació.
Ara bé, cal pensar que incideixen en les possibilitats d’aparició d’aquestes
bosses de pobresa – o de col· lectius que s’hi puguin incloure independentment
de la seva proximitat de residència

altres factors. Així, i partint de la

consideració del conjunt de Catalunya, les comarques interiors, de ponent i
del sud del país tenen una elevada probabilitat de pobresa vinculada a
l’envelliment de la població mentre que a les zones metropolitanes tenen una
més alta proporció de pobresa relacionada amb l’atur.
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Es pot dir que l’Alt Camp s’emmarca amb les comarques de renda mitjana
de Catalunya. D’altra banda, i des d’un punt de vista integrat entre
l’estructura sectorial i l’estructura social, el perfil de l’Alt Camp mostra
semblances amb aquelles comarques d’estructura fortament industrial
d’arrel en bona part tradicional, tot i que es tracta d’una zona més envellida i
de major ruralitat. En particular, l’Alt Camp té una tipologia social
diferenciada segons els plantejaments de l’equip del sociòleg Salvador
Cardús en el seu treball sobre la pobresa. Segons aquest, les característiques
que defineixen l’Alt Camp són:

x

Hi ha una estructura relativament equilibrada per edats, i l’estructura
productiva determina l’existència de grups cohesionats.

x

En l’origen de la població per zones destaca el predomini d’altres zones
de Catalunya. La immigració exterior és molt recent i no arriba als
percentatges d’altres comarques properes.

x

No destaca tant el nombre de persones per llar com la incidència d’allò
que hom anomena “formes modernes de convivència”, a partir de la
significació de divorcis i separacions.

x

És habitual la convivència de pares i sogres i la presència de vidus, així
com la convivència en general de més de dues generacions d’adults.
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Quadre 2.24. Percentatge sobre el total de llars de cada comarca (1996)
Ocupat

Aturat

Pensionista

Altres inactius

Alt Camp

52,6

6,1

38,2

3,0

Baix Camp

55,9

6,7

33,3

4,1

Baix Penedès

57,0

7,3

30,7

5,0

Conca de Barberà

49,1

3,9

43,9

3,1

Priorat

41,8

4,8

49,8

3,5

Tarragonès

58,4

6,3

31,8

3,5

CATALUNYA

52,8

7,0

35,7

4,5

Font: Caixa de Catalunya.

x

L’estructura socioeconòmica és molt definida per la significació del primari i
per una dualitat entre el treball per compte propi i els assalariats industrials.
La incidència dels serveis és reduïda.

x

És elevat el pes específic dels no lligats a l’ocupació (estudiants, jubilats).

x

Els grups socials més característics en aquestes comarques són empresaris
agraris sense assalariats, empresaris de la indústria sense assalariats,
encarregats i treballadors industrials no qualificats.

En conjunt, diversos estudis apunten que es tracta d’una zona de relativa
pobresa en relació amb Catalunya. Actualment es considera que la població més
envellida i la ruralització són característiques de les comarques amb més
proporció de famílies que podríem definir com a extremadament pobres. Cal dir
que el 33,1% dels sustentadors principals de les famílies de l’Alt Camp es troben
per sobre dels 65 anys, mentre que en el conjunt de Catalunya el percentatge és
del 29,4.
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La significació de les prestacions de jubilació i atur en relació amb recursos
totals de les famílies aporta altres dades significatives en aquest apartat.
Concretament, a l’Alt Camp aquestes representen el 10,7% del total, mentre
que en altres comarques de l’entorn aquestes proporcions són molt
variables. Davant la mitjana catalana (percentatge del 8,4), trobem que a
banda de l’Alt Camp, de les comarques veïnes es situen per sobre l’Anoia,
(11,4%), el Baix Camp (9,3), el Baix Penedès (8,6) i la Conca de Barberà
(12,8), i són inferiors a la mitjana l’Alt Penedès (8,1%) i el Tarragonès (7,5).
Segons el plantejament inicial, un dels indicadors que millor pot reflectir la
distribució territorial de la pobresa o, més exactament, el nivell de
desenvolupament, és el que reflecteix la incidència de l’analfabetisme i, per
extensió, els nivells formatius existents al territori. Des d’aquest punt de
vista, l’Alt Camp no tindria un motiu d’especial preocupació pel que fa a
persones sense estudis, tot i que la situació empitjora segons que anem
pujant en els nivells formatius.
Quadre 2.25 Nivell d’estudis del sustentador principal (1996)
Alt Camp
Sense estudis (A)
15,6
Estudis primaris (B)
63,4
A+B
79,0
Estudis secundaris
15,1
Estudis superiors
5,9
Font: Caixa de Catalunya.
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21,1
50,3
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En concret, i segons les dades de la Caixa de Catalunya en el seu estudi
sobre la pobresa, existeixen a l’Alt Camp 1.861 llars pobres - el 16,1% de la
comarca, mentre que a Catalunya són el 15,2 -. Això afecta en concret 4.092
persones, el 12%, per un 11,8% a Catalunya). Per tant, es pot parlar d’una
certa incidència de la pobresa sobretot a partir de la consideració de l’edat
com un factor bàsic, i de la importància de determinades variables socials.
Per exemple, la incidència de la pobresa és més gran en zones amb una
elevada proporció de vídues. Tot i que aquestes dades, no es pot parlar de
bosses significatives de pobresa. Només pot aparèixer de manera ocasional
combinada amb temes urbanístics i d’habitatge i també en alguna zona
especialment envellida. En tot, cas, es pot dir que no són fets singulars en
relació amb Catalunya i les societats occidentals en general.

En la taula següent reflectim la incidència de la pobresa extrema en
percentatge del nombre de llars al conjunt català i del Camp de Tarragona.
Les dades són de vuit anys enrere, però són preocupants per l’àrea del
Camp i per la comarca, perquè l’elevat percentatge d’aquestes xifres ens
assenyala un fenomen significatiu com és una estructura social amb
dificultats d’assolir, si no es transforma, quotes superiors de benestar.
Quadre 2.26 Incidència de la pobresa extrema (1996). Percentatge sobre el total de llars
Sustentador principal
Membres de la llar
65 i més
Dona
Sense
Inactiu Aturats
Total
Tots
anys
parella
inactius
aturats
Alt Camp
14,2
23,7
17,8
13,4
17,6
20,0
23,4
Baix Camp
15,6
22,6
16,9
15,5
25,7
21,5
34,5
Baix Penedès
13,2
18,3
12,1
12,7
25,2
17,9
29,6
Conca de B.
15,9
25,2
16,6
14,9
17,3
21,8
24,0
Priorat
16,7
30,4
19,7
15,6
17,3
21,8
24,0
Tarragonès
6,5
10,3
7,8
8,2
21,4
11,7
25,3
CATALUNYA
8,3
11,4
9,4
9,1
17,6
13,3
22,8
Font: Caixa de Catalunya.
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No obstant això, a l’hora d’analitzar aquestes qüestions, cal remarcar que els
canvis socials que es produeixen són constants i dificulten que, almenys de
moment, es puguin definir realitats concretes sinó més aviat tendències.
Això és especialment significatiu en el cas de la immigració, en la qual cal
pensar lògicament no únicament en termes econòmics, sinó també de
benestar social. A més, cal considerar que no ens referim únicament a agents
de producció, sinó també de consum i de generació de noves demandes.

En tot cas, es pot dir que els nous desequilibris socials, de manera general
però també a l’Alt Camp, tenen molta relació no ja només amb la renda sinó
també amb factors que cada cop prenen més importància, com l’habitatge o
la formació, així com les infraestuctures, però no només les tradicionals sinó
especialment les vinculades al coneixement.
Per tant, apareix com una clara necessitat l’aplicació de polítiques
específiques en aquests àmbits de manera interrelacionada. Es pot establir
un paral· lelisme amb allò que hom anomena triangle territori-formacióempresa. En aquest sentit, la nova situació derivada de l’ampliació de la Unió
Europea –amb les lògiques variacions en les polítiques socials- farà que
calgui plantejar actuacions de caràcter més selectiu i qualitatiu, amb una
orientació segurament més sectorial que territorial.
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CAPÍTOL 3. LA REALITAT PRODUCTIVA
La comarca de l’Alt Camp ha tingut els darrers anys un creixement similar al de
la mitjana de Catalunya i al de les comarques del seu entorn, les del Camp de
Tarragona. Un dels indicadors essencials per valorar aquest creixement és la
variació del PIB. Podem considerar que aquest indicador dóna uns paràmetres
per a la comarca que la defineixen amb una estructura productiva diferenciada
d’aquestes zones més àmplies. Això determina que les perspectives de
creixement futur tinguin un conjunt d’incerteses en el seu dinamisme

la

principal de les quals és que si la comarca per continua creixent en unes taxes
similars a les del seu entorn, s’han de plantejar uns canvis importants en
l’estructura productiva.

L’economia catalana ha tingut una línia expansiva els darrers anys que ha
tingut com a conseqüència immediata dos fets: un ha estat el canvi de
significació del pes dels sectors econòmics, ja que han pres una importància
molt significativa el sector terciari i la construcció com a elements específics que
han portat unes taxes de creixement elevat. L’altre fet és una reflexió
continuada sobre les bases d’aquest creixement. En aquest sentit, hi ha una
discussió important a l’hora de determinar les dificultats que té l’economia
catalana per poder definir una dinàmica de creixement clara dins del model de
globalització econòmica en què s’ha integrat, i si ho ha de fer a partir d’uns
productes i unes empreses competitives o bé l’element que

li dóna un

avantatge comparatiu és el menor cost amb relació a altres àrees, principalment
les que pot tenir el cost salarial.

Aquestes observacions del tarannà econòmic del país els darrers anys també les
podem traslladar al Camp de Tarragona i d’ací, a la comarca de l’Alt Camp.
L’economia catalana ha perdut pes relatiu dins del total del valor produït per
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l’economia espanyola, la qual té en aquests moments un avantatge de
competitivitat, que destaca d’una manera periòdica, la major propensió a
exportar. Això és degut a la rellevància que hi té el sector industrial, el qual, per
altra banda, ha crescut per sota dels serveis i la construcció, és a dir, perd pes
dins del conjunt de l’economia de Catalunya.

Si ens aproximem al Camp de Tarragona, la dinàmica de creixement durant
aquest període alcista ha estat un xic inferior al català, és a dir, no ha estat una
de les zones capdavanteres en el creixement econòmic del país, la qual cosa és
més contundent si tenim en compte que la variació anual del PIB a Catalunya
entre el 1998 i el 2001 ha estat inferior a la mitjana espanyola. Així doncs,
aquesta àrea del Camp de Tarragona, que podem ordenar en dues parts
territorials diferenciades, la franja costanera i les zones de l’interior, ha tingut
un impuls econòmic centrat en les inversions •grans inversions• del sector
industrial, que han generat al seu voltant un augment de població important.
Això ha consolidat unes estructures urbanes significatives a l’entorn de Reus i
Tarragona que han impulsat els serveis i al mateix temps han possibilitat la
construcció, i han gaudit també de l’avantatge de l’oferta i les particularitats
turístiques de la franja costanera. En la resta d’aquest territori la dinàmica de
creixement ha estat condicionada per diversos aspectes: el pes de l’activitat
agrària, les inversions industrials d’origen extern aprofitant uns avantatges de
localització i principalment un excedent d’ocupació notable que han portat
indústries de mà d’obra intensiva, un esperit empresarial en alguns indrets , i
finalment un impuls dels serveis en funció de l’augment dels nivells de renda
disponibles i una certa igualació dels estàndards de consum amb les zones més
urbanes del país. L’Alt Camp es troba immers en aquest dinamisme, encara que
amb unes particularitats pròpies que poden establir •i de fet ho fan• unes
diferències importants entre el conjunt del Camp i la comarca.
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En alguns aspectes podem relacionar la comarca amb el dinamisme de la franja
costanera i en d’altres hem de tenir en compte la significació que prenen els
aspectes que consideràvem més rellevants de la part interna del territori. Sense
ser exhaustius, podríem assenyalar algunes particularitats de la comarca que la
diferencien d’altres zones del Camp de Tarragona:

x

Densitat de població inferior a la de la franja costanera.

x

Creixement demogràfic inferior.

x

Significació de l’ocupació industrial.

x

Indústria de mà d’obra intensiva.

x

Tradició agrària que assenyala un pes significatiu del sector en
l’economia comarcal.

x

Sector terciari centrat essencialment en el servei a les persones.

x

Expansió de la construcció condicionada pel volum de la població.

Ateses aquestes característiques específiques de la comarca, n’analitzarem la
dinàmica econòmica a partir de valorar el creixement del PIB els darrers
anys i les particularitats d’aquest increment en els principals sectors
productius.

3.1 EL CREIXEMENT DEL PIB
La variació del PIB l’hem de situar dins d’aquests condicionants de l’activitat
econòmica i demogràfica dels darrers anys que explicàvem anteriorment, i com
dèiem, ha experimentat una variació un xic inferior que la de les comarques
veïnes i el conjunt català. En aquest sentit, podem analitzar les xifres del quadre
3.1, on s’assenyala aquesta modificació, i en podem considerar els aspectes
següents:
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x

Durant el període 1996-2002, la variació acumulada del PIB ha estat prop
de dos punts inferior a la

mitjana del Camp de Tarragona i de la

catalana.
x

El creixement anual mitjà ha estat inferior al de qualsevol comarca que
integra el Camp de Tarragona, excepte el Priorat.

Quadre 3.1 Les variacions del PIB a la comarca

Alt Camp
Baix Camp
B. Penedès
C. Barberà
Priorat
Tarragonès
Camp de
Tarragona

1996
1,06
1,39
-0,79
2,84
1,69
0,98

1997
3,07
2,98
4,35
2,19
3,92
4,44

1998
4,16
6
4,77
4
1,53
4,14

1999
3,63
0,54
6,06
2,94
4,28
4,64

2000
4,51
5,12
4,37
4,2
4,56
3,29

2001
2,14
3,17
2,72
2,32
0,98
2,6

2002
2,56
2,43
2,73
3,87
3,97
3,4

Mitjana
anual
Període
1996-2002
3,02
3,09
3,46
3,19
2,99
3,36

1

3,8
4,77 3,26 4,12
2,74
2,98
3,24
3,84
4,18 3,81 3,64
2,41
2,23
3,22
Font: Elaboració pròpia a partir de l’Anuari econòmic comarcal.2003 Caixa Catalunya
CATALUNYA 2,44

x

Variació
1995-2002.
Base 100
per a 1995
123,09
123,61
126,7
124,6
122,82
125,93
125,12
124,93

Dels set anys que relacionem les xifres, podem observar que en dos •el
1999 i el 2000• el creixement de la comarca ha estat superior al del
conjunt del Camp i en els altres cinc, inferior.

x

Les màximes diferències amb relació a la mitjana s’han produït els anys
de creixement inferior, la qual cosa assenyala que la comarca no ha
tingut la mateixa dinàmica de creixement que les altres zones.

x

Pel que fa al conjunt català, la comarca ha crescut menys tots els anys
considerats excepte el 2002. Aquest fet és el que ens explica la pèrdua de
posicions amb relació a la dinàmica de creixement del país els darrers
anys.
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Gràfic 3.1 El creixement del PIB
6
5
4
3
2
1
0
1996

1997
Alt Camp

1998

1999

2000

Camp de Tarragona

2001

2002

CATALUNYA

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Anuari de Caixa Catalunya 2003.

De les xifres anteriors es pot assenyalar que hi ha alguna particularitat
específica que determina que la comarca tingui un creixement inferior que el
conjunt català i de la seva àrea. Anteriorment hem esmentat alguns
d’aquests aspectes. Tot seguit explicarem la variació del PIB pels grans
sectors econòmics, la qual cosa ens ajudarà a comprendre millor aquestes
diferències i determinar les causes i conseqüències que poden tenir sobre la
realitat socioeconòmica comarcal.

Analitzar el creixement sectorial del PIB a la comarca, com s’assenyala en el
quadre 3.2, ens complementa la valoració de l’anterior i ens permet establir les
consideracions següents:
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x

L’agricultura ha tingut un creixement mitjà superior a l’Alt Camp que
al conjunt del Camp de Tarragona, on el sector ha perdut molt pes
relatiu.

x

El sector primari ha augmentat més a la comarca que en el conjunt de
les veïnes, amb l’excepció de la Conca i el Priorat.

Quadre 3.2 Creixement sectorial del PIB, mitjana anual, període 1996-2002
Agricultura
Indústria
Alt Camp
1,3
3,15
Baix Camp
-0,4
3,05
Baix Penedès
-0,75
3,5
Conca de Barberà
1,5
3,35
Priorat
2
1,6
Tarragonès
0,75
3,5
Camp de Tarragona
0,9
3,2
Catalunya
0,9
3,4
Font: Anuari Econòmic Comarcal 2002. Caixa Catalunya.

x

Construcció
4,35
5
5,75
4,15
3,9
5,1
4,9
4,5

Serveis
3,45
3,5
3,75
3,55
3,5
3,55
3,6
3,35

El sector secundari ha experimentat un increment similar a la mitjana del
Camp de Tarragona, més inferior al del conjunt català. La comarca ha
tingut un augment intermedi respecte al Baix Camp i Conca de Barberà,
que és on s’ha instal· lat una indústria més similar a la de l’Alt Camp.

x

La construcció se situa en uns valors per sota de la franja costanera de la
zona, que ha superat el 5% de mitjana anual durant el període. Els valors
de creixement de l’Alt Camp també han estat inferiors als del conjunt de
Catalunya, però més superiors als de les altres dues comarques interiors
de la regió del Camp.

x

Els serveis han experimentat una variació mitjana anual similar a totes
les àrees considerades, hi ha una valoració un xic superior al Tarragonès,
però els valors són similars. Tot i aquesta consideració general, en el lloc
on aquest sector ha crescut menys és l’Alt Camp. En aquesta observació,
cal tenir en compte una consideració diferenciada en l’augment del
terciari a la comarca, en el sentit que no hi ha una activitat turística
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similar a la de la franja costanera, cosa que ressalta un esforç o dinàmica
de creixement significatiu a la zona de l’Alt Camp.
Gràfic 3.2 El creixement anual dels sectors productius, 1996-2002
Creixement anual dels sectors productius,
1996-2002
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’Anuari estadístic de Catalunya 2003

En definitiva, la comarca ha crescut impulsada per la pròpia dinàmica o inèrcia
productiva de les activitats econòmiques i dels sectors que s’hi trobaven
emplaçats, fortament influïts per l’entorn immediat, i menys pels canvis
qualitatius d’expansió urbana i de rellevància del terciari que s’han donat a la
franja costanera del Camp de Tarragona. L’Alt Camp manifesta unes bases de
suport diferent en el seu creixement, i és significatiu que l’àrea creix una mica
menys que la mitjana catalana i del Camp de Tarragona.

Des de l’any 1996 fins al 2002, el cicle econòmic ha conegut un aspecte alcista
que continua en l’economia espanyola i catalana amb taxes de creixement molt
superiors a les de la mitjana europea. En aquest sentit, tot i les expectatives poc
clares de l’evolució econòmica dels dos darrers anys, cal valorar que la comarca
ha continuat en aquesta línia alcista. No obstant això, les consideracions de
diferències sectorials entre aquestes àrees econòmiques i les reflexions que s’hi
fan per valorar-ne les expectatives de futur ens porten a estudiar les diferències
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sectorials de l’estructura productiva de la comarca amb el seu entorn i poder
valorar si pot seguir una dinàmica conjunta amb aquest o continuar accentuant
unes característiques particulars que fins ara hi han determinat unes pautes de
creixement diferenciat.

3.1.2 L’ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓ
Hem comentat anteriorment que l’estructura productiva de la comarca té unes
característiques específiques que la diferencien de l’entorn; és a dir, l’Alt Camp
és una zona amb una posició intermèdia en el marc del Camp de Tarragona,
entre la dinàmica costanera i les zones amb menys població de l’interior. Es
tracta d’una àrea on una ràpida i important industrialització als anys seixanta,
com a continuació d’una activitat industrial tradicional que s’hi havia
manifestat des de finals del segle

XIX,

ha donat un gran pes a l’activitat

transformadora i ha mantingut una estructura productiva més tradicional que
es manifesta pel pes relatiu de l’activitat secundària, el de l’agricultura i el poc
pes dels serveis.

Quadre 3.3 L’estructura del PIB per sectors econòmics. Any 2000
Agricultura
Indústria
Alt Camp
6,02
46,79
Baix Camp
1,56
44,12
Baix Penedès
2,35
29,45
Conca de Barberà
10,93
32,48
Priorat
12,45
15,32
Tarragonès
1,01
28,28
Camp de Tarragona
2,46
36,26
Catalunya
1,69
30,84
Font: Anuari econòmic comarcal 2002. Caixa Catalunya.

Construcció
8,8
7
16,57
19,97
42,13
7,73
9,02
7,47

Serveis
38,39
47,32
51,63
36,62
30,1
62,98
52,26
60

Total
100
100
100
100
100
100
100
100

En el quadre 3.3 s’indica l’estructura del PIB de diferents comarques i del
conjunt català. En podem assenyalar una sèrie de particularitats:
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x

L’activitat industrial representa quasi la meitat del valor del PIB de la
comarca, és una de les xifres més elevades de Catalunya i es troba
més de 15 punts per damunt de la mitjana catalana i deu de la del
Camp de Tarragona.

x

L’agricultura té un pes significatiu, la seva incidència sobre el conjunt
del valor afegit a la producció és molt superior al de la zona costanera
i es troba a meitat camí de comarques de l’interior on hi ha un elevat
protagonisme de l’agricultura com el Priorat i la Conca de Barberà. El
seu pes és més del doble de la significació del conjunt del Camp i més
de tres vegades el de Catalunya.

Gràfic 3.3 Estructura de la producció. Any 2002
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Font: Elaboració pròpia partir de l’Anuari de Caixa Catalunya 2003

x

La construcció assoleix un pes relatiu elevat, superior al del Baix
Camp i Tarragonès, comarques residencials i costaneres de la zona,
que reflecteixen en la seva estructura productiva un pes del secundari
notable i significatiu, i també del conjunt català, encara que inferior
al del Camp de Tarragona.
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x

El terciari arriba a la comarca als valors més baixos del total d’àrees
considerades en el quadre, amb l’excepció de la Conca de Barberà i
del Priorat. Se situa 22 punts per sota de la mitjana catalana i 14 de la
mitjana del Camp de Tarragona.

En definitiva, l’estructura productiva de la comarca ens pot explicar el
creixement relatiu menor que en d’altres zones veïnes. L’increment de
l’activitat terciària els darrers anys respecte a la resta d’activitats
econòmiques ha tingut una incidència inferior a l’Alt Camp a causa del pes
relatiu en el conjunt de l’oferta productiva. La comarca ha contrarestat en
part aquest fet amb un impuls notable de la construcció, que ha resultat una
via més senzilla perquè ha pogut aprofitar la forta onada expansiva de
l’activitat a la zona. En canvi, ha tingut dificultats per transformar el terciari,
que es manté a un nivell baix amb relació al seu entorn econòmic, i fins i tot
per modernitzar la indústria, dada molt important en el PIB comarcal, si
considerem les pautes de creixement inferiors a la mitjana catalana que ha
aconseguit el sector en els darrers anys.

3.1.3 LA PRODUCTIVITAT PER OCUPAT
La comarca té una estructura productiva diferenciada del seu entorn, amb un
pes important del sector industrial i un menor creixement del PIB en els darrers
anys. La productivitat inferior que es produeix en l’àmbit comarcal és una de
les causes d’aquestes diferències amb el seu entorn. En el quadre podem
observar les estimacions de productivitat de l’any 2000 per als

sectors

econòmics no agraris i amb relació a l’ocupació reflectida en les persones
inscrites en el règim general i d’autònoms de la Seguretat Social. Aquesta
relació, que l’hem establert per diferents àrees, ens assenyala unes
característiques específiques que cal considerar en l’estructura productiva
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comarcal. En el quadre 3.4 hem establert les comparacions en funció de l’Alt
Camp i s’hi poden observar els aspectes següents:

x

A les comarques properes, excepte a la Conca de Barberà, es manifesta
una productivitat per ocupat superior a la de l’Alt Camp, similar a la
catalana. Les diferències de la comarca amb el conjunt d’aquesta zona
són un 12% inferiors.

x

La indústria, sector determinant per a l’economia comarcal, té una
productivitat per ocupat molt inferior a la catalana i a la del conjunt del
Camp de Tarragona.

x

Solament dues comarques properes tenen una productivitat per ocupat
inferior a la de l’Alt Camp en el sector industrial, el Priorat i la Conca de
Barberà; a la resta és molt superior.

Quadre 3.4 La productivitat per ocupat l’any 2000
Indústria
Construcció
Serveis
Alt Camp
100
100
100
Baix Camp
262,37
94,02
126,44
Baix Penedès
163,89
102,74
102,69
Conca de Barberà
78,66
205,67
79,55
Priorat
95,51
393,38
110,58
Tarragonès
264,98
74,00
88,36
Camp de Tarragona
201,91
94,61
100,59
Catalunya
115,03
106,28
101,64
Font: Elaboració pròpia a partir d’Anuari comarcal Caixa Catalunya 2001, 2003.

x

TOTAL
100
135,72
106,59
88,42
143,22
104,97
112,92
100,17

La construcció té una productivitat per ocupat superior a l’àrea i inferior
a la catalana, encara que es pot destacar que a les comarques on la
importància d’aquest sector és inferior, la construcció és més elevada.
Això podria estar motivat perquè moltes promocions es fan a través
d’empreses foranes, per la qual cosa no es comptabilitza l’ocupació.

116

Diagnosi comarcal i estratègies de l’Alt Camp

Gràfic 3.4 Productivitat sectorial (euros 1995)
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’Anuari de Caixa Catalunya 2003

x

El sector terciari té una productivitat similar a la del Camp de Tarragona,
que s’assoleix per les baixes xifres del Tarragonès. Però creiem que
aquesta dada està motivada pel sistema de càlcul, que no considera
molts treballadors de l’administració. Malgrat això, la comarca té uns
nivells una mica inferiors als del conjunt català.

x

En termes absoluts, com es pot observar en el gràfic, la productivitat de
l’Alt Camp és inferior a la del conjunt del Camp de Tarragona i al català.
Les diferències més importants es produeixen en el sector industrial i
després, en menor magnitud, en el terciari.

La comarca té un creixement amb una productivitat inferior a la d’altres àrees
del país, la qual cosa implica un augment de l’ocupació com a conseqüència
d’increments de demanda però sense canvis de productivitat ni d’estructura
empresarial i determina un alentiment en les condicions de creixement del PIB.
Els canvis sectorials que hi pot haver cap a la construcció i el terciari en
detriment de la indústria, poden implicar un cert increment de productivitat
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per ocupat, condicionat per un doble aspecte: en la construcció, per unes
limitacions de la demanda, i en el terciari, una vegada assolits uns nivells de
benestar segons la renda, pel fet que no s’hi observa cap canvi qualitatiu en
funció de noves necessitats productives que podria determinar el sector
industrial. Aquest, que ha estat un motor tradicional a la zona, està massa
centrat a incrementar l’ocupació en funció de la demanda, més que no pas a
augmentar la productivitat, a crear noves instal· lacions o a fer canvis
estructurals .
A partir d’aquests aspectes ens centrarem en l’anàlisi de cada un dels sectors
econòmics de l’Alt Camp.

3.2 L’AGRICULTURA EN LA REALITAT COMARCAL
Aquesta activitat econòmica representa poc menys del 5% del valor afegit de
l’oferta productiva comarcal i es troba en un fort procés de canvi. El sector
primari a la comarca ocupa prop de 5.000 persones, d’acord amb les dades del
cens agrari de 1999 i representa, si ho considerem a través de les unitats
tècniques de treball per any (UTA), una ocupació efectiva anual de 2.377
persones. Aquesta xifra ens assenyala un excedent manifest de mà d’obra en el
sector que explica la significació que té l’agricultura a temps parcial. De totes
maneres, l’estimació i valoració de les persones dedicades a l’agricultura són
una mica contradictòries en la manera d’avaluar-les. Si considerem el cens de
1996 per la comarca amb dades de l’Idescat, calculava 1.053 persones ocupades
en el sector primari, una mica més del 8% dels ocupats, mentre que l’any 1991
significaven més del 10%. En canvi, si considerem les dades del cens agrari, ens
assenyalen que l’agricultura comarcal l’any 1999 podia ocupar 2.377 persones
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a temps complet si tenim en compte les UTA que es reflecteixen en el quadre
3.5.

Quadre 3.5 L’ocupació en el sector primari a la comarca
Nombre de persones
Titulars
1982
3.333
1989
3.133
1999

2.642

Ajudes
2.496
2.686

Assalariats
153
315

Total
5.982
6.134

1.876

362

4.880

614
587
569
Ajudes
100
108
75

304
352
550
Assalariats
100
206
237

2.253
2.144
2.377
Total
100
103
82

100
96
93

100
116
181

100
95
106

Unitats tècniques de treball any
1982
1989
1999
Nombre de persones

1.335
1.205
1.258
Titulars
1982
100
1989
94
1999
79

Unitats tècniques de treball any
1982
1989
1999
Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat

100
90
94

Tot i relativitzar el mesurament d’ambdues xifres, cal destacar, tant en un cas
com en l’altre, que el sector primari té una importància significativa en
l’ocupació comarcal. En aquest sentit, volem exposar una referència sobre les
particularitats rurals i fins i tot agràries de la comarca, si considerem que dels 23
municipis solament dos tenen més de 3.500 habitants, que són Alcover i Valls,
aquest darrer supera els 20.000. Això vol dir que a la resta de municipis hi ha
una població d’11.034 habitants, xifra que representa una densitat per
quilòmetre quadrat de menys de 25 persones. Aquesta distribució de la
població en una zona relativament poc poblada dóna a entendre la significació
de l’activitat agrícola a la comarca, que representa més del 80% del valor afegit
del sector. Aquesta dada ens indica el poc pes de la ramaderia i el predomini
dels conreus tradicionals, la qual cosa implica un dinamisme molt condicionat
per aquestes activitats en les quals la modernització més notable ha vingut per
la vinya, que representa el 45% del valor afegit del sector. Aquest producte
fomenta una dualitat en la dinàmica del sector, per una banda, les petites
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explotacions lligades a les cooperatives locals i, per una altra, les grans, on es
troba una estructura comercial tot sovint lligada a la producció pròpia.

En el quadre 3.5 amb dades del cens agrari, hi podem observar una certa
disminució en el nombre d’actius agrícoles, principalment pel que fa referència
a titulars i ajudes a l’explotació i, per contra, hi ha un cert augment en el
nombre d’assalariats. Aquest és un fenomen més lent a la comarca que en altres
llocs, encara que segueix una tendència que sembla irreversible, si considerem
les xifres dels darrers vint anys, en què han disminuït el nombre de persones
ocupades com a titulars i s’han mantingut el nombre d’UTA. Aquestes dades
ens indiquen modificacions en el sistema d’explotació, per causa de la sortida
del nombre de titulars que no tenen interès a continuar-les i augmentar el
d’assalariats. Els quadres determinen unes particularitats de l’ocupació agrícola
a l’Alt Camp, per una part, en consideració del nombre de persones que tenen
relació amb l’activitat i, per l’altra, de la seva evolució.
Gràfic 3.5 La dedicació a l'agricultura
7.000
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5.000
4.000
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat
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x

El nombre de persones que treballaven a l’agricultura disminueix un 20%
durant la dècada dels anys noranta.

x

El principal descens s’ha produït en els titulars i les ajudes, normalment
familiars, que rebien. En canvi, el nombre d’assalariats ha augmentat.

x

Si en lloc de les persones considerem les UTA necessàries per al conreu,
podem observar que aquest indicador ha augmentat al llarg dels anys
noranta com a conseqüència d’un important increment en el nombre
d’assalariats.

El quadre anterior, que reflecteix els canvis quantitatius en l’ocupació agrària
comarcal, ens permet aproximar-nos a una particularitat social de l’agricultura
a la comarca: s’hi detecta una certa resistència social quant a sortida del nombre
d’ocupats i al mateix temps ens mostra una sèrie de canvis qualitatius en el
component d’aquesta ocupació que anirem considerant posteriorment. En
primer lloc, observem el quadre 3.6, on s’assenyala la divisió de la superfície
agrària útil a la zona, dada que ens permet fer les consideracions següents:

x

Hi ha un augment de les terres llaurades relativament important entre
1989 i 1999.

x

Les hectàrees de terrenys forestals han experimentat una lleugera
disminució els darrers deu anys.

x

Les pastures permanents també han augmentat el darrer període
considerat, així com el nombre d’hectàrees qualificades com a altres.

Quadre 3.6 La superfície agrària útil (SAU)
Terres llaurades
Pastures permanents
1989
20.498
2
1999
23.914
106
Font: Idescat
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Terreny forestal
9.524
9.409

Altres
5.488
5.731

SAU
35.512
39.160
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x

La superfície comarcal que representen els sòls lligats a les explotacions
agràries ha passat del 65,19% a un 71,89% en un període de deu anys.
Això assenyala la importància dels sèls dedicats a l’activitat agrària a la
comarca.

Un altre aspecte que cal considerar a l’hora de valorar les transformacions del
sector és la determinació de la mida de les explotacions. D’entrada, predominen
les de menys de cinc hectàrees, amb una mitjana inferior a les dues, és a dir, hi
ha una oferta productiva centrada en força explotacions petites, ja que el 60%
representa menys del 10% de la superfície conreada.

Quadre 3.7 La mida de les explotacions
Explot. total
Explot. - 5 ha Explot. 5 -20 ha Explot. 20 -100 ha Explot. +100ha
1999
2.675
1.610
707
309
49
1989
3.169
1.880
891
350
48
1982
3.345
1.844
1.018
432
51
Hectàrees
Hectàrees
Hectàrees
Hectàrees
Hectàrees
1999
32.983
2.847
7.276
11.647
11.213
1989
35.513
3.226
9.072
12.765
10.450
1982
39.165
3.432
10.278
15.406
10.049
Hec/Explot.
Hec/Explot.
Hec/Explot.
Hec/Explot.
Hec/Explot.
1999
12,33
1,77
10,29
37,69
228,84
1989
11,21
1,72
10,18
36,47
217,71
1982
11,71
1,86
10,10
35,66
197,04
Variació explot. Variació explot. Variació explot. Variació explot. Variació explot.
1999
79,97
87,31
69,45
71,53
96,08
1989
94,74
101,95
87,52
81,02
94,12
1982
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Variació ha
Variació ha
Variació ha
Variació ha
Variació ha
1999
84,22
82,95
70,79
75,60
111,58
1989
90,68
94,00
88,27
82,86
103,99
1982
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Idesca

x

El nombre d’explotacions disminueix proporcionalment més que el
nombre d’hectàrees de conreu.
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x

El principal descens en el nombre d’explotacions es troba en les d’entre
cinc i cent hectàrees. Les més petites, de menys de cinc hectàrees, han
disminuït menys i les de més de cent són pràcticament les mateixes.

x

Si considerem el nombre d’hectàrees que representen les diferents mides
de les explotacions, podem assenyalar que el nombre hectàrees de les
explotacions entre cinc i cent també han disminuït més, mentre que les
hectàrees en explotacions de més de cent han augmentat.

x

La mida mitjana de l’explotació ha disminuït més en les extensions més
petites, mentre que en els altres grups ha augmentat.

Hi ha una dualitat important en l’agricultura comarcal entre explotacions de
més extensió i les més petites, que pot portar a dificultats de modernització de
l’oferta agrícola, implicar l’abandonament de moltes finques i, per tant, generar
un excedent de terres per a usos agraris que pot ajudar a crear expectatives de
cercar altres activitats en l’ús del sòl. Per altra banda, hi ha una dinàmica de
concentració en les explotacions de mida més gran, la qual cosa ens podria
explicar l’increment de d’assalariats ocupats en aquest sector.
Un altre aspecte que cal considerar en l’activitat agrària és el sistema
d’explotació que hi ha en el conreu de la terra. En el quadre 3.8 es reflecteixen
les dades que ens indiquen les formes més habituals d’explotació i l’evolució.

x

El sistema d’explotació dominant és la propietat gestionada directament
per persones físiques. No obstant això, la tendència a la baixa és notòria
des de l’any 1989.

x

Aquest sistema d’explotació de la terra representa prop del 85% del total
pel que fa a persones físiques i el 77% per a la propietat.
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Quadre 3.8 El sistema d’explotació
Total P.físiques Societats Altres Propietat Arrendament Parceria Altres
Explotacions
1999
1989
1982
Hectàrees
1999
1989
1982

2.707
3.194
3.374

2.642
3.143
3.339

27
22
15

48
29
20

2.599
3.042
3.037

129
222
370

370
602
773

8
27
147

32.983
35.512
39.161

27.892
32.882
36.843

3.904
1.180
718

1096
1448
1599

25.444
28.247
28.996

1.378
893
1.143

5.972
6.300
7.257

189
72
1.765

9,79
9,29
9,55

10,68
4,02
3,09

16,14
10,47
9,39

23,63
2,67
12,01

Mida mitjana d’explotació
1999 12,18
10,56
144,59 22,83
1989 11,12
10,46
53,64
49,93
1982 11,61
11,03
47,87
79,95
Font:Elaboració a pròpia a partir de dades d’Idescat

x

El nombre de societats ha augmentat, encara que són poques amb relació
al total d’explotacions. Cal ressaltar-ne la importància quant a la mida
mitjana de cada una, que ha passat de 53,64 hectàrees l’any 1989 a 144,59
per al 1999.

x

El nombre d’hectàrees arrendades ha augmentat els darrers anys, mentre
que les de parceria han anat disminuint. En el cas de la parceria cal
ressaltar la forta reducció en el nombre d’explotacions la darrera dècada,
mentre que ha augmentat la mida mitjana de l’explotació, la qual cosa
també passa amb l’arrendament.

En definitiva, la dualitat que manifestàvem anteriorment en analitzar l’evolució
del nombre d’explotacions es manté a l’hora de valorar-ne el tipus, ja que
s’observa un augment de les societats i formes de gestió no sempre lligades amb
la propietat de la finca. Aquesta dinàmica porta a un procés d’adequació del
sector agrícola a uns condicionants de comercialització i producció més ajustats
a les possibilitats de mercat actual. Hi ha una tradició de la propietat, ja que la
majoria d’explotacions s’ajusten a aquest règim de tinença, però hi trobem una
forta dualitat que implica unes possibilitats d’excedents d’explotació diferents
en funció del tipus d’extensió de la finca, i porta a limitar l’expansió del petit
agricultor. Aquest intenta tot sovint augmentar la superfície de conreu, tot i que
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les dificultats derivades del preu de la terra i del minifundi limiten aquesta
opció. Per contra, les finques més grans adeqüen la mida i troben noves formes
de gestió de les propietats, la qual cosa porta a ajustar els excedents a les
inversions i implica una assalariament de l’ocupació agrària.

Un altre aspecte de l’agricultura de la comarca destacable són els tipus de
conreus. En el quadre 3.9 hem establert aquesta relació i de les dades en podem
assenyalar diferents punts:

Quadre 3.9 Els tipus de conreus
Ha total HaTtotal
1999
1989
Ametller
3.053
4.172
Avellaner
3.194
4.069
Cereal de gra
2.983
2.518
Olivera
1.997
1.024
Vinya
7.354
6.358
Altres
1.644
2.360
Total
20.225
20.501
Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat

x

Ha secà
1999
2.947
501
2.927
1.540
7.325
2.595
16.154

Ha secà
1989
4.103
1.015
2.507
940
6.352
4.549
17.009

Ha reg.
1999
106
2.693
56
457
119
280
3.711

Ha reg.
1989
65
3.052
12
81
6
272
3.488

El nombre d’hectàrees conreades ha disminuït menys d’un 2% entre 1989
i 1999, i s’han produït canvis en l’extensió dels diferents cultius.

x

Entre 1989 i 1999 s’han reduït les hectàrees de tots els conreus, llevat de
la vinya i l’olivera, que han augmentat.

x

L’ametller ha disminuït més de mil hectàrees de conreu, principalment
en la superfície de secà.

x

L’avellaner és un altre conreu de la fruita seca que ha davallat en prop de
mil hectàrees. Hi predomina el regadiu, i el que es curiós és que no
solament han disminuït les hectàrees de secà sinó també les de regadiu.

x

L’olivera, conjuntament amb la vinya, han estat els conreus que més han
augmentat a la comarca i ho han fet en unes mil hectàrees cada un, la
qual cosa podríem relacionar-la amb la disminució dels conreus de fruita
seca i el fet de passar moltes d’aquestes terres a la vinya i olivera. Per
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una altra part, en el cas de la vinya, també cal considerar noves
plantacions en grans finques que s’han posat en explotació a la comarca.
x

El cereal ha augmentat unes 400 hectàrees la superfície de conreu, mentre
que els que hem agrupat en altres han disminuït.

Així doncs, l’agricultura de la comarca no perd massa terres de conreu, sinó que
els darrers anys ha experimentat un canvi important de cultius, ja que ha
disminuït la fruita seca i han augmentat la vinya i l’olivera. La incidència
d’aquests conreus en el total de la renda agrària té una relació directa amb la
productivitat per hectàrea així com en les transferències que reben els
agricultors dels fons comunitaris i altres tipus d’ajuts a l’explotació. A partir
d’aquestes estimacions s’elabora una distribució de la importància dels diversos
grups d’activitat agrària i ramadera en el conjunt del PIB, per calcular-ne el
valor total. És una ponderació que ens aproxima més a l’estructura productiva
sectorial.

Quadre 3.10 La participació subsectorial en la formació del PIB agrari
Baix
Baix
Conca de
Penedès
Barberà
Alt Camp Camp
Priorat Tarragonès Catalunya
Cereal de gra
2,3
0,2
1,3
22,6
0,3
0,6
6,5
Fruita seca
22,3
10,3
3,4
23,7
28,4
11
4,5
Olivera
3,1
8,9
8,9
1,9
13,2
3,2
3,2
Vinya
45,3
0,5
53,5
14,5
41,5
16,1
8,8
Altres
10,5
50,7
16,7
24,9
5,5
22,4
41,8
Agricultura
83,5
70,6
83,8
87,6
88,9
53,3
64,8
Aviram
1,5
2,8
0,3
0,3
2,3
1,4
0,9
Porcí
13,2
13,7
12,8
8,1
3,3
2,3
15
Altres
1,8
12,9
3,1
4,5,5
43,19,3
Ramaderia
16,5
29,4
16,2
12,4
11,1
46,7
35,2
Font: Anuari econòmic comarcal. 2002. Caixa Catalunya

En aquest cas hem utilitzat la del Servei d’Estudis de Caixa Catalunya que va
fer per a les diferents comarques i l’hem ordenat en el quadre 3.10, posant-lo en
relació amb altres comarques del Camp de Tarragona i del conjunt de
Catalunya, per complementar l’anàlisi que estem fent sobre l’economia agrària
de la comarca.
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x

L’Alt Camp té dos conreus que representen el 77,6% de la producció
agrària, la vinya i la fruita seca. Un augmenta el nombre d’hectàrees i
l’altre les disminueix, fins al punt que ha tingut una caiguda molt
significativa els darrers anys.

x

A la comarca no hi ha pràcticament ramaderia, la qual cosa ens assenyala
que les explotacions agràries no s’han plantejat una transformació cap a
aquest sector com a complement de rendes. L’han trobat en una
agricultura a temps parcial que els pot permetre l’ocupació en altres
sectors productius.

x

La ramaderia té molt poca importància en l’estructura productiva del
sector primari comarcal, la principal és la porcina que es constitueix com
el tercer subsector per la incidència en la producció del sector primari
comarcal, darrere del vi i la fruita seca.

x

L’estructura productiva de l’Alt Camp és molt diferent de les comarques
del voltant. Potser si haguéssim de comparar-ne l’agricultura amb
alguna de les comarques ho podríem fer amb les de secà del Priorat i de
la Conca de Barberà.

x

Si comparem l’agricultura comarcal amb el conjunt català, podem
observar que hi ha dependència d’un nombre reduït de conreus, mentre
que al conjunt català hi ha més diversificació. Això és lògic en valorar
una àrea més petita; no obstant això, cal ressaltar que l’activitat del sector
primari comarcal es dedica a dos productes agrícoles i a un de ramader,
que representen més del 70% del valor afegit.

x

Dels dos productes agraris determinants per la zona, un es troba amb
dificultats de comercialització i caiguda de preus, la fruita seca (per això
ha disminuït el nombre hectàrees conreades), i un altre, la vinya, ha
assolit més dinamisme, ja que ha sabut trobar un segment de mercat en
la comercialització, manté preus i també sosté una activitat elaboradora
interessant.
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x

La resta de conreus, tot i l’augment en el nombre hectàrees de les oliveres
i dels cereals, tenen una incidència molt baixa en el valor de la producció
comarcal. Això ens indica dificultats de comercialització perquè no han
obtingut volums crítics de producció que permetin dinamitzar una
estructura comercial.

Aquesta dinàmica genera una problemàtica agrícola molt determinada: abandó
de les explotacions més marginals, concentració de finques d’extensions
mitjanes superiors i manteniment de les petites explotacions a temps parcial,
que és una activitat socialment acceptada i valorada en els medis rurals, com és
la major part del territori comarcal. Per contra, s’han establert grans
explotacions amb uns plantejaments empresarials, tant en l’organització com en
la forma de propietat del sòl, que porta a un grau d’assalariament important
dins de l’ocupació agrària comarcal. És manifest que el futur d’aquesta
dinàmica estarà immers en la dialèctica sobre la funció de les petites
explotacions com a activitat d’ús social enfront de la continuïtat. Això és fàcil
que porti a retenir la propietat per les perspectives de revaloració del sòl per
expectatives d’urbanització. En aquest sentit, difícilment l’agricultura comarcal
assolirà l’impacte econòmic i social que podia tenir dècades anteriors i tampoc
no es mantindrà, perquè per a una gran part d’explotacions és abans una
consideració patrimonial que de rendes.

3.3 EL DINAMISME DE LA INDÚSTRIA
La indústria és el sector determinant en l’estructura productiva de la comarca.
L’activitat aconsegueix una importància tradicional a l’àrea que va manifestarse en una indústria paperera al costat del Francolí, de la pell a Valls i del tèxtil
als pobles de la conca del Gaià o a la part més oriental de la comarca, el Pla de
Santa Maria, el Pont d’Armentera o Vila-rodona, per deixar pas a un predomini
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de la indústria metal· lúrgica i d’auxiliar de l’automació els darrers 25 anys,
conjuntament amb una indústria alimentària i de la fusta, essencialment
centrada en el polígon industrial de Valls, i de les fibres i el paper, al Pla i la
Riba i Picamoixons.

L’activitat industrial ha estat basada en el treball intensiu, per les seves
característiques de manufactura, i en la indústria tradicional, perquè estava
lligada amb una disponibilitat de mà d’obra integrada en processos de
producció més clàssics que avui, com que s’ha transformat en sectors amb un
intensiu del capital, ha anat disminuint. El fet de poder ocupar un percentatge
important de la mà d’obra comarcal, fins i tot treballadors d’altres llocs, ha estat
una de les característiques més significatives de la indústria a la comarca.
L’activitat s’ha centrat a aprofitar els avantatges relatius d’ocupació que oferia
la zona, tot sovint en pobles on l’agricultura de secà era la dominant o no n’hi
havia, com el cas de la Riba, i en uns moments que les alternatives d’ocupació
eren poques. En aquest sentit, han de valorar la significació de les antigues
fàbriques tèxtils del Pla de Santa Maria, el Pont d’Armentera o de Masllorenç;
una situació similar es va produir a Valls fins als anys vuitanta, quan dues
empreses del sector metal· lúrgic ocupaven més de 3.000 treballadors.

La importància de la indústria a la comarca ha estat la integració productiva, és
a dir, no ha impulsat un creixement demogràfic, com s’ha pogut donar en altres
zones, sinó que ha mantingut l’estructura demogràfica i productiva de les viles,
cercant el punt en què el procés d’expansió no trenqués l’equilibri. Això ha
succeït de manera tradicional i continua actualment, si tenim en compte que la
significació de la zona per a la major part de les grans empreses existents és de
factoria productiva abans que de creació d’una estructura industrial que
impulsi un procés de dinamització econòmica i potenciï-hi un terciari important
al costat de la indústria.
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El sector industrial ha estat i encara és la base de l’activitat productiva comarcal,
però tornem a repetir la idea, integrant-se en una dinàmica territorial i
demogràfica que no impulsa el dinamisme de nous sectors productius ni
augments demogràfics a la zona. En aquest sentit, cal esmentar alguns dels
elements de localització industrial essencials a la comarca:

x

Una certa tradició industrial.

x

Una mà d’obra immersa en aquesta tradició, la qual cosa li dóna una
capacitació, experiència i formació notable, a més d’equilibrar l’oferta i la
demanda laboral.

x

Partint d’aquesta tradició industrial han sorgit una sèrie d’empresaris
que han creat petites i mitjanes empreses amb una capacitat de treball
important.

x

L’existència de sòl industrial. El polígon de Valls ha estat un dels
elements essencials dels canvis industrials dels darrers trenta anys a la
comarca.

x

L’accessibilitat per l’autopista cap a Barcelona i la vall de l’Ebre. Això ha
fet que moltes empreses foranes hagin considerat la comarca punt
d’inversió .

x

La concentració de l’activitat industrial al polígon de Valls, amb
continuació cap al Pla de Santa Maria i Alcover.

Els canvis industrials es basen en el mateix model que s’havia produït en el
creixement dels anys setanta. Això és instal· lació de factories per municipis,
concentració de la indústria a Valls, creació d’un pol més autònom a Alcover
lligat amb el Baix Camp i el polígon de la Selva del Camp i estancament de la
dinàmica d’industrialització al Pla de Santa Maria i als altres municipis de la
zona. L’excepció és un gran projecte d’una paperera a Puigpelat, que pot tornar
a crear un poble fàbrica com ha estat la Riba.
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La indústria representa en l’economia comarcal prop del 50% de l’estructura del
PIB, encara que els darrers anys el creixement de l’activitat ha estat inferior que
el de la mitjana catalana, principalment durant el període 1997-1999. Aquesta
dada ens porta a considerar que l’ augment menor del PIB a la comarca ha estat
causat pel pes del seu sector industrial, que ha tingut un creixement inferior al
català i al del Camp de Tarragona els darrers anys.
Quadre 3.11 El creixement del sector industrial
1997-99
Alt Camp
4,2
Baix Camp
2,6
Baix Penedès
5,1
Conca de Barberà
4,8
Priorat
1,7
Tarragonès
5,7
Catalunya
4,5
Font: Anuari econòmic comarcal. 2003. Caixa Catalunya

x

2000-02
2,5
3,7
2,9
2,6
2,00
2,6
2,2

1997-2002
3,3
3,1
4,00
3,7
1,8
4,1
3,3

Durant el període 2000-2002 la variació mitjana del PIB a la comarca ha
estat superior al de Catalunya, però inferior al de les comarques de l’àrea
del Camp, exceptuant el Priorat.

x

El sector ha experimentat més augment entre 1997 i 1999 que no pas
durant el període posterior.

x

La indústria solament ha crescut pel damunt de la mitjana catalana en el
període 2000-2002, quan les taxes interanuals de creixement han estat
molt inferiors que el bienni anterior.

Mentre que a la resta de comarques considerades i al territori català el pes de
l’activitat industrial dins el conjunt del PIB sempre es manté per sota del 35%,
en el cas de l’Alt Camp es troba al voltant del 50%. Aquesta dada fa que tingui
un pes important dins de l’ocupació comarcal, ja que pot representar
perfectament un 45% de la població activa, que ens indica una productivitat
relativament elevada sobre els altres sectors productius. Això es pot considerar
un fet important d’aquesta activitat, que té una productivitat superior a la que
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hi ha en altres sectors productius comarcals, si considerem la relació ocupació i
valor afegit dins el total.

Atesa la dificultat de disposar de xifres d’ocupació comarcal recents, ja que les
darreres publicades com a tals daten del cens de 1996 i ens donen 14.873 actius
a la comarca i 5.182 treballadors ocupats en el sector industrial, hem utilitzat
xifres més recents com les del quadre 3.12, que ens indiquen el nombre d’afiliats
a la Seguretat Social i ens pot donar una idea de la rellevància del sector. A
més, també podem comparar les dades amb les de 1995, la qual cosa ens
mostrarà la dinàmica de variació que s’ha experimentat en el sector. En el
quadre també indiquem el nombre d’empreses industrials que hi ha i la
significació dels treballadors autònoms en el sector.

Quadre 3.12 Afiliats a la Seguretat Social. Empreses industrials
Afiliats règim
Afiliats règim autònoms
general
1995
2000
1995
2000
Alt Camp
6.141
6.085
371
392
Baix Camp
6.656
6.584
1.091
994
Baix Penedès
2.661
2.881
391
389
Conca de Barberà
1.873
1.962
246
249
Priorat
360
430
100
111
Tarragonès
12.784
10.519
807
710
Camp de Tarragona
30.475
28.461
3.006
2.845
Catalunya
564.114
592.436
63.735
61.748
Total empreses
Ocupats empresa
1995
2000
1995
2000
Alt Camp
416
462
15,65
14,02
Baix Camp
944
968
8,21
7,83
Baix Penedès
373
439
8,18
7,45
Conca de Barberà
240
263
8,83
8,41
Priorat
101
131
4,55
4,13
Tarragonès
715
800
19,01
14,04
Camp de Tarragona
2.789
3.063
12,00
10,22
Catalunya
59.514
60.127
10,55
10,88
Font: Anuari econòmic comarcal. 2002. Caixa Catalunya

x

Ocupació total
1995
2000
6.512
6.477
7.747
7.578
3.052
3.270
2.119
2.211
460
541
13.591
11.229
33.481
31.306
627.849
654.184
Autònoms empresa
1995
2000
0,89
0,85
1,16
1,03
1,05
0,89
1,03
0,95
0,99
0,85
1,13
0,89
1,08
0,93
1,07
1,03

L’ocupació en el sector industrial durant el període 1995 -2000, anys
d’una important creació d’ocupació en termes generals, ha augmentat a
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Catalunya, però ha experimentat una lleugera disminució a la comarca
de l’Alt Camp.
x

El descens de l’ocupació industrial també s’ha manifestat al Tarragonès i
Baix Camp, així com en el conjunt del Camp de Tarragona, i
contràriament ha augmentat al Baix Penedès, Conca de Barberà i Priorat.

x

Les empreses industrials de la comarca de l’Alt Camp segueixen, pel que
fa a la mida, les del Tarragonès. La mitjana d’ocupats per cada una és
superior a la mitjana catalana.

x

Entre 1995 i el 2000 han augmentat els autònoms en el sector secundari a
la comarca, dada que també s’ha manifestat al Priorat i a la Conca de
Barberà; a les altres zones el nombre d’autònoms ha disminuït.

x

El nombre d’empreses s’ha incrementat a la comarca amb unes xifres una
mica superiors a les del Camp de Tarragona i a Catalunya, la qual cosa
ens explica l’augment dels autònoms i la disminució de la mida mitjana
de l’empresa.

x

Sembla que el sector industrial, en un període de cicle alcista amb uns
creixements del 3% anual de mitjana del PIB, no ha creat ocupació a la
comarca ni ha augmentat gaire el nombre d’empreses. Això podria
reflectir que ha augmentat la productivitat de l’ocupació.

x

La nova ocupació en tot cas és la motivada per nous treballadors
autònoms. En aquest sentit, ens podem trobar un sostre de l’ocupació
industrial a la comarca, si no es donen dues condicions: la vinguda de
noves empreses i/o un augment de població .

Les empreses industrials han augmentat un 1,5% anual durant el període 19942001, i ja hem considerat anteriorment la significació dels autònoms en aquest
increment. El quadre 3.13 reflecteix algunes dades d’aquest augment en el
nombre d’empreses per subsectors d’activitat dins el conjunt de l’activitat
industrial.
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x

De l’increment de 47 empreses que hi ha hagut a la comarca durant el
període, més del 50% correspon a l’activitat de transformació metàl· lica.

x

El subsector industrial amb més empreses és el de la transformació
metàl· lica, amb un significatiu increment durant el període , ja que el pes
ha augmentat en dos punts en el total de l’activitat.

x

La química i el metall bàsic també ha experimentat un lleuger augment
relatiu, que en aquest cas podem xifrar en dècimes, al llarg del període
considerat.

Quadre 3.13 Empreses industrials per subsectors a la comarca
Energia i
aigua

2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994

17
17
17
16
17
18
16

Química Transformació Productes Tèxtil i
i metall
metàl· lica alimentaris confecció

44
45
45
43
38
42
39

149
146
143
140
129
130
125

2000
3,68
9,52
32,25
1999
3,73
9,87
32,02
1998
3,74
9,91
31,50
1997
3,60
9,68
31,53
1996
4,06
9,07
30,79
1995
4,19
9,77
30,23
1994
3,86
9,40
30,12
Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat

x

74
75
78
74
72
72
74
Distribució
16,02
16,45
17,18
16,67
17,18
16,74
17,83

Edició i
mobles

Altres

Total

38
36
39
40
38
42
37

113
111
110
110
105
105
103

27
26
22
21
20
21
21

462
456
454
444
419
430
415

8,23
7,89
8,59
9,01
9,07
9,77
8,92

24,46
24,34
24,23
24,77
25,06
24,42
24,82

5,84
5,70
4,85
4,73
4,77
4,88
5,06

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

La resta de grups, amb l’excepció d’altres, tenen una pèrdua relativa del
pes en l’estructura empresarial de la comarca.

x

Si observem el quadre, podem considerar un aspecte diferenciat en
l’àmbit subsectorial. Hi ha una sèrie de grups que tenen una distribució
empresarial molt àmplia pels els diferents municipis, i unes vegades els
podem considerar com a activitats transformadores tradicionals i
d’altres, més com a tallers artesans que no pas indústries. Això passa en
el grup d’alimentació, amb les fleques, o les activitats transformadores de
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les cooperatives, o bé fusters i alguns tallers d’automoció o d’oficis
clàssics, serrallers o ferrers.
x

Les empreses d’energia i aigua les trobem moltes vegades com a
distribuïdores municipals, la qual cosa explica que n’hi hagi moltes; es
tracta d’empreses petites que compleixen serveis públics locals.

Hem considerat abans alguns aspectes de la mida de les empreses industrials en
relació amb el nombre de treballadors i com aquestes eren de les més grans
d’aquestes comarques. Podem complementar aquest punt amb la valoració de
la superfície mitjana ocupada per les empreses industrials, com es pot observar
en el quadre 3.14. Això ens porta a reafirmar una estructura industrial més
solida, si considerem la major superfície mitjana per empresa a la comarca en
relació amb altres àrees de referència.

x

La superfície mitjana que ocupen les empreses de la comarca ha
augmentat al llarg del període dels cinc anys considerats entre el 1995 i el
2000.

x

Excepte al Tarragonès, a la comarca es hi ha la superfície mitjana per
empresa superior del Camp de Tarragona, i també molt superior als
valors de la mitjana catalana.

Quadre 3.14 La superfície mitjana de les empreses industrials
Superfície metres
quadrats
Empreses
Any
1995
2000
Alt Camp
416
462
Baix Camp
944
968
Baix Penedès
373
439
Conca de Barberà
240
263
Priorat
101
131
Tarragonès
715
800
Camp de Tarragona
2.789
3.063
Catalunya
59.514
60.127
Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat.

1995
524.770
562.626
303.512
236.154
54.580
1.648.590
3.330.232
44.173.932
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2000
626.862
645.626
352.889
290.524
37.407
1.733.789
3.687.097
46.809.448

Superfície mitjana
empresa
1995
1.261
596
814
984
540
2.306
1.194
742

2000
1.357
667
804
1.105
286
2.167
1.204
779
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x

A la comarca de l’Alt Camp és on la mida mitjana per empresa
•excepte en el cas del Tarragonès• pren els valors més grans, amb un
augment significatiu en el període.

x

La nova superfície industrial ha augmentat en totes les comarques al
voltant de l’Alt Camp •cal exceptuar el Priorat• i ha estat a la Conca
on aquest increment ha estat superior, amb una variació del 23% durant
el període; per darrere la segueix l’Alt Camp, amb una variació del 20%.

x

Si observem el quadre, podem assenyalar com ens trobem amb una
superfície més petita per empresa en el cas del Priorat i del Baix Camp.
Durant el període valorat, al Priorat els valors no solament són baixos
sinó que han caigut, cosa que ha passat també en els valors més elevats
del Tarragonès i el Baix Penedès, mentre que a la Conca de Barberà
l’increment ha estat relativament important, i la mida mitjana de la
superfície empresarial arriba en aquesta comarca a uns valors inferiors al
Tarragonès i molt propers als de l’Alt Camp.

Un altre aspecte que cal considerar en el sector industrial de la comarca i com a
continuació de la valoració que determinàvem de la mida mitjana de la
superfície ocupada per les empreses, és l’oferta i les hectàrees ocupades de sòl
industrial. En el quadre 3.15 hem resumit aquests aspectes, mantenint, com hem
anat fent al llarg d’aquestes reflexions, una visió comparativa amb la resta de
comarques del Camp de Tarragona. En aquest sentit, hem de considerar que a
la comarca hi ha sis municipis on trobem quinze zones industrials amb
possibilitats d’ocupació immediata.

El municipi amb més oferta de sòl és Valls, amb una superfície propera a les 270
hectàrees, amb uns plantejaments de promoció que han aconseguit força èxit si
els jutgem per l’elevat grau d’ocupació. Al Pla de Santa Maria hi ha unes 90
hectàrees d’oferta, tot just molt a prop del polígon de Valls, la qual cosa indica
una oferta global en aquesta zona, entre el Pla i Valls, superior a les 350
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hectàrees molt ben connectades amb l’autopista. Al costat d’aquesta oferta hi ha
promocions interessants a Alcover i Vila-rodona, conseqüència d’un esforç
municipal per posar aquest sòl al mercat, ja que consideren la indústria com
una activitat essencial per al dinamisme local.

Per una altra banda, els darrers anys s’han plantejat nous projectes de sòl
industrial dins de les normes subsidiàries d’alguns municipis on encara no s’ha
aplicat el pla parcial a un sòl generalment qualificat com urbanitzable. Això
comporta que la instal· lació d’indústries aquests moments sigui problemàtica.
En aquest sentit, cal assenyalar la qualificació important de sòl industrial a
Vallmoll i Puigpelat, en un cas en un municipi amb perspectives de promoció a
partir de l’impuls municipal i en el de Puigpelat, per la iniciativa d’una empresa
paperera existent que es vol ampliar, la qual cosa torna a repetir el model
d’industrialització del Alt Camp de poble fàbrica.

Deixant aquestes perspectives d’industrialització per part d’alguns municipis
de banda, hem de considerar l’oferta existent i d’ocupació més factible en
relació amb els aspectes urbanístics, que hem comparar amb altres comarques
de la zona. De l’anàlisi comparativa entre les dades de 1993 i de 1999, podem
destacar diversos aspectes pel que fa a la comarca i a l’oferta de sòl industrial.

Quadre 3.15 L’oferta de sòl industrial en hectàrees
Any 1993

Any 1999

Qualificat Sòl net Ocupat Disponible Qualificat Sòl net Ocupat Disponible

Alt Camp
386,89 297,31 145,09
152,22
404,36 332,93 218,35
Baix Camp
574,85 402,09 150,02
252,07
893,53 689,96 285,93
Baix Penedès
779,11 537,45 344,12
193,33
865,33 627,37 510,54
Conca de Barberà
79,68
59,71
11,72
47,99
127,09 107,04
52,1
Priorat
0
0
0
0
1,95
1,45
0,38
Tarragonès
1839,15 1303,36 690,39
612,97
2003,37 1674,7 1202,02
Camp de Tarragona 3659,68 2599,92 1341,34 1258,58 4295,63 3433,45 2269,32
Font: L’oferta del sol industrial a les comarques de Tarragona. Diputació de Tarragona
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114,58
404,03
116,83
54,94
1,07
472,68
1164,13
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x

A l’Alt Camp el sòl disponible ha minvat els darrers anys i està per sota
de les grans àrees industrials com el Tarragonès i el Baix Camp.

x

A la zona que s’ha qualificat menys sòl industrial aquests darrers anys ha
estat a la comarca de l’Alt Camp.

x

A l’Alt Camp s’ha ocupat poc sòl els darrers anys en relació amb altres
comarques de l’àrea; exceptuem d’aquesta afirmació la Conca de Barberà
i el Priorat.

x

Aquestes variacions han fet disminuir el 25% del sòl disponible en aquest
període. Representa, malgrat tot, una xifra similar a la majoria de
comarques, excepte el Baix Camp, que ha qualificat molt sòl a Reus, i a la
Conca, que s’ha fet a Montblanc.

Ens trobem en una comarca amb un pes industrial notable, si ens atenem al pes
del sector dins del PIB i el volum d’ocupació. Això ha portat els darrers anys
que la zona hagi experimentat menys creixement global com a conseqüència del
descens de l’activitat industrial amb relació a altres sectors . No obstant això,
s’han mantingut l’ocupació i l’impuls industrial a partir de la dinàmica de les
grans empreses establertes a la zona, sobretot en el subsector paperer, auxiliar
de l’automoció i productes alimentaris. No s’hi ha instal· lat noves grans firmes
industrials a causa de diversos aspectes:

x

Consideracions urbanístiques del sòl industrial.

x

Accessibilitat concentrada en un punt, sortida de l’autopista al Pla de
Santa Maria.

x

Poc creixement de la població, que obliga mà d’obra a mobilitzar-se molt.

x

Competència de la sortida d’autopista de Montblanc per a les indústries
de mà d’obra intensiva. Model d’industrialització de la Conca que entra
en competència, ja que és similar al de l’Alt Camp.
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x

Dependència de les inversions foranes en les noves implantacions
industrials, cosa que fa perdre l’avantatge comparatiu que tenia la zona
quan hi havia resposta de l’empresariat local.

Aquesta dinàmica, conjuntament amb la consideració del pes que té el sector
industrial en l’activitat de l’àrea, ens porta a avançar algunes línies de reflexió
sobre el futur. L’activitat secundària té un pes molt significatiu a l’Alt Camp i si
la comarca vol continuar mantenint-la o augmentant-la, pot implicar dues
coses:

x

Un procés d’industrialització més intensiu que l’actual.

x

Un creixement menor que en altres àrees.

Això es produiria per dos motius: en primer lloc, perquè el sector industrial ja
és molt important a la zona i mantenir-lo en la seva estructura productiva
comportarà intensificar l’activitat; per tant, haurà de superar les limitacions de
creixement que hem considerat anteriorment. En segon lloc, cal tenir en compte
que si la comarca opta per l’activitat industrial implicarà un creixement relatiu
menor, excepte els períodes d’instal· lació de noves empreses, ja que es tracta
d’una activitat que té unes taxes de creixement inferiors que el terciari i la
construcció.

El gran plantejament de futur a la comarca és l’objectiu que ha d’assolir el sector
secundari. En aquest sentit, hem de tenir en consideració un aspecte essencial
com les limitacions de les opcions comarcals per poder optar de manera
preferencial per aquesta activitat. La zona es troba immersa en un territori on es
generen unes interrelacions econòmiques molt fortes en una àrea àmplia. Per
tant, una intensificació industrial podria comportar que l’Alt Camp tindria una
forta especialització industrial, perquè concentraria activitats secundàries
importants en un marc més ampli on predominaria el terciari, i on una forta
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mobilitat dels factors productius limitaria les conseqüències personals
d’aquesta dinàmica, encara que no els condicionants territorials d’aquest model.

Un altre aspecte que cal considerar en les possibilitats d’una dinàmica industrial
cada cop més significativa a la zona és que l’Alt Camp es convertís en un
districte industrial fortament integrat i que pogués tenir la consideració de
clúster. En aquest sentit, no es pot deixar de banda la incidència de l’entorn i
l’avantatge que té la comarca, ja que disposa d’una base industrial amb
empreses significatives, relativament moderna, encara que centrada en
activitats tradicionals que no tenen gaires punts en comú, excepte la química i el
paper, però res a veure amb el metall i l’alimentació. Això planteja dificultats
per dinamitzar a partir d’aquestes activitats o grans empreses un clúster
territorial si no s’opta per crear una activitat de serveis industrials que cohesioni
el dinamisme de les empreses industrials.

3.4 LA CONSTRUCCIÓ EN L’OFERTA PRODUCTIVA COMARCAL
El sector de la construcció ha tingut una incidència notable en l’activitat
productiva comarcal els darrers anys, ja que ha superat el sector primari per
convertir-se, després de la indústria i els serveis, en l’activitat econòmica més
rellevant de la comarca. Si considerem el creixement del PIB del sector entre
1996 i el 2001, podem observar, en les xifres del quadre 3.16, com el sector ha
tingut un increment de més d’un punt superior a la variació total de l’indicador
comarcal. Del seu dinamisme en podem considerar una sèrie d’aspectes .
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Quadre 3.16 Creixement del PIB de la construcció 1996-2002
Construcció
Total
Alt Camp
4,35
3,02
Baix Camp
5,00
3,09
Baix Penedès
5,75
3,46
Conca de Barberà
4,15
3,19
Priorat
3,90
2,99
Tarragonès
5,10
3,36
Camp de Tarragona
4,90
3,24
Catalunya
4,50
3,22
Font: Elaboració pròpia a partir de l’Anuari econòmic comarcal. 2002. Caixa Catalunya

x

L’activitat ha crescut menys a la comarca que a la franja costanera del
Camp de Tarragona, amb variacions mitjanes de PIB mig punt inferiors
al d’aquestes comarques.

Gràfic 3.6 Variació anual del PIB de la construcció i total. 1996-2002
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
Alt Camp

Camp de Tarragona
Construcció

Catalunya

Total

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat

x

En relació amb Catalunya, l’increment ha estat similar i en relació amb el
conjunt dels territoris del Camp de Tarragona, inferior. Solament es troba
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per damunt de les dues comarques d’interior, la Conca de Barberà i el
Priorat.
x

A causa d’aquest augment del sector per damunt del conjunt d’activitats
productives de la comarca, incrementa el seu pes relatiu en l’estructura
del PIB i es converteix, com dèiem anteriorment, en una activitat amb un
pes superior al sector agrari, i en el futur immediat tindrà una influència
notable en les variacions del creixement econòmic.

La construcció és una activitat que podem distribuir en dos grans subsectors,
per una part l’edificació residencial i per l’altra, la inversió en obres i
infraestructures. Pel que fa a la primera, hi ha informació territorial; en canvi de
l’altra no sempre n’hi ha en l’àmbit comarcal, i menys en les inversions de
l’Administració central. Dos dels principals inversors en infraestructures i obres
o serveis públics són les administracions autonòmica i local, aquesta darrera
amb unes xifres relativament constants amb una certa tendència al creixement.
En l’autonòmica hi ha un component no territorial i un aspecte temporal que
poden determinar variacions significatives en el temps. Passa el mateix en les
inversions de l’Administració central, principalment les d’infraestructures.

Per altra banda, hi ha una part del benefici d’aquesta inversió que determina tot
sovint que no es quedi a l’àrea, en el sentit que les empreses contractades per
portar-les a terme no són de la zona i molta de la mà d’obra utilitzada tampoc
ho és. En aquestes circumstàncies, l’avantatge d’aquestes inversions no es troba
tant en la seva incidència econòmica a través del multiplicador de la despesa
que representa, sinó en la incidència que poden tenir en el procés de
modernització de les estructures productives comarcals. La majoria d’empreses
contractistes d’aquestes actuacions no són de la zona i molts subcontractistes
tampoc. En canvi, en la construcció residencial ens trobem que s’actua amb uns
altres paràmetres, la majoria d’empreses que intervenen en l’edificació són de la
zona o, si més no, tenen una forta relació amb altres activitats productives i
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l’ocupació de la comarca. El seu efecte multiplicador directe té una significació
superior que les grans obres d’infraestructura.

En aquest sentit, valorarem diferents aspectes de l’activitat que s’assenyalen en
el quadre 3.17 pel que fa a la significació en l’oferta productiva comarcal.

Quadre 3.17 L’estructura d’oferta en el sector
Afiliats règim
general de la SS
construcció
Alt Camp
Baix Camp
Baix Penedès
Conca de Barberà
Priorat
Tarragonès
Camp de Tarragona
Catalunya

Afiliats al règim
general

Afiliats al règim
d’autònoms

1995
2000
722
1.180
3.511
6.392
1.634
2.943
527
616
135
187
6.149
10.423
12.678
21.741
122.886
196.758
Total empreses

1995
2000
352
437
1.370
1.928
768
1.053
216
253
179
214
1.407
1.844
4.292
5.729
63.735
61.748
Ocupats empresa

Ocupació total
1995
2000
1.074
1.617
4.881
8.320
2.402
3.996
743
869
314
401
7.556
12.267
16.970
27.470
186.621
258,506
Autònoms empresa

1995
2000
1995
2000
1995
Alt Camp
342
464
3,14
3,48
1,03
Baix Camp
1.093
1.821
4,47
4,57
1,25
Baix Penedès
862
1.624
2,79
2,46
0,89
Conca de Barberà
176
265
4,22
3,28
1,23
Priorat
118
184
2,66
2,18
1,52
Tarragonès
1.403
2.097
5,39
5,85
1,00
Camp de Tarragona
3.994
6.455
4,25
4,26
1,07
Catalunya
59.514
60.127
3,14
10,88
1,07
Font: Elaboració pròpia a partir de l’Anuari econòmic comarcal. 2002. Caixa Catalunya

x

2000
0,94
1,06
0,65
0,95
1,16
0,88
0,89
1,03

El nombre d’ocupats ha augmentat més d’un 50% a la comarca en el
període. La xifra és rellevant, però és inferior a la de les tres comarques
costaneres del Camp i superior a la mitjana de Catalunya.

x

Aquest increment de l’ocupació s’ha produït sobretot per l’augment en el
nombre de treballadors assalariats. La significació d’aquesta variació és
similar al que assenyalàrem anteriorment respecte a l’ocupació total.
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x

El nombre d’empreses a la zona ha augmentat molt més que en el
conjunt de Catalunya, encara que per sota de qualsevol comarca de
l’entorn, ja que ha estat d’un 36%, mentre que en el conjunt del Camp de
Tarragona ha estat d’un 62%.

x

Malgrat l’ augment menor del nombre d’empreses, la mida

ha

augmentat, però la significació està per sota del Baix Camp, Tarragonès i
la mitjana catalana. En canvi, es troba per damunt de les altres zones.
x

El nombre d’autònoms per empresa experimenta una lleugera
disminució, fenomen similar al que passa en totes les altres àrees que
hem reflectit en el quadre.

x

De la valoració d’aquestes xifres, en podríem assenyalar un augment en
l’activitat molt relacionada amb la construcció residencial, que ha
implicat un augment en el nombre d’ocupats en empreses una mica més
grans, conseqüència d’un increment de l’assalariament abans que dels
treballadors autònoms.

x

A la comarca no hi trobem grans empreses de l’activitat ni tampoc
empreses especialitzades en les obres públiques. La dependència de la
construcció residencial i d’algunes construccions industrials és la
particularitat essencial de l’empresa comarcal del sector.

Comentàvem anteriorment la importància que té la construcció residencial en el
conjunt d’aquest sector i l’especialització cap a aquesta activitat de les empreses
de la comarca. En el quadre 3.18 analitzem els habitatges acabats anualment en
un llarg període de temps, des del 1985 fins al 2000. També ho hem fet per a les
comarques del Camp, la qual cosa ens donarà una idea del posicionament de
l’Alt Camp en la dinàmica que s’ha establert a l’àrea.
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Quadre 3.18 La construcció residencial. Habitatges acabats
Camp de
Baix Camp Baix Penedès C. Barberà Priorat Tarragonès Tarragona
1985
1.236
1.567
53
30
1.093
4.156
1986
1.733
1.773
83
38
1.787
5.503
1987
2.065
2.065
55
13
2.280
6.600
1988
1.939
1.939
78
19
3.109
7.210
1989
2.329
2.329
47
11
4.055
8.893
1990
1.905
1.905
34
7
3.268
7.260
1991
3.131
1.421
45
60
3.589
8.511
1992
929
932
175
31
1.624
3.834
1993
1.199
966
206
6
2.128
4.756
1994
967
833
124
12
1.546
3.658
1995
790
929
100
30
1.408
3.450
1996
1.176
996
153
10
1.527
4.001
1997
866
714
122
40
1.486
3.420
1998
1.455
1.242
210
36
2.180
5.401
1999
1.987
1.789
284
32
3.193
7.541
2000
1.530
2.003
203
27
4.458
8.622
Distribució per al conjunt del Camp de Tarragona
Camp de
Alt Camp Baix Camp Baix Penedès C. Barberà Priorat Tarragonès Tarragona
1985
4,26
29,74
37,70
1,28
0,72
26,30
100,00
1986
1,62
31,49
32,22
1,51
0,69
32,47
100,00
1987
1,85
31,29
31,29
0,83
0,20
34,55
100,00
1988
1,75
26,89
26,89
1,08
0,26
43,12
100,00
1989
1,37
26,19
26,19
0,53
0,12
45,60
100,00
1990
1,94
26,24
26,24
0,47
0,10
45,01
100,00
1991
3,11
36,79
16,70
0,53
0,70
42,17
100,00
1992
3,73
24,23
24,31
4,56
0,81
42,36
100,00
1993
5,28
25,21
20,31
4,33
0,13
44,74
100,00
1994
4,81
26,44
22,77
3,39
0,33
42,26
100,00
1995
5,59
22,90
26,93
2,90
0,87
40,81
100,00
1996
3,47
29,39
24,89
3,82
0,25
38,17
100,00
1997
5,61
25,32
20,88
3,57
1,17
43,45
100,00
1998
5,15
26,94
23,00
3,89
0,67
40,36
100,00
1999
3,39
26,35
23,72
3,77
0,42
42,34
100,00
2000
4,65
17,75
23,23
2,35
0,31
51,70
100,00
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Tarragona Econòmica diversos anys
Alt Camp
177
89
122
126
122
141
265
143
251
176
193
139
192
278
256
401

x

A partit del primer cicle alcista en el sector que es va produir del 1987 al
1991, es van establir els valors mitjans de la construcció a la comarca en
uns nivells superiors dins la zona.

x

L’activitat cíclica es va manifestar d’una manera molt punyent al Baix
Camp, Baix Penedès i Tarragonès, com a conseqüència de la significació
del mercat de segona residència. En canvi, les oscil· lacions van ser molt
inferiors a l’Alt Camp, on el mercat s’orienta a la primera residència.
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x

A partir del 1986 la proporció de la comarca dins el total construït a la
zona augmenta. Però des del 1993 consolida valors entre el 4-5% per cent
del total. Les oscil· lacions relatives més fortes s’han produït al Baix Camp
i Baix Penedès.

x

La construcció de primera residència no té les oscil· lacions que trobem en
els mercats de segona, això comporta aquest augment més constant a
l’Alt Camp. Per una altra banda, hem de considerar que la comarca no té
un augment significatiu de població. El mercat no s’orienta cap al
segment de demanda de segona residència o per fer front a increments
de població, sinó cap a millora d’habitatge i disminució del nombre de
persones residents en una llar.

El cicle alcista de la construcció ha tingut els darrers anys un impuls important
per al creixement del PIB comarcal, que ha representat un increment en el pes
dels habitatges acabats a la comarca i en el conjunt del Camp. Així, s’ha
estabilitzat la xifra en un percentatge mitjà superior al 4%, que ha significat un
augment important de l’ocupació. El pes de la construcció s’ha ampliat en la
dinàmica econòmica comarcal, amb un increment notable des de l’any 1996,
encara que inferior a la mitjana catalana i a la de les comarques del Camp. Les
perspectives futures de l’activitat són d’una certa contenció en el dinamisme, no
tant per la consideració de canvi de cicle econòmic que es pot donar en l’activitat,
sinó per les perspectives.

146

Diagnosi comarcal i estratègies de l’Alt Camp

Gràfic 3.6 La distribució comarcal dels habitatges acabats al Camp de
Tarragona

La distribució comarcal dels habitatges acabats al Camp de
Tarragona
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Font: Elaboració pròpia a partir de Tarragona Econòmica diversos anys

demogràfiques, ja que si la població s’incrementa en les xifres dels darrers anys,
la demanda de nous habitatges estarà molt definida i l’alternativa de la segona
residència requereix unes perspectives de relació amb la zona costanera del
Camp diferent de la que s’ha donat fins ara. Hi haurà més integració entre l’Alt
Camp i la zona més urbana de les comarques veïnes en el sentit que la mobilitat
demogràfica entre ambdues àrees haurà de determinar un increment
residencial. Sigui en un sentit o en l’altre, el que sembla evident és que el
dinamisme del sector passa per un nou equilibri demogràfic a la comarca que
ha d’aprofitar les possibilitats residencials, alhora que no s’han de menysprear
les possibilitats de noves instal· lacions productives a la zona. No obstant això, el
sector no té per què ser molt més significatiu en el creixement de l’economia
comarcal, si no és que es modifiquen els condicionants de l’estructura
productiva de l’Alt Camp i l’excés relatiu de la indústria, en lloc d’orientar-se
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cap als serveis, com podria semblar en un principi, no pogués trobar alternativa
i es decantés cap a la construcció.

3.5 EL SECTOR TERCIARI
Els serveis tenen una significació notable i creixent en l’activitat productiva de
la comarca, tot i que el seu pes en el conjunt del PIB és relativament baix. Ja hem
vist en el primer apartat d’aquest capítol la importància que té, i recordant
aquelles xifres es pot assenyalar com el PIB dels serveis de l’Alt Camp té un pes
molt inferior al de les comarques costaneres del Camp de Tarragona, i solament
supera les del Priorat i la Conca. A més, es troba 22 punts per sota del català.
Per altra banda, si observem el quadre 3.19, on s’assenyala l’evolució d’aquest
indicador pel període 1997-2002 i la relació amb el creixement total comarcal,
podem considerar una sèrie d’aspectes:

x

En primer lloc, cal destacar que el creixement de l’activitat terciària de
l’Alt Camp els darrers anys ha estat superior al del conjunt de l’economia
comarcal.

Quadre 3.19 Creixement del PIB del sector terciari
Sector terciari
Total
1997-1999 2000-2002 1997-2002 1997-1999 2000-2002
Alt Camp
3,3
3,7
3,5
3,62
3,07
Baix Camp
3,5
3,7
3,6
3,17
3,57
Baix Penedès
4,4
3,8
4,1
5,06
3,27
Conca de Barberà
3,3
4,1
3,7
3,04
3,46
Priorat
3,7
3,4
3,6
3,24
3,17
Tarragonès
3,6
3,5
3,6
4,41
3,10
C. de Tarragona
3,6
3,6
3,6
3,9
3,3
Catalunya
3,5
3,1
3,3
3,94
2,76
Font: Elaboració pròpia a partir de l’Anuari econòmic comarcal. 2002. Caixa Catalunya
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1997-2002
3,35
3,37
4,17
3,25
3,21
3,75
3,6
3,35
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x

El sector terciari a la comarca ha experimentat un creixement superior els
darrers anys del cicle 1997-2002 més que no pas els inicials del període.
L’augment de l’indicador ha estat superior al de la mitjana catalana,
sobretot pel creixement dels darrers anys.

x

L’increment superior del terciari en el creixement global de la comarca
porta que el sector guanyi pes relatiu en el conjunt del valor afegit.

x

El sector terciari a l’Alt Camp ha frenat en certa manera el creixement
comarcal en el període 1997-1999, mentre que en el 2000-2002 ha estat un
puntal important, quan el creixement global ha estat unes dècimes
inferior, perquè ha assolit augments globals superiors al 3%.

x

L’increment de l’indicador en dades interanuals a la comarca és el mes
baix del de les del Camp de Tarragona per tot el període considerat,
encara que el creixement els darrers anys és una dècima superior.

De l’anàlisi de l’ocupació de l’activitat a partir de les dades d’afiliats a la
Seguretat Social per a l’any 2000, podem extreure’n una sèrie de consideracions
sobre la significació que té en el conjunt d’ocupació comarcal. D’entrada,
s’assenyala la menor incidència sobre el total de l’ocupació amb relació a la que
hi ha en les altres comarques del Camp de Tarragona o en el conjunt català. No
obstant això, s’ha de reflexionar sobre l’evolució de l’activitat terciària els
darrers anys a la comarca, ja que l’augment s’ha produït principalment en el
règim General de la Seguretat Social abans que en el d’autònoms. Això ens pot
indicar un cert procés de modernització del sector, que podria explicar que l’Alt
Camp és una de les comarques de l’àrea, i també en relació amb el conjunt
català, on la productivitat per ocupat és més similar a la mitjana de la zona; en
les altres àrees la productivitat del terciari sol ser inferior a la del conjunt de
l’activitat econòmica. En aquesta línia es podria considerar que encara que a la
comarca el terciari té un pes baix, l’ocupació que es crea assoleix una
productivitat relativament superior.
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Quadre 3.20 Creixement del nombre d'afiliats mitjana anual període 1995-2000 i pes de
l’ocupació del terciari en el total
Creixement afiliació
Pes de l’ocupació
Règim
Règim
general
autònoms
Total
1995
2000
Alt Camp
6,54
1,04
4,44
35,82
Baix Camp
5,92
1,84
4,74
64,39
Baix Penedès
8,61
-3,97
4,11
55,31
Conca de Barberà
30,35
1,29
16,40
36,47
Priorat
12,34
1,54
6,04
43,48
Tarragonès
5,25
1,47
4,64
69,95
Camp de Tarragona
5,88
0,82
4,64
63,83
Catalunya
6,23
1,53
5,13
61,97
Font: Elaboració pròpia a partir de l’Anuari econòmic comarcal. 2000. Caixa Catalunya.

x

39,72
63,76
50,62
51,47
45,89
72,98
65,32
65,12

L’Alt Camp és la zona on té menys pes relatiu l’ocupació del terciari en el
total d’ocupats el any 2000, amb xifres que s’allunyen en gran manera de
les del Camp de Tarragona i el conjunt de Catalunya.

x

A la comarca hi ha hagut un creixement elevat en el nombre d’ocupats en
el sector, ja que ha augmentat quatre punts en un període de cinc anys
que ha estat de fort increment de l’ocupació en termes generals.

x

Excepte la Conca de Barberà, l’augment del pes relatiu de l’ocupació en
el terciari ha estat superior a la comarca que a les altres àrees de l’entorn,
incloent-hi l’increment de la mitjana catalana.

x

El creixement de les xifres d’ocupació al terciari ha tingut l’increment
inferior durant el període d’anàlisi, ja que per sota solament hi ha el Baix
Penedès.

x

El creixement dels autònoms en el sector ha experimentat un augment
inferior al de la majoria de comarques del Camp de Tarragona i de la
mitjana catalana, la qual cosa destaca si es compara amb l’augment dels
assalariats, que ho han fet a uns ritmes de creixement similars al de la
mitjana catalana.
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Gràfic 3.7 Importància de l'ocupació al sector terciari amb relació a la total
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat

Una vegada emmarcat en aquesta situació general el dinamisme del sector,
és important estudiar-ne l’estructura subsectorial a la comarca i comparar-ne
l’estructura amb la resta de comarques del Camp de Tarragona i amb el
conjunt de Catalunya. En aquest sentit, hem de considerar que l’Alt Camp és
un territori on el pes dels nuclis de població petits té una gran importància i
ladinàmica productiva s’ha centrat en un procés d’industrialització propi.
Els municipis amb característiques rurals i un pes significatiu de l’activitat
agrícola han tingut un paper important i la indústria els ha estat una sortida
a l’ocupació que ha aprofitat un excedent relatiu de mà d’obra, així com les
bones comunicacions de la zona. Aquestes particularitats en el creixement
econòmic han determinat la poca importància dels serveis en el conjunt de
l’activitat comarcal.

Els darrers anys •ja ho comentàvem anteriorment• s’ha produït un
dinamisme important en el terciari a l’Alt Camp, però el pes relatiu és baix
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amb relació a altres zones del voltant. Bona part del creixement s’ha centrat
en les administracions públiques i l’hostaleria, que conjuntament amb el
comerç, les reparacions i els serveis immobiliaris i a les empreses, són les
activitats principals del terciari. En el quadre 3.21 indiquem el pes de
diferents sectors dels serveis en la formació del PIB, i podem considerar
diversos aspectes d’aquesta estructura, així com una visió comparativa amb
les comarques del voltant i en el total català. D’aquestes relacions, se’n
poden destacar diversos aspectes:

Quadre 3.21 Distribució sectorial de la formació del PIB dels serveis
Pes
relatiu
Alt Camp
Baix Camp
B. Penedès
C. Barberà
Priorat
Tarragonès
Catalunya

Adm.
Immobiliari públ. i
serveis
Comerç i
Transports Intermediació i serveis
reparacions Hoteleria i comunic.
financera
empreses públics Altres
27,1
12,4
7,8
2
18,3
27,3
5
23,9
15,6
11,2
1,6
20,7
21,4
5,6
25
22,2
7,4
1,8
19,8
18,2
5,5
31,1
18
7,2
2,2
10,1
26,7
4,7
30,4
15,7
5,6
1,7
11,7
30,3
4,7
15
17
19,7
1,9
20,3
19,6
6,5
20
12
13,3
2,5
24,6
20,8
6,8

Relació
Catalunya

Adm.
Immobiliari públ. i
Comerç i
Transports Intermediació
serveis
serveis
empreses públics Altres
reparacions Hoteleria i comunic.
financera
Alt Camp
1,36
1,03
0,59
0,80
0,74
1,31
0,74
Baix Camp
1,20
1,30
0,84
0,64
0,84
1,03
0,82
B. Penedès
1,25
1,85
0,56
0,72
0,80
0,88
0,81
C. Barberà
1,56
1,50
0,54
0,88
0,41
1,28
0,69
Priorat
1,52
1,31
0,42
0,68
0,48
1,46
0,69
Tarragonès
0,75
1,42
1,48
0,76
0,83
0,94
0,96
Catalunya
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Font: Elaboració pròpia a partir de l’Anuari econòmic comarcal. 2002. Caixa Catalunya.

x

El comerç i les reparacions, conjuntament amb les administracions
públiques, representen el 54,4% del PIB del terciari a la comarca, xifra
molt elevada si considerem que solament la superen el Priorat i la Conca
de Barberà, comarques on el pes del terciari es planteja en termes menys
significatius que en zones amb una estructura productiva més dinàmica.
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x

L’hoteleria assoleix una incidència relativa superior al conjunt català,
però inferior a la resta de comarques del Camp de Tarragona, mentre
que transports i comunicacions, així com serveis a les empreses i
immobiliaris, es troben per sota de les dues comarques centrals del
Camp (Baix Camp i Tarragonès) però amb un pes superior a la Conca i al
Priorat.

x

En relació amb el conjunt català, els subsectors del terciari en el conjunt
del PIB assenyalen més importància relativa en comerç i reparacions,
administracions públiques, serveis públics i hoteleria; la resta se situen
per sota.

x

L’estructura del terciari de l’Alt Camp és molt diferent de la composició
de les comarques costaneres del Camp de Tarragona, amb un pes
significatiu del comerç i els serveis públics i, en canvi, un pes inferior en
transports i serveis a les empreses.

x

Si considerem importància subsectorial entre el comerç i les reparacions,
les administracions i serveis públics en el total del PIB sectorial, podem
considerar que aquests subsectors representen un 54,4%. del PIB
comarcal de l’Alt Camp. En el conjunt del terciari català, signifiquen un
40,8%; en el cas del Tarragonès, un 34,6%, i en el Baix Camp, un 45,3 %.

En definitiva, tot i el creixement de l’ocupació en el sector terciari a la comarca
els darrers anys, té menys significació en el dinamisme econòmic i està centrat
en subsectors clàssics de l’activitat. Així, són molt importants el comerç i les
reparacions, a més dels serveis públics i les administracions, la qual cosa
assenyala dos condicionants en el creixement. En primer lloc, el sector comercial
té una estructura d’oferta essencialment local que li pot dificultar la
modernització si no pot assolir nivells de demanda superior. En segon lloc, els
serveis públics depenen de la població, i això ha portat un augment de serveis
que poden incrementar-se en funció de les necessitats,

a la vegada que

assenyalen una distribució de rendes territorials. Però la racionalització en
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consideracions de mobilitat i de masses crítiques per a un millor funcionament
pot provocar un estancament en el creixement un cop assolits uns nivells
necessaris. En aquest sentit, cal assenyalar com a les comarques on hi ha menys
població la importància dels serveis públics és relativament superior en
l’estructura del terciari.

3.5.1 ELS

SUBSECTORS COMERCIAL, HOTELER I FINANCER EN EL

TERCIARI

En aquest apartat volem estudiar l’oferta d’alguns dels subsectors a la comarca
dins el terciari, concretament les característiques de l’oferta comercial, la
financera i la d’hotels i restauració. La primera ens ajudarà a conèixer les
particularitats d’una activitat rellevant dins el terciari, ja que representa més del
27% del PIB; l’hostaleria i restauració, de la qual coneixerem més l’oferta,
representa més del 12% del PIB del terciari comarcal. Es tracta de dos subsectors
importants i, conjuntament amb administracions públiques, representen més
del 65% de l’estructura del PIB dels serveis a la comarca.

Quadre 3. 22 Establiments detallistes any 2000 per cada 1.000 habitants
Material
Productes Roba i Parament Llibres i Productes
de
alimentaris calçat de la llar revistes químics transport Altres Total
Alt Camp
6,27
2,84
2,58
0,65
1,73
0,45
3,60 18,14
Baix Camp
6,44
4,16
2,88
0,65
1,47
0,69
3,72 20,01
Baix Penedès
6,25
3,21
2,94
0,59
1,45
0,70
3,96 19,11
C. Barberà
7,46
1,99
1,45
0,54
1,40
0,54
4,08 17,44
Priorat
10,64
1,43
1,10
0,11
2,08
0,33
3,62 19,31
Tarragonès
6,57
3,51
2,58
0,75
1,52
0,66
4,29 19,88
Catalunya
6,21
3,80
2,53
0,73
1,49
0,66
3,60 19,01
Camp de Tarragona
6,58
3,52
2,65
0,67
1,52
0,65
3,98 19,57
Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat

En el quadre 3.22 hem detallat la importància del comerç detallista a l’Alt Camp
per cada mil habitants i l’hem comparat amb altres comarques del Camp de
Tarragona i amb el conjunt català. El nombre d’establiments globals de l’Alt
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Camp per cada mil persones assoleix una oferta inferior a la mitjana catalana i
del territori del Camp de Tarragona, encara que té una distribució similar a la
de la resta de zones.

x

L’alimentació ens dóna la major oferta comercial de la comarca, amb una
relació per mil habitants d’un nombre d’establiments molt similar al del
conjunt català i de les comarques veïnes, encara que amb una oferta
relativament inferior de la majoria.

x

Roba i calçat té una importància menor a la comarca: hi ha menys oferta
que la que es pot trobar a la resta del Camp de Tarragona, excepte a la
Conca de Barberà i al Priorat, així com una oferta menor que la catalana.

x

L’oferta de llibres i revistes, així com de material de transport, és també
inferior a la comarca respecte a les altres àrees analitzades. El nombre de
persones per establiment és molt similar a parament de la llar i superior
a productes químics, la qual cosa es podria entendre per la importància
que té a la comarca l’agricultura i la distribució d’adobs i productes
fitosanitaris.

Quadre 3.23 Metres quadrats de venda per 1.000 habitants
Productes Roba i Parament Llibres i Productes Material de
alimentaris calçat de la llar revistes químics transport Altres

Alt Camp
388
143
Baix Camp
439
224
Baix Penedès
366
168
Conca de Barberà
303
51
Priorat
0
0
Tarragonès
377
207
Catalunya
376
192
Camp de Tarragona
386
191
Font: Elaboració pròpia a partir d’’Idescat

788
346
523
173
0
319
328
379

17
24
28
19
0
25
27
24

225
145
199
319
0
143
154
162

55
141
125
41
0
117
107
115

306
432
387
238
0
497
347
425

Total

1.922
1.751
1.795
1.145
860
1.684
1.531
1.700

En el quadre 3.23 podem valorar indirectament el significat dels
establiments comercials a partir de la ràtio de metres quadrats de venda per
mil habitants. Les xifres totals del quadre ens indiquen com la superfície
global de venda a la comarca és superior a la del conjunt català i de les
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comarques del Camp de Tarragona, encara que aquesta relació no es la
mateixa per a tots els subsectors analitzats.

x

En productes alimentaris els metres quadrats de venda es troben per
sobre de la mitjana catalana i de la zona del Camp de Tarragona, ja que
és superior a totes les comarques d’aquesta àrea, llevat del Baix Camp.

x

En roba i calçat la mida mitjana de la superfície de venda és inferior a la
de les altres zones considerades, llevat la Conca de Barberà. En canvi,
l’oferta existent per mil habitants de parament de la llar és de les més
significatives, ja que dobla el nombre de metres per mil habitants de la
zona del Camp i de Catalunya.

x

En

productes

químics

la

superfície

és

notòria,

a

causa

de

l’emmagatzematge en aquesta activitat, mentre que en llibres i revistes la
superfície de vendes és molt inferior a la de les altres zones estudiades.
x

La superfície de vendes de material de transport i d’altres és inferior a
l’Alt Camp en relació amb la població i la resta de comarques, excepte la
Conca de Barberà i segurament el Priorat, de la qual no hi ha xifres, i al
total català.

Quadre 3.24 Oficines de bancs i caixes
Bancs Caixes
Total
Alt Camp
10
27
37
Baix Camp
46
107
153
Baix Penedès
14
50
64
C. Barberà
8
18
26
Priorat
3
10
13
Tarragonès
55
177
232
Camp de
Tarragona
136
389
525
Catalunya
2 647
4 653
7 300

1.000 hab.
1,1
1,1
1,2
1,4
1,4
1,3

1999
37
122
62
25
11
180

1998
38
150
63
29
11
223

1997
40
144
60
29
11
221

1996
38
144
57
29
11
210

1,2
1,2

437
7 152

514
7 227

505
7 048

489
6 936

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat
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A la comarca fa uns anys hi havia la seu del Banc de Valls, actualment integrat
en el procés de concentració bancària i financera del país. L’estructura d’aquesta
oferta de serveis és molt similar a la d’altres llocs, dada extreta de l’observació
del quadre 3.24, si relacionem aquesta oferta amb els milers d’habitants de la
comarca.

x

L’Alt Camp té una oferta d’oficines de bancs i caixes per mil habitants
lleugerament inferior al conjunt català i a la resta de les comarques del
Camp de Tarragona, exceptuant el Baix Camp.

x

A la comarca hi ha un pes relatiu una mica superior al de les altres zones
que estem comparant de la banca, ja que representa un 27% del total
d’oficines, mentre que al conjunt català i del Camp aquesta xifra és del
26% i del 23,7% respectivament. A la zona del Camp de Tarragona el pes
superior de la banca es troba a la Conca de Barberà i al Baix Camp, amb
més del 30% de l’oferta total.

x

El nombre d’oficines financeres s’ha estabilitzat al llarg del període,
després de l’increment de l’any 1997. La comarca té una dinàmica
inversa a la resta de zones del Camp, on s’han reduït força el nombre
d’oficines d’entitats financeres, sobretot al Tarragonès i al Baix Camp,
que es contraposa amb el lleuger augment del Baix Penedès i l’estabilitat
del Priorat. Aquest dinamisme contrasta amb el lleuger augment del
total català.

Un altre subsector que hem de considerar dins el terciari és l’activitat hotelera i
de restauració. En l’indicador turístic de la comarca que hem assenyalat en el
darrer apartat del capítol 2, destacava la poca importància del turisme als
principals municipis de la zona i a l’àrea de Valls. No obstant això, els darrers
anys l’Alt Camp ha tingut una voluntat molt forta de promoure la seva oferta
de restauració i hotelera, molt lligada amb els calçots. Aquesta particularitat li
dóna una curta temporalitat diferenciada de la que hi ha a la zona costanera.
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Actualment compensa aquesta promoció creant una oferta hotelera a Valls i
establint-se un lligam inicial amb la restauració, que s’ha plantejat un mercat de
negocis en funció de les necessitats de les empreses de la rodalia i aprofitant el
fort impuls turístic que s’ha donat al nucli central de la Costa Daurada. En el
quadre 3.25 es reflecteixen aquestes xifres amb relació a la resta del Camp de
Tarragona i al conjunt català.

Quadre 3.25 L’oferta hotelera a l’Alt Camp
Establiments
Hotels
Pensions Total

Places
Places establiment
Hotels Pensions Total Hotels Pensions Total

Alt Camp
2
5
7
181
103
284
Baix Camp
37
31
68
6 975
822
7 797
Baix
Penedès
21
22
43
3 213
502
3 715
Conca de
Barberà
9
9
18
554
151
705
Priorat
1
11
12
36
138
174
Tarragonès
73
38
111 28 887 1.415 30 302
Catalunya
1.208
1.362 2.570 19.4501 40.574 235075
Camp de
Tarragona
143
116
259 3.9846 3.131 42.977
Tarragona
173
158
331 42.738 4.054 46.792
Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat

x

91
189

21
27

41
115

153

23

86

62
36
396
161

17
13
37
30

39
15
273
91

279
247

27
26

166
141

El nombre d’hotels a la comarca és inferior respecte a la Conca de
Barberà i al Priorat, i el nombre de places solament supera les del Priorat
en el conjunt de comarques del Camp de Tarragona.

x

La comarca es troba lluny de l’oferta hotelera de la zona costanera del
Camp de Tarragona i de les ciutats principals de la Costa Daurada.

x

El nombre de places per establiment és relativament baix en hotels i
també en pensions, molt lluny en el cas dels hotels mitjans de la zona
costanera o del conjunt català.

x

Observant les xifres del quadre anterior, podem considerar que la
comarca no té una oferta hotelera adequada a les seves possibilitats
turístiques, ni com a centre industrial ni per la proximitat de la pressió
residencial de la franja costanera.
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Un altre aspecte que cal considerar d’aquesta oferta cap al viatger o turista
podria venir complementada per la de bars i restaurants.

Quadre 3.26 L’oferta de restauració l’any 2001
Bars per Restaurants
Restaurants Bars Total 2000 1999 1998 1997 1.000 hab. per 1.000 hab.
Alt Camp
18
49
67
62
60
41
58
1,39
0,51
Baix Camp
132
362
494
478
489
347
464
2,49
0,91
Baix Penedès
38
199
237
233
250
186
238
3,33
0,64
C. Barberà
14
31
45
43
44
30
43
1,66
0,75
Priorat
10
19
29
29
27
18
24
2,08
1,10
Tarragonès
166
578
744
718
734
497
674
3,20
0,92
C. de Tarragona
378
1.238 1.616 1.563 1.604 1.119 1.501
2,76
0,84
Catalunya
2.829
11.635 14.464 13.986 13.800 13.056 13.176
1,88
0,46
Font. Elaboració pròpia a partir d’Idescat

x

L’oferta de restauració ha augmentat a la comarca els darrers anys a un
ritme superior que a les altres zones, ja que solament s’ha vist superada
pel Priorat en termes relatius.

x

La comarca té unes limitacions manifestes en la seva oferta, si la valorem
en relació amb els habitants. Aquesta ràtio és més significativa en el cas
dels bars que en el de restauració. Pel que fa als bars, és la zona amb
menys bars per mil habitants en relació amb les altres àrees del Camp de
Tarragona, on la xifra és molt elevada, però inferior al conjunt català. Es
pot observar del quadre l’elevada ràtio del Tarragonès i el Baix Penedès
en aquest indicador.

x

Pel que fa a restauració, del quadre es pot assenyalar la importància de la
zona si comparem el nombre de restaurants per mil habitants en relació
amb el conjunt català, la qual cosa manifesta la capacitat d’atracció que té
a causa de la temporada dels calçots. No obstant això, la ràtio de l’Alt
Camp és la més baixa de les comarques del Camp de Tarragona, i indica
uns plantejaments turístics diferenciats de la seva àrea de relació
immediata.
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3.6 SÍNTESI
Pel que fa a l’evolució econòmica de l’Alt Camp, el creixement és una mica
inferior al de Catalunya i el Camp de Tarragona. En aquest sentit, alguns
aspectes assimilen la comarca amb el dinamisme de la franja costanera i en
alguns altres, cal considerar la importància de les característiques que
consideràvem més rellevants de la part interna del territori.

En concret, la comarca ha crescut impulsada per la pròpia dinàmica o inèrcia
productiva dels sectors i les activitats econòmiques, i menys pels canvis
qualitatius d’expansió urbana i de rellevància del terciari que s’ha produït a la
franja costanera del Camp de Tarragona. Els trets diferenciadors són:

x

La zona té un pes elevat de l’activitat transformadora i manté una
estructura productiva més tradicional que es manifesta pel pes relatiu de
l’activitat secundària, l’agricultura i el poc pes dels serveis.

x

La comarca presenta uns nivells de productivitat inferiors als d’altres
àrees del país, per tant el creixement de l’ocupació és conseqüència
d’increments de demanda. Aquest fet determina un alentiment del
creixement del PIB.

x

El que podríem destacar com el major creixement de l’activitat terciària
els darrers anys respecte a la resta d’activitats econòmiques, ha tingut
una incidència inferior a l’Alt Camp a causa del pes relatiu en el conjunt
de l’oferta productiva.

x

La comarca ha contrarestat aquest desavantatge impulsant la construcció
tot aprofitant la forta onada expansiva de l’activitat a la zona. En canvi,
hi ha dificultats per incrementar el sector terciari i modernitzar la
indústria.
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Totes aquestes particularitats de l’estructura productiva de l’Alt Camp
determinen que les perspectives de creixement futur siguin incertes a causa de
l’orientació sectorial i no tant pel volum. La principal és que la comarca ha de
plantejar canvis importants en l’estructura productiva per redistribuir els
diferents sectors i continuar creixent a xifres similars del seu entorn.

3.6.1 L’AGRICULTURA I EL SÒL CULTIVABLE:

ELS CANVIS ACTUALS COM

A REPTES FUTURS

El sector agrícola ha reduït pes en la base econòmica de l’Alt Camp i representa
poc menys del 5% del valor afegit de l’oferta productiva comarcal. No obstant
això, es troba en un fort procés de canvi, encara que hi ha certa resistència
social.

En primer lloc, l’Alt Camp es caracteritza per una dualitat entre explotacions de
més extensió i les més petites, que pot portar dificultats de modernització de
l’oferta agrícola i l’abandonament de moltes finques. Alhora, pot generar un
excedent de terres per a usos agraris que ajudaria a crear expectatives de cercar
altres activitats en l’ús del sòl. Per altra part, hi ha una dinàmica de concentrar
les explotacions més grans, la qual cosa podria explicar l’increment de
l’assalariament en la mà d’obra ocupada en el sector.

En segon lloc, apareix un canvi en el tipus d’explotació de l’ús del sòl, ja que
s’observa un augment de les societats i formes de gestió no sempre lligades amb
la propietat de la finca. Aquest procés permet adequar el sector agrícola a uns
condicionants de comercialització i producció més ajustats a les possibilitats de
mercat actual.
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En tercer lloc, els tipus de cultius han canviat, ha disminuït la fruita seca i han
agumentat la vinya i l’olivera. La incidència d’aquests conreus en el total de la
renda agrària té una relació directa amb la productivitat per hectàrea així com
en les transferències que reben els agricultors dels fons comunitaris.

El futur d’aquesta dinàmica estarà immers en la dialèctica de la funció de les
petites explotacions com a activitat d’ús social. En aquest sentit, difícilment
l’agricultura comarcal assolirà l’impacte econòmic i social que podia tenir
dècades anteriors i mantenir-la, per a una gran part d’explotacions, és abans
una consideració patrimonial que de rendes.

3.6.2 LA

INDÚSTRIA COM A BASE DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA

COMARCAL

El sector industrial a l’Alt Camp és la base de l’activitat productiva comarcal i
ha mantingut nivells elevats de l’ocupació industrial. No obstant això, no ha
impulsat el dinamisme de nous sectors productius ni augments demogràfics a
la zona. En aquest sentit, cal considerar alguns dels elements de localització
industrial essencials a la comarca.
La dinàmica manufacturera té l’origen en grans empreses existents a la zona,
sobretot en el subsector paperer, auxiliar de l’automoció i productes
alimentaris.

El fet que la indústria hagi tingut aquest pes tan elevat ha minvat el creixement
del PIB a la comarca perquè sectors amb un dinamisme econòmic superior com
la construcció i els serveis representen un percentatge inferior en l’estructura
productiva.
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En aquest sentit, el gran repte de futur a la comarca és el tipus de rol que ha
d’assumir el sector secundari, i per tant cal tenir en consideració un aspecte
essencial com les limitacions de les opcions comarcals per poder optar de
manera preferencial cap a aquesta activitat.

La comarca es troba immersa en un territori on es generen unes interrelacions
econòmiques molt fortes en una àrea àmplia. En el cas que s’intensifiqués la
indústria del territori, podria comportar una forta especialització, ja que
concentraria activitats secundàries importants en un marc més ampli on
predominaria el terciari i hi hauria una forta mobilitat dels factors productius.

Finalment, cal destacar el fet que la base industrial de la comarca pot tenir una
incidència de l’entorn, donat que resulta un avantatge amb un conjunt
d’empreses molt rellevants que podrien cohesionar el territori.

3.6.3 LA DUALITAT DE L’IMPACTE DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ
En els darrers anys, beneficiant-se del cicle alcista de l’economia, la construcció
ha tingut una incidència notable en l’activitat productiva comarcal, ja que ha
superat en importància econòmica el sector primari per convertir-se, després de
la indústria i els serveis, en l’activitat econòmica més rellevant de la comarca.

Dins de l’activitat constructiva, hi ha dos grans subsectors que presenten
característiques diferents:

x

En primer lloc tenim la inversió en obres i infraestructures. La
característica

principal

és

la

presència

majoritària

d’empreses

contractistes que no procedeixen de la comarca. Per tant, l’efecte
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multiplicador a través de la despesa és nul i, en canvi, té l’avantatge de
modernitzar les estructures productives comarcals.
x

En segon lloc apareix l’edificació residencial. La característica és que la
majoria d’empreses que intervenen en la producció d’habitatges són de
la zona •empreses autòctones amb uns trets tradicionals i de dimensió
reduïda• o tenen una forta relació amb altres activitats productives i
l’ocupació de la comarca. Per tant, apareix un efecte multiplicador
directe superior a les grans obres d’infraestructura.

El futur de l’activitat passa per una certa contenció en el dinamisme, no per la
presència d’un canvi de cicle econòmic de l’activitat, sinó per les perspectives
demogràfiques. El motiu radica en el fet que el creixement vegetatiu és molt
moderat i, per tant, la demanda de nous habitatges es trobarà molt definida. Per
altra banda, perquè l’alternativa de la segona residència fos molt significativa,
caldria que la comarca partís de models similars als de la zona costanera del
Camp.

En resum, ja sigui un dinamisme o un altre, el sector no té per què ser molt més
significatiu en el creixement de l’economia comarcal, llevat que es modifiquin
els condicionants de l’estructura productiva de l’Alt Camp i l’excés relatiu de la
indústria, en lloc d’orientar-se cap als serveis, com podria semblar, no pogués
trobar alternativa i es decantés cap a la construcció.

3.6.4 EL SECTOR TERCIARI I L’ESCÀS DESENVOLUPAMENT
L’Alt Camp es desmarca de les comarques costaneres pel baix pes del sector
terciari en l’economia, ja que supera tan sols el Priorat i la Conca de Barberà. El
motiu principal és que els municipis rurals han basat la seva activitat en el
sector primari i la indústria ha estat la sortida bàsica a l’ocupació.
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En referència a l’ocupació, hi ha un aspecte sobre el qual cal reflexionar durant
els últims anys: l’augment del nombre d’altes al règim general de la Seguretat
Social és superior al d’autònoms. Això podria indicar un cert procés de
modernització del sector terciari, en considerar l’increment d’assalariats i ens
permet destacar-ne diferents característiques:

x

Les activitats principals del terciari són les administracions públiques i
l’hostaleria, conjuntament amb el comerç, les reparacions i els serveis
immobiliaris i a les empreses.

x

El sector comercial presenta una estructura d’oferta essencialment local
que li pot dificultar la modernització si no pot assolir nivells de demanda
superior.

x

Els serveis públics depenen de la població, la qual cosa ha portat un
augment de serveis que poden incrementar-se en funció de les
necessitats, alhora que assenyalen una distribució de rendes territorials.

x

Quant a la significació dels establiments comercials a partir de la ràtio de
metres quadrats de venda per mil habitants, indiquen com la superfície
global de venda a la comarca es troba als nivells del conjunt català i del
Camp de Tarragona.

x

Actualment, en el procés de concentració bancària i financera del país,
l’estructura d’aquesta oferta de serveis és molt similar a la d’altres
comarques.

x

Escassa importància del turisme als principals municipis de la zona i a
l’àrea de Valls, tot i que en els darrers anys ha tingut una voluntat de
promoció molt forta aprofitant el turisme cultural i gastronòmic; en
canvi, no ha passat el mateix amb el turisme relacionat amb el medi
natural.
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ANNEX. LA RENDA, LA INVERSIÓ I L’ESTALVI
En diverses reunions dutes a terme amb les institucions promotores d’aquest
treball, s’ha tractat el tema de l’estalvi i de la inversió local. Sempre hem
assenyalat la dificultat d’obtenir dades per poder establir una anàlisi
acurada sobre el tema. Però a causa de la insistència d’una aproximació cap
a aquests càlculs per poder reflexionar-hi, hem considerat interessant
acostar-nos-hi, com a manera de poder veure si l’economia de l’Alt Camp té
uns fluxos d’inversió que es poden generar a partir de la suficiència de
l’estalvi que hi ha a la comarca, ja sigui de les famílies, empreses o
administracions.
Per altra part, hem valorat la importància que tenen dos agents inversors a la
comarca: el capital estranger i el sector públic. El primer es concreta
principalment en inversions industrials, les empreses més grans de la zona
són de capital estranger, i això ens podria portar una possibilitat de
reinversió dels excedents generats per les factories localitzades. Tot i que les
empreses realitzin una comptabilitat de costos i analítica per planta de
producció, que els permet conèixer els excedents i la rendibilitat, i preveure
tancar-les si no hi ha guanys, normalment no lliguen les seves decisions
d’inversió a aquesta circumstancia. Això vol dir que aquestes decisions no
depenen dels guanys, sinó que corresponen a uns criteris generals de
funcionament i creació de sinèrgies globals en el marc de l’empresa.
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Amb relació a l’altre gran inversor, el sector públic, les actuacions
corresponen a decisions en funció de les necessitats socials de les persones i
difícilment podríem considerar que no representin una despesa important;
altres inversions, principalment en infraestructures més que en serveis,
poden estar plantejades en relació amb criteris més amplis que els de la
mateixa comarca. En aquest sentit, les decisions dels dos grans agents
inversos de la comarca no corresponen a plantejaments d’interessos locals
sinó més generals, en un cas per decisions d’empreses molt globalitzades i
en l’altre, per criteris públics, tot sovint més amplis que les preferències
d’actuació comarcal.

És difícil de calcular el volum d’inversió i estalvi comarcal, però hem
establert una relació empírica molt general per aproximar-nos a unes xifres i
poder establir si la comarca genera un estalvi suficient que compensi les
possibilitats d’inversió o bé passa un fenomen contrari, que les opcions
d’inversió són inferiors a l’estalvi generat, la qual cosa ens assenyalaria que
el problema és de les decisions d’inversió. Això comportaria a una
problemàtica molt específica d’oportunitat d’aquesta inversió, d’alternatives
de canalització dels excedents i fins i tot algunes reflexions sobre decisions
empresarials a la zona. Per altra banda, som conscients que en una economia
oberta es pot generar inversió sense estalvi a la zona i es pot generar estalvi
sense inversió. Creiem que la problemàtica, en un cas o l’altre, és diversa. En
un assenyala possibilitats d’inversió a partir d’excedents generats a l’exterior
i pot ser una dinàmica de desenvolupament local; en l’altre, les possibilitats
d’utilitzar l’estalvi a la mateixa àrea no tenen l’avantatge comparatiu
suficient en front d’altres llocs.
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L’aproximació quantitativa a aquests conceptes l’hem fet a partir de valorar,
amb criteris de caràcter general, la realitat particular de la comarca. En
aquest sentit, les desviacions sobre les consideracions que podem extreure
d’aquest exercici, poden ser significatives i ens han fet reflexionar sobre la
possibilitat d’estimar aquests paràmetres, a causa de l’interès manifestat
d’establir uns càlculs d’estalvi i d’inversió. Hem assenyalat els criteris
següents:

1.

Hem determinat l’anàlisi pel període 1995-2000 en euros constants de
1995.

2.

Les estimacions d’estalvi les hem establert a partir de les valoracions
que fa el Banc d’Espanya per al conjunt de l’Estat, en percentatge del
PIB. Hem diferenciat entre estalvi de les famílies i el total, on hi ha
empreses, institucions sense ànim de lucre i administracions.

3.

Les inversions les hem calculat per sector d’activitat, tenint en compte
una sèrie de dades essencials com la variació de l’ocupació i la
informació d’alguns registres públics d’actuacions a la comarca.

4.

Per a les inversions agràries hem considerat les hectàrees conreades
d’acord amb el cens de l’any 1999 i hem estimat una inversió mitjana
de 500

5.

àrea durant el període estudiat.

L’anàlisi del sector industrial l’hem centrat en la informació del
Registre

d’Establiments

Industrials,

en

dades

de

Tarragona

Econòmica, publicació de les Cambres de Comerç de la demarcació
provincial, les quals hem doblat en el sentit de considerar inversions
en ampliacions.
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6.

Per a la construcció disposem de les dades de les noves construccions
residencials

realitzades durant el període, hem establert una

valoració mitjana de 500
mitjana de 100 metres per habitatge. Aquesta xifra l’hem augmentat
un 50% en la consideració d’obres d’urbanització i construcció en
obres industrials.
7.

El càlcul per a l’activitat terciària l’hem establert a partir de l’ocupació
creada i d’una capitalització de la resta d’ocupació existent. S’ha
estimat una inversió de 60.000
augment de 6.000

nts.

De les xifres de l’estalvi i la inversió reflectides en la taula 1, podem
considerar que l’estalvi de les famílies no és suficient per cobrir les decisions
d’inversió que s’han pres a la comarca; en canvi, l’estalvi total és prop d’un
90% superior a les inversions realitzades.

Quadre 3.27 Estimacions d’estalvi i inversió a l’Alt Camp.
ESTALVI
Milions d’euros
Distribució estalvi
Estalvi per càpita*
Famílies
228,07
38,27
6.374,77
Altres
367,9
61,73
105.385,28
TOTAL
595,97
100,00
Distribució
inversions
INVERSIONS (en milions d’euros)
Distribució del PIB
Agricultura
11,95
3,79
6,02
Indústria
80,44
25,53
46,79
Construcció
126,81
40,24
8,8
Serveis
95,9
30,43
38,39
TOTAL
315,1
100,00
100
*Per les famílies s’ha estimat per persona i en el cas d’ altres per empresa.
Font: Elaboració pròpia a partir d’informació diversa.
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L’estalvi o excedent generat per les empreses i altres institucions és superior
a les estimacions d’inversió, i si considerem la possibilitat de palanquejar
aquestes amb recursos aliens a la comarca, es pot veure que costa generar-hi
expectatives d’inversió i que hi ha un corrent de fluxos cap a l’exterior
important. Aquesta idea es pot complementar si observem el poc pes que
tenen les inversions industrials amb relació al significat PIB, la qual cosa
indicaria que l’esforç inversor de la indústria podria estar per sota dels
excedents generats, i caldria preguntar-nos si és que no hi ha condicions
favorables per invertir en aquestes activitats a la zona. Per altra part, la
construcció representa un valor d’inversió molt superior al PIB, i assenyala
la importància del mercat local en aquesta activitat, que estira bona part de
l’estalvi de les famílies, com passa a la resta del territori.

Pel que fa als serveis amb un volum d’inversió superior a la indústria i amb
més dependència de l’augment de despesa de la demanda local, la qual cosa
comporta a disminuir quotes d’estalvi darrerament a les famílies, té uns
nivells d’inversió significatius –superiors que l’industrial- arran de
l’augment d’aquesta demanda, dels increments en serveis públics i dels llocs
de treball creats durant el període.

La canalització de l’estalvi generat en un territori cap a la inversió local és
problemàtica en àrees petites, els avantatges externs en l’obtenció i
destinació de recursos pot ser notori. No obstant això, l’Alt Camp cal
reflexionar sobre el fet que l’estalvi familiar pot impulsar una despesa local
que potenciï els sectors de serveis i construcció, però l’estalvi de les
empreses no troba sempre les oportunitats d’inversió a la zona.
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CAPÍTOL 4. ELEMENTS DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
4.1 L’ESTRUCTURA EMPRESARIAL
Abans d’analitzar el dinamisme empresarial de l’Alt Camp, creiem oportú
determinar dues característiques de l’estructura empresarial. En primer lloc, la
dimensió de les empreses, que ens aportarà una visió del comportament i la
caracterització del conjunt de firmes que operen a la comarca i en segon lloc,
l’estructura sectorial de les empreses que es troben als municipis de l’Alt Camp.
Aquesta segona característica permet observar les diferències territorials que
poden determinar posteriorment la creació de noves empreses.

És evident que l’estructura actual depèn de forma profunda de l’evolució
històrica i socioeconòmica, la qual cosa determina que indústries que
tradicionalment han estat fortament arrelades en la comarca continuïn tenint-hi
un fort pes tèxtil,

cuir i paper mentre que d’altres activitats han

desaparegut indústria de l’aiguardent i del cànem. Per altra banda, han
sorgit noves indústries el pas del temps, especialment aquelles relacionades
amb el sector de transformació de sistemes electrònics, metal· lúrgia, alimentació
i mobles. En aquest sentit, la història d’un territori pot condicionar el teixit
productiu futur, i al contrari, la localització i modificació d’un conjunt
empresarial pot modificar variables socioeconòmiques que canviïn de direcció
la tendència d’un conjunt de localitats.

Per tant, l’objectiu d’aquest apartat serà presentar la situació actual del teixit
productiu, en primer lloc, a partir de la distribució de l’ocupació segons la
dimensió de l’empresa i, en segon lloc, mitjançant la localització de l’activitat
econòmica a l’Alt Camp.
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4.1.1 LA DIMENSIÓ DE L’EMPRESA I LA LOCALITZACIÓ
Una característica de les empreses que es localitzen en un territori és la
dimensió que han d’adoptar per funcionar eficientment. La mida és una
variable que influirà de forma decisiva sobre el comportament empresarial i el
sistema organitzatiu de l’empresa i, per tant, és de vital importància per
conèixer l’heterogeneïtat del teixit empresarial. Alhora, el nombre de
treballadors necessaris per engegar un nou projecte empresarial resulta bàsic
per facilitar l’entrada de nous emprenedors i, per tant, les indústries amb una
dimensió mínima eficient inferior entesa com el nombre de treballadors
mínim perquè l’empresa nova sigui competitiva en relació amb les empreses
que operen en el mercat presenten unes taxes d’entrada i sortida superiors. És
a dir, com més petita sigui la dimensió necessària per estar operativa l’empresa,
més abundant serà l’entrada i la sortida d’empreses.

L’evidència empírica ha mostrat com hi ha diverses pautes de comportament
entre empreses no només de diferents sectors sinó també dins de les mateixes
activitats. Característiques com l’edat, la dimensió i el cicle de vida del producte
són algunes de les variables que poden determinar el creixement de cada unitat
empresarial. Per tant, és molt important perquè pot donar lloc a una distribució
de l’oferta productiva molt diferent. Una forma d’aproximar-nos a la realitat
territorial de la dimensió empresarial i al poder de creació d’ocupació és a
través de la distribució de l’ocupació per trams de grandària d’empresa. El
quadre 4.1 mostra els percentatges d’ocupació per nombre de treballadors de
l’empresa de l’Alt Camp i de les comarques de la província de Tarragona, en
relació amb el conjunt de Catalunya. Les característiques principals observades
a partir d’aquestes xifres són:
•

L’any 2000 les empreses més grans representaven el 0,5% del total de
Catalunya. Per tant, l’Alt Camp és la comarca després del Tarragonès
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amb un 3,1% que ocupa més treballadors en empreses de més de 500
treballadors de la demarcació de Tarragona.
•

Quant a la resta de trams, l’ocupació és al voltant del 0,5%, xifra poc
rellevant en comparació dels dos nuclis que concentren la major part de
la població de Tarragona: el Tarragonès i el Baix Camp. Aquesta última
comarca té un teixit productiu caracteritzat per petites i mitjanes
empreses.

Quadre 4.1 Distribució (%) comarcal de l'ocupació per grandària d'empresa. 1995-2000
Gran

Mitjana

Petita

Molt petita

(més de 500 treb.)

(de 51 a 500 treb.)

(d’11 a 50 treb.)

(de 0 a 10 treb.)

Pes comarcal

Alt Camp
Baix Camp

1995
0,8
0,2

Canvi

Pes comarcal

19952000 2000 1995
0,5
-0,3
0,5
0,2
0
1,5

Canvi

Pes comarcal

19952000 2000 1995
0,4
-0,1
0,5
1,7
0,2
2

Canvi

Pes comarcal

19952000 2000 1995
0,5
0
0,5
2,1
0,1
2,2

Canvi

19952000 2000
0,5
0
2,3
0,2

0,2

0,2

-0,1

0,3

0,4

0,1

0,6

0,7

0,2

0,8

0,9

0,1

0
C. de Barberà
0
Priorat
3,2
Tarragonès
Camp de
4,4
Tarragona
L'Alt Camp/
18,2
C.Tarragona

0,2

0,2

0,2

0,2

0

0,2

0,2

0

0,2

0,3

0

0
3,1

0
0

0,1
4,6

0
4,1

0
-0,4

0
3,2

0
3,2

0
0

0,1
3

0,1
3,1

0
0,1

4,2

-0,05

7,2

6,8

-0,06

6,5

6,7

0,03

6,8

7,2

0,06

11,9

-0,35

6,9

5,9

-0,15

7,7

7,5

-0,03

7,4

6,9

-0,06

Baix Penedès

100
100
0
100
100
0
100
100
0
100
100
0
Catalunya
Font: Caixa Catalunya a partir de dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
Anuari econòmic (2001)

•

El Camp de Tarragona experimenta una certa disminució relativa de les
empreses més grans, mentre que augmenta el pes de les més petites en
relació amb el conjunt català.

•

Durant el període 1995-2000 l’Alt Camp va perdre un 0,3% sobre
l’ocupació de les empreses amb més de 500 treballadors. És a dir, l’any
1995 representava un 0,8% de l’ocupació de Catalunya en empreses de
més de 500 treballadors, mentre que l’any 2000 representava un 0,5%.

173

Diagnosi comarcal i estratègies de l’Alt Camp

•

L’Alt Camp (amb un 0,3%) i el Baix Penedès (amb un 0,1%) van
disminuir el pes d’ocupació de les grans empreses, mentre que la resta
de comarques del Camp de Tarragona van mantenir-se constants.
Destaca l’augment significatiu que ha tingut la Conca de Barberà en
aquest tram d’empreses grans.

•

L’Alt Camp va perdent pes en relació amb el conjunt del Camp de
Tarragona, principalment en el que fa referència a les empreses més
grans de 50 treballadors, malgrat que també disminueixen les empreses
de dimensió inferior. Considerant que el Camp de Tarragona augmenta
el pes de les empreses de tram inferior respecte al total català, això ens
porta a considerar que la dinàmica dels darrers anys de l’oferta
empresarial de la comarca no ha seguit la mateixa tònica.

•

L’evolució entre el període 1995-2000 mostra per a l’Alt Camp un resultat
negatiu respecte al conjunt català, a causa de la pèrdua de pes de
l’ocupació entre les grans empreses i les mitjanes. Aquesta disminució no
es veu compensada per un augment en les empreses amb menys de 50
treballadors.

Com a conclusió de la taula anterior, podem considerar que la comarca que
estudiem mostra un teixit empresarial caracteritzat per la significació
d’empreses de més de 50 treballadors que ocupen un percentatge molt elevat de
la població activa de la zona. Alhora s’apunta un cert declivi de les grans
empreses i fins i tot una desviació cap a comarques properes. Tanmateix, la
dinàmica empresarial del petit i mitjà empresari resulta inferior a les comarques
del Camp de Tarragona, especialment Tarragonès i Baix Camp, on es concentra
un percentatge elevat d’indústries petites. En aquest sentit, apareix un procés
diferenciat de l’Alt Camp respecte a aquestes comarques del seu voltant.
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Si analitzem la distribució territorial de les empreses el 2001 com a punt de
partida de la situació actual (mapa 4.1), observarem les característiques
següents:
Mapa 4.1 La distribució percentual de les empreses a l’Alt Camp (2001)

59 %
11%
Entre 3% i 4%
Entre 0% i 2%
Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat

•

L’any 2001 el 59% de les unitats empresarials estaven concentrades a
Valls, independentment del sector d’activitat i de la dimensió de
l’empresa.

•

Apareix una segona àrea activa d’empreses situada a Alcover, amb
un pes de l’11% de les empreses de la comarca.

•

Altres municipis amb una concentració inferior són el Pla de Santa
Maria i Vallmoll (amb un 4% cadascun) i Vila-rodona (amb un 3%).

Per tant, apareix una distribució territorial no uniforme en què l’activitat
econòmica es concentra sobretot en dos municipis de la comarca. Curiosament,
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són aquells que estan més ben comunicats amb les vies de transport que els
uneixen amb el Baix Penedès i amb l’autopista (zona de Vila-rodona i el Pla de
Santa Maria), l’eix que connecta la comarca amb el Tarragonès i la Conca de
Barberà (serien els municipis de Vallmoll i Valls), i per altra banda l’eix que la
uneix amb el Baix Camp i la Conca de Barberà (Alcover).

4.1.2 ELS SECTORS DE L’EMPRESA
Un cop analitzada la capacitat d’ocupació segons la dimensió empresarial, una
altra característica rellevant que diferencia els territoris és l’estructura sectorial.
Considerarem la distribució de les empreses pel territori en funció de la
classificació en els grans sectors d’activitat que anteriorment hem estudiat. En
aquest sentit, descriurem la comarca de l’Alt Camp d’acord amb la distribució
municipal de les empreses. L’objectiu serà que en apartats posteriors d’aquest
capítol s’analitzi la capacitat de creació de nous establiments en el territori en
funció de la situació actual.

Considerarem la distribució de les empreses industrials. En el mapa 4.2 n’hem
indicat la distribució territorial i s’observa la distribució concentrada
especialment a la capital de la comarca, a més de les característiques següents:
•

Elevada concentració d’empreses industrials a Valls i als municipis
propers que disposen de polígons industrials Alcover i el Pla de Santa
Maria. Per tant, s’apunta la hipòtesi de localització empresarial deguda a
la presència d’externalitats positives en determinats municipis que és
difícil d’obtenir en altres territoris.
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Mapa 4.2 Les empreses industrials l’any 2001

Més de 50
Entre 21 i 50
Entre 16 i 20
Entre 11 i 15
Entre 6 i 10
Entre 0 i 5
Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat

•

S’observa una mancança d’oferta empresarial en el sector industrial en
aquelles localitats que corresponen a zones rurals i protegides com a
espais naturals, és a dir: Querol, Mont-ral, el Pont d’Armentera, Cabra
del Camp i Figuerola del Camp. També en municipis que pertanyen a la
Saburella, el Tossal Gros de Miramar i les muntanyes de Prades. Aquesta
absència d’indústries és deguda bàsicament a la poca població, a l’alçada
de la localització i a unes escasses infraestructures de comunicació.

•

Altres municipis situats més cap al sud de la comarca Rodonyà,
Montferri i Bràfim per una banda; i el Milà, la Masó i el Rourell, per
l’altra, tenen molt poques indústries.

Quant a la distribució de les empreses del sector de la construcció que
s’assenyala en el mapa 4.3, mostra una distribució força similar a les empreses
industrials Les característiques més rellevants són:
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•

Valls, l’Alcover, el Pla de Santa Maria i després Vallmoll concentren la
major part d’empreses de construcció de la comarca.

•

Municipis com Querol, Vila-rodona i el Rourell incrementen el nombre
d’empreses constructores.

•

En canvi, localitats com Figuerola del Camp, Nulles i Aiguamúrcia
disminueixen el pes en el sector de la construcció.

Mapa 4.3 Les empreses de la construcció l’any 2001

Més de 50
Entre 21 i 50
Entre 16 i 20
Entre 11 i 15
Entre 6 i 10
Entre 0 i 5
Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat

En referència a la distribució territorial de les empreses dedicades al comerç al
detall, mapa 4.4, hi ha una concentració superior d’establiments a les zones més
densament poblades, la qual posa en relleu que són activitats intrínsecament
relacionades amb la venda al públic. Destacarem:
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•

Concentració de les empreses a Valls i Alcover (amb 425 i 64 empreses
respectivament) seguits pels municipis del Pla de Santa Maria i Vilarodona, tot i que amb un nombre molt inferior (al voltant de 25).

•

En el cas oposat, en els municipis amb menys de 500 habitants, la
presència de comerços al detall és gairebé inexistent. Per tant, es
produeix una certa dependència cap a altres centres comercials com
poden ser Valls, i en el cas de municipis limítrofs amb altres comarques,
optarien per anar a Tarragona o Reus.

Mapa 4.4 Les empreses dedicades al comerç al detall l’any 2001

Més de 50
Entre 21 i 50
Entre 16 i 20
Entre 11 i 15
Entre 6 i 10
Entre 0 i 5
Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat

El fet que les empreses de comerç al detall depenguin directament de la
població resident en un municipi excepte el centre comarcal, que és Valls és
a dir, de la presència d’un mercat local, demostra que un dels atractius de la
localització de comerços és la població residencial. No obstant això, un equilibri
amb altres polítiques de suport a l’activitat econòmica pot ser convenient per
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atraure nou capital i invertir el procés; és a dir, que les activitats econòmiques
siguin capaces d’atraure població residencial. Però la proximitat de nuclis
centrals com Tarragona i Reus, amb atractius comercials i d’oci, provoca que
l’Alt Camp no arribi a ser un pol d’activitat comercial atractiu per a les persones
de fora de la comarca.

Quant a les empreses de comerç a l’engròs (mapa 4.5) mostren una distribució
territorial més homogènia:
Mapa 4.5 Les empreses dedicades al comerç a l’engròs el 2001

Més de 50
Entre 21 i 50
Entre 16 i 20
Entre 11 i 15
Entre 6 i 10
Entre 0 i 5
Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat

•

Elevada presència de comerços a l’engròs a Valls, amb 744 empreses;
Alcover, amb 117, i el Pla de Santa Maria, amb 54. En municipis del
voltant com Vallmoll, Vila-rodona i Figuerola del Camp hi trobem una
oferta relativament significativa.
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•

Es fa evident que aquest tipus de sector no depèn de la presència d’un
mercat local, i per tant apareixen empreses d’aquest sector en municipis
més perifèrics com Mont-ral , Querol i la Riba, on hi ha una presència
superior al comerç minorista.

La distribució de professionals i artistes l’any 2001 es pot observar en el mapa
4.6, i mostra una relació positiva entre la concentració d’empreses i la densitat
demogràfica, com es veu en la concentració a Valls, amb 207 professionals,
seguit d’Alcover, amb 27. Aquesta oferta de professionals es troba directament
relacionada amb l’activitat que realitzen aquests empresaris autònoms,
normalment dedicats a serveis que han d’estar en relació directa amb el client.
Mapa 4.6 Professionals i artistes l’any 2001

Més de 50
Entre 21 i 50
Entre 16 i 20
Entre 11 i 15
Entre 6 i 10
Entre 0 i 5
Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat

La presència de professionals i artistes autònoms respon a dos fets: en primer
lloc, a un fet d’autoocupació quan les empreses no absorbeixen prou mà d’obra
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i, en segon lloc, a un esperit emprenedor. En aquest sentit, és convenient
potenciar el segon aspecte, per la qual cosa els agents socials haurien de
promoure un entorn que faciliti l’aparició d’empresaris autòctons.

4.2 LA

IMPORTÀNCIA DE LA INVERSIÓ ESTRANGERA EN EL SECTOR

INDUSTRIAL DE LA COMARCA

Les característiques pròpies de l’estructura productiva de l’Alt Camp, amb una
base industrial, empreses d’un cert volum i fortament lligat amb l’exportació,
no són alienes al procés d’obertura que experimenta l’economia catalana
actualment. La globalització en la qual estem immersos implica la possibilitat
de noves inversions que permeten introduir nous equipaments tecnològics,
noves formes de gestió empresarial i desenvolupar nous productes.

Les característiques intrínseques d’un territori i la relació amb aquestes
condicions de globalització determinen les inversions que s’hi fan, i en
l’economia de l’Alt Camp la major part de decisions d’inversió són foranes a la
zona. En aquest sentit, les inversions estrangeres tenen una gran significació en
l’estructura productiva comarcal, com passa en el conjunt del sector industrial
català.

La localització d’empreses foranes en un territori generalment determina noves
particularitats

productives

que

en

poden

afectar

les

característiques

estructurals, a la vegada que apareix una retroalimentació entre el territori i les
empreses instal· lades. El motiu és que el territori no és indiferent al tipus
d’inversió que s’hi realitza. El nou capital permet l’aparició d’economies
externes cap a les empreses del territori. Aquesta interrelació determina la
dinàmica territorial futura. Tal com observarem, l’Alt Camp es troba immers en
unes dinàmiques peculiars

que el diferencien del territori més proper.

182

Diagnosi comarcal i estratègies de l’Alt Camp

L’objectiu d’aquest apartat és veure les característiques pròpies de les empreses
de gran dimensió, i en concret d’aquelles que tenen capital estranger situades a
l’Alt Camp així com les possibles conseqüències que se’n puguin derivar.

4.2.1 LES EMPRESES AMB CAPITAL ESTRANGER A LA COMARCA
Per analitzar l’ocupació de les empreses amb capital estranger, hem utilitzat la
informació procedent de la font estadística Sistema de análisis de balances ibéricos
(SABI), la qual ofereix dades d’empreses domiciliades a Espanya que presenten
els seus balanços al Registre Mercantil i tenen una facturació superior als 60
milions d’euros. Per tant hem de precisar que no es tracta d’una base de dades
que inclogui tota la població d’empreses, sinó aquelles que compleixen les
condicions anteriors.
Gràfic 4.1 Distribució percentual de l’ocupació industrial en funció d’empreses
amb capital estranger i la resta (any 2001)
80
70
60
50
% 40
30
20

Font: Elaboració pròpia a partir de SABI
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De l’encreuament de la informació de l’ocupació generada per les empreses
amb capital estranger i l’ocupació total de la comarca en el sector industrial,
hem obtingut el gràfic 4.1, del qual podem observar els fets següents:
•

Les 9 empreses de l’Alt Camp registrades en la base de dades SABI
ocupen 2.640 treballadors, que representen el 28,75% de l’ocupació
industrial de la comarca.

•

Existeix una elevada concentració de mà d’obra en 2 empreses de Valls,
que signifiquen el 25% de l’ocupació industrial comarcal.

La localització de les empreses amb capital estranger tendeix a invertir en àrees
geogràfiques on hi ha algun tipus d’avantatge econòmic, especialment
economies d’escala i d’aglomeració. En aquest sentit, i tal com hem observat, les
firmes localitzades a l’Alt Camp presenten dimensions elevades, són de mà
d’obra intensiva i es beneficien de les economies d’escala del volum de les
plantes de producció i de les economies de l’entorn.

El quadre 4.2 mostra la distribució de les empreses amb accionistes estrangers
entre les tres principals comarques del Camp de Tarragona: Alt Camp, Baix
Camp i Tarragonès. Observem-lo:
•

L’Alt Camp aconsegueix atraure més percentatge d’empreses amb
capital estranger, en comparació de la dimensió de la seva activitat
industrial.

•

Del conjunt d’empreses que es troben situades a l’Alt Camp, totes estan
ubicades al municipi de Valls.
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Gràfic 4.2 Percentatge d’empreses amb capital estranger respecte al total, 2001
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Font: Elaboració pròpia a partir de SABI

A causa de les tendències actuals de terciarització de l’economia i d’afegir valor
al producte elaborat, observem que una de les característiques d’aquest tipus
d’empreses són una major dimensió de les plantes. En el cas de la comarca, com
que es tracta d’empreses amb mà d’obra intensiva, ens trobem que tenen un
volum de vendes per ocupat relativament baix comparat amb altres empreses
de la zona amb capital estranger.

En el quadre 4.2 es pot observar aquesta relació, tot i la relativitat de les xifres
perquè molts centres de producció del Tarragonès indústria química tenen
la seu social fora de la zona i no es consideren. En canvi, sí que es pot observar
com les xifres de venda per treballador a l’Alt Camp són relativament baixes i
assenyalen la importància que té l’ocupació intensiva en aquestes empreses
localitzades a la comarca.
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Quadre 4.2 Les empreses amb capital estranger i facturació superior als 6
milions d’euros l’any 2001 (en milions d’euros)1
Ingressos per treballador (milions euros)
Província de Tarragona
0,161
Alt Camp
0,143
Baix Camp
0,259
Tarragonès
0,148
Font: SABI i elaboració pròpia

•

Si comparem els ingressos per treballador d’aquestes empreses amb el
total de la província de Tarragona, l’Alt Camp obté els ingressos per
treballador inferiors, amb 0,143 milions d’euros, enfront dels 0,161 del
total de Tarragona.

•

La comparació amb les comarques del Baix Camp i del Tarragonès
mostra una situació similar. És a dir, els ingressos de l’Alt Camp són
inferiors al Tarragonès amb 0,148 milions d’euros i el Baix Camp amb
0,259 milions.

Segons la base de dades SABI, l’any 2001 les empreses amb capital estranger
domiciliades a la comarca de l’Alt Camp representaven un 12,20% del total de
Tarragona, com detallem en el quadre 4.3. Alguns dels aspectes que hem de
tenir en consideració per determinar les característiques sectorials d’aquesta
estructura empresarial són:

Quadre 4.3 Les empreses amb capital estranger amb més de 6 milions d’euros de facturació
l’any 2001(en milers d’euros)
% VAB
Nombre
% sector
% sector
% sector Ingressos per
empreses / PIB
empresa
d’empreses
construcció industrial
serveis
industrial
1686
61,00
1706,7
Catalunya
1,54
35,53
69,16
10
116,37
30,5
Alt Camp
0,00
63,64
36,36
Font: Elaboració propia a partir de SABI i Anuari econòmic comarcal de Caixa Catalunya

1

Recordem que el Registre Mercantil classifica territorialment l’empresa segons el domili social i, per
tant, cal considerar els resultats amb certa cautela.
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•

Les empreses amb capital estranger en el sector industrial presenten uns
percentatges superiors (63,64%) que el conjunt de Tarragona (53,66%) i
especialment respecte a Catalunya (35,53%). Per tant, sembla congruent
la hipòtesi d’aglomeració d’empreses industrials atretes per l’estructura
de la comarca.

•

Per altra banda, un 36,36% de les empreses amb capital estranger
pertanyien al sector serveis. Aquests valors es troben per sota dels de
Tarragona (45,12%) i molt inferiors a la mitjana catalana (69,16%). Un
possible efecte d’aquesta preferència és que l’Alt Camp trobi més
resistències a la tendència general de terciarització de l’economia, o
almenys superior a la resta de comarques.

•

Observem que els ingressos per empresa a l’Alt Camp tenen un valor
d’116,37 milions d’euros, xifra quatre vegades superior a la mitjana de
Catalunya i Tarragona.

•

A l’última columna obtenim el percentatge que representa el valor afegit
brut (VAB calculat com ingressos d’explotació – consum en matèries
primeres – despeses en mà d’obra – despeses financeres) respecte al PIB
de la comarca i al de Catalunya. En aquest sentit, observem que el VAB
creat per les principals empreses amb majoria de capital estranger de la
base de dades SABI representen un 30% del percentatge del PIB
industrial de la comarca. Per tant, aquestes empreses són essencials en
l’activitat del sector industrial de la comarca.

L’Alt Camp presenta unes inversions estrangeres en què predomina el sector
industrial i amb capacitat per generar ingressos per sobre de la mitjana del
territori de l’entorn. Aquestes característiques pròpies tant sectorials com
productives són indicadors dels possibles efectes arrosegament cap endavant2 i

2

Entenem per lligams cap endavant el paper dels sectors que venen la seva producció a d’altres que la
utilitzaran com a consums intermedis.
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endarrere3 és a dir, lligams intersectorials i entre diferents agents socials. No
obstant això, cal ser prudents a l’hora de valorar aquestes relacions pel fet de
tenir una estructura productiva tan basada en el sector industrial, la qual pot
restringir el teixit productiu si s’aposta per empreses intensives en mà d’obra en
comptes de sectors que utilitzin un component intensiu en capital. Podem
analitzar aquest efecte arrosegament o aproximar-nos-hi comparant el nombre
d’empreses amb capital estranger respecte al total, com assenyalem en el
quadre 4.4, en el qual podem observar quin és la ràtio d’empresa estrangera i la
de mida relativament gran en el territori.

Quadre 4.4Les empreses amb capital estranger i facturació superior als 60
milions d’euros a l’any 2001 (en milers d’euros)
Empreses amb
Ràtio empreses foranes /
capital estranger Total d’empreses
autòctones

•

Catalunya

1.686

10.537

16,00%

Tarragona

82

789

10,39%

Alt Camp
10
Font: SABI i elaboració pròpia

43

23,26%

El 23%de les empreses actives a l’Alt Camp que tenien accionistes aliens
a l’empresa van obtenir recursos de l’estranger. Aquest percentatge és el
doble que al total de la província i superior a la mitja catalana.

•

Les empreses estrangeres més significatives de la comarca representaven
el 0,59% de les que hi havia a Catalunya. El total de les empreses amb
accionistes i en vendes superiors als 60 milions d’euros de l’Alt Camp
implicaven el 0,40% del total de les catalanes, xifra que ens indica el pes
de les estrangeres en aquest segment empresarial.

•

Aquest resultat pot ser degut a dos fenòmens: per una banda, una
elevada atracció del capital estranger a través de les multinacionals i per

3

Entenem per efectes arrosegament cap endarrere el paper que juga cada sector quan incrementa la
demanda de consums intermedis. Un increment en el nivell d’activitat d’un sector en concret implica un
augment del nivell d’activitat de la resta de sectors implicats.
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una altra, l’escassa presència d’empresaris a la comarca que tinguin un
volum elevat de facturació.

El sector industrial de l’’Alt Camp té una significativa interrelació, amb la
inversió estrangera, la qual cosa ha tingut uns efectes positius per a la
transformació empresarial i el creixement productiu. Ara bé, el fet que
l’economia comarcal forta depengui força de les empreses estrangeres amb
relació al conjunt català comporta determinats riscos. Aquestes empreses
foranes són intensives en mà d’obra i, per tant, determinen les seves inversions
en funció dels costos laborals. La desviació d’inversions cap a altres països pot
deixar l’estructura productiva de l’Alt Camp en una situació problemàtica.

L’origen de les inversions també permet observar els països que tenen
interessos en la localització de les seves indústries a l’Alt Camp. L’anàlisi
temporal de la procedència de les inversions estrangeres resulta vital per
conèixer aquells països interessats a invertir a la zona.
Gràfic 4.3 Procedència del capital estranger (any 2001)
90
80
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%

50
40
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Europa
Catalunya

Estats Units
Tarragona

Font: Elaboració pròpia a partir de SABI
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El gràfic 4.3 presenta la distribució d’empreses en funció de la procedència del
país d’origen de la inversió. Per tant, cal remarcar que els percentatges que a
continuació explicarem no fan referència al volum de la inversió (dada no oferta
pel Registre Mercantil) sinó al nombre d’empreses que tenien algun accionista
estranger. Les dades de la base de dades SABI mostren unes característiques
diferenciadores de la comarca de l’Alt Camp en relació amb el conjunt de la
província de Tarragona i el català.
•

En primer lloc, s’observa que la procedència de la majoria de les
empreses que tenen capital estranger és de la Unió Europea. No obstant
això el percentatge disminueix fins al 70% de les firmes localitzades a la
comarca.

•

Per altra banda, els Estats Units tenen una presència del 30% en el capital
social de les empreses amb capital estranger de l’Alt Camp, xifra molt
més elevada que les mitjanes de Catalunya i Tarragona.

Si comparem el capital social que de mitjana té cada empresa estrangera,
quadre 4.5, observarem quin és el grau de capitalització de les empreses. Les
característiques principals que cal destacar són:

Quadre 4.5 Capital social mitjà de les empreses amb capital estranger l’any 2001(en milers
d’euros)
Europa
Amèrica
Altres
Catalunya
9.159,6
4.883,2
21.277,8
Tarragona
3.334,6
3.455,6
4.123,7
0,00
Alt Camp
4.803,7
5.716,7
Font: Elaboració pròpia a partir de SABI

•

Les empreses ubicades a l’Alt Camp i amb capital social americà tenen
una capitalització social superior en comparació d’aquelles que tenen
capital europeu. Aquests valors són molt més elevats que els de la
província de Tarragona. El motiu l’hem pogut veure anteriorment, ja que
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moltes empreses, principalment químiques, amb factories a la zona tenen
el domicili social fora.
•

Respecte a Catalunya, el capital social s’incrementa considerablement en
el cas del capital social europeu i procedent d’altres països que no són
americans. L’explicació pot radicar en el fet que la majoria de les grans
multinacionals amb centres de producció a Catalunya són abans de
capital europeu que nord-americà.

Les empreses amb capital estranger tendeixen a invertir en àrees geogràfiques
on hi ha algun tipus d’avantatge econòmic, especialment economies d’escala i
d’aglomeració. En aquest sentit,

tal i com hem observat, les empreses

localitzades a l’Alt Camp presenten dimensions elevades, són de mà d’obra
intensiv i es beneficien de les economies d’escala del volum de les plantes de
producció i de les economies de l’entorn.

4.3.LA CREACIÓ DE NOVES EMPRESES
L’origen empresarial a l’Alt Camp s’ha caracteritzat per un caràcter industrial
amb un fort arrelament de l’empresa autòctona pertanyent al sector paper,
transformats metàl· lics i matriceria. Amb el decurs del temps es van consolidar
empreses que operaven en el sector metàl· lic que van produir, i produeixen
encara avui en dia, forts efectes arrossegament cap endavant i endarrere. És a
dir, un elevat nombre d’empreses clients i proveïdores de determinats sectors
decideixen ubicar-se a l’Alt Camp, encara que actualment ja hem copsat la
importància del sector industrial i el pes de la inversió estrangera en el
dinamisme.

La creació de noves empreses és deguda a dos efectes paral· lels, l’entrada de
noves empreses i l’expulsió d’altres que no aconsegueixen adaptar-se a les
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condicions de mercat. Altres enfocaments donen molta importància al capital
humà com a motor generador de la creació d’empreses. Lògicament, l’existència
d’emprenedors i agents socials disposats a assumir riscos,

a més de

treballadors amb les qualificacions necessàries per satisfer la demanda laboral,
són també factors que cal tenir en compte.

L’objectiu principal d’aquest apartat és observar l’evolució no tan sols de l’Alt
Camp, sinó tenir en compte les dinàmiques que l’envolten i permeten aprofitar
les economies que es generen en el territori per potenciar-ne la realitat
econòmica i productiva.

4.3.1 LA CREACIÓ D’EMPRESES
La creació d’empreses suposa una font de dinamisme per a l’estructura
productiva dels territoris. La renovació del teixit empresarial sorgeix a partir de
dos mecanismes simultanis: un de desplaçament d’empreses actives obsoletes i
l’altre d’incorporació i dinamisme d’aquelles noves empreses eficients i que
s’adapten a les exigències del mercat. La localització d’empreses en una zona
pot respondre a fets com:
•

Cost del sòl inferior.

•

Cost de transport més baix en comparació del valor del producte o
servei.

•

Localització en àrees amb empreses complementàries del sector.

•

Mà d’obra amb experiència en empreses similars.

•

Serveis oferts per institucions públiques que ajuden a complementar
la seva oferta (serveis tecnològiques, infraestructures, etc.).
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Per contrastar algunes d’aquestes hipòtesis, observem el quadre 4.6, on
relacionem el percentatge de creació de noves empreses de les comarques de la
demarcació tarragonina i de Catalunya amb variables socioeconòmiques com
són el total de la població, el percentatge d’adults amb edat de crear empreses
la literatura considera el rang comprès entre els 25 i els 44 anys sobre el
total de la població l’any 2001 i l’increment del PIB industrial experimentat
entre 1999 i 2000. L’objectiu és mesurar la incidència de les variacions de PIB o
població jove sobre les decisions d’inversió. Les característiques observades
principals són:

Quadre 4.6Variables socioeconòmiques i creació d’empreses
Increment
% Població 25- Increment VAB
població 1996- 44 sobre total
industrial
2001
(2001)
1998-2000
Alt Camp
3,58
31,01
4,9
Alt Penedès
10,63
32,74
4,7
Anoia
7,55
31,82
3,1
Baix Camp
3,65
32,35
5,3
B. Penedès
28,82
32,22
4,7
C. Barberà
2,63
29,31
5
Priorat
-0,17
27,52
2,8
Tarragonès
7,31
33,35
4,6

Increment Taxa de variació
VAB terciari d’empreses
1998-2000
1998-2000
3,5
1,65
3,6
3,77
3,4
4,73
3,5
2,64
4,5
4,60
3,6
0,18
4
3,99
3,4
3,21

Catalunya
4,16
32,48
4,4
3,3
Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat i Anuari comarcal (2001) de Caixa Catalunya

•

3,08

El creixement de la població a l’Alt Camp fou d’un 3,58% per al període
comprès entre 1996-2001. Aquest valor tant sols superà les comarques
veïnes de la Conca de Barberà i el Priorat.

•

Un altre aspecte que cal tenir en compte és la població en edat de
treballar, és a dir, amb edats compreses entre els 25 i els 44 anys. L’Alt
Camp obté valors similars als de comarques amb gran potencial com
l’Alt Penedès, Baix Camp i Tarragonès. A l’altra banda, el Priorat i la
Conca de Barberà obtenen els pitjors valors. En aquest sentit, l’Alt Camp
no assoleix uns valors excessivament desfavorables.
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•

Quant a la taxa de creixement del VAB industrial entre els anys 1998 i
2000, s’observa que l’Alt Camp arriba a creixements força elevats del
4,9% anual, tot i que comarques com el Baix Camp i la Conca de Barberà
obtenen valors superiors. Per tant, aquestes dues àrees properes
representen zones industrialitzades molt més competitives.

•

El creixement anual del VAB del sector terciari fou semblant a la resta de
comarques properes, amb un 3,5%. Tan sols el Priorat i el Baix Penedès
van obtenir creixements molt destacables superiors al 4%.

En resum, les dades mostren que l’Alt Camp es troba en una posició
lleugerament pitjor a les comarques que hi ha al voltant, a excepció de la Conca
de Barberà, pels elements que estem analitzant com a condicionants per crear
noves empreses.
Gràfic 4.4 Correlació de les variables socioeconòmiques respecte a la creació
d’empreses

Increment VAB
terciari
Increment VAB
industrial
Població 25-44

Increment població
-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat i Anuari comarcal (2001) de Caixa Catalunya
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Si relacionem totes les variables socioeconòmiques anteriors amb la creació
d’empreses a través d’un índex de correlació4 entre aquestes variables, com
s’assenyala en el gràfic 4.4, els resultats més importants són:
•

El creixement de la població provoca un impacte positiu en la creació de
noves empreses, ja que existeix una elevada correlació del 0,4904. Una
major densitat de la població augmenta la demanda de béns i serveis que
han de ser subministrats pels municipis on resideixen o del voltant. Per
tant, un increment substancial de la població implica noves necessitats
que poden representar un nínxol per a noves empreses.

•

Una estructura de població entre 25 i 44 anys també incideix de forma
positiva sobre la creació de noves empreses, tot i que inferior que la
variable increment de població. Aquesta variable pot tenir un triple
sentit: una estructura demogràfica relativament jove pot atraure
empreses, ja que tindran més bon accés a mà d’obra, mentre que la
ubicació d’empreses pot fer que persones instal· lin la seva residència en
la localitat on treballen, i l’esperit d’iniciativa es dóna més fàcilment
entre la població d’aquestes edats que en altres segments.

•

La variació del VAB industrial té un efecte negatiu, i amb un elevat grau
de dependència. És a dir, un increment del PIB pot induir a destruir
noves empreses. La interpretació econòmica podria tenir un doble sentit,
per una banda, un efecte de concentració de l’activitat productiva i, per
una altra, que la població decideix crear més empreses davant de
situacions de crisi econòmica o en cas d’atur; i al contrari, en cas de
bonança econòmica mantenen els seus llocs de treball, ja que els sous i
l’estabilitat en la feina poden desincentivar la creació de noves empreses.

4

L’índex de correlació mostra sintèticament la relació entre dues variables. Pren valors compresos entre 0
i 1, tant positius com negatius. En el cas de ser positius, el creixement d’ambdues variables té la mateixa
direcció; mentre que si la correlació és negativa, indica que el creixement d’una variable implica la
disminució de l’altra. Per altra banda, com més s’apropi a la unitat, més forta serà la dependència entre
ambdues variables, i pel contrari, com més s’aproximi a 0, la relació d’independència serà superior.
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•

Per altra banda, un increment en el VAB del terciari influeix
positivament en la creació de noves empreses. És a dir, el fet que els
serveis tinguin rendiments superiors, impulsa l’entrada de noves
empreses.

Si observem la situació de l’Alt Camp respecte als valors mitjans i la desviació
de les diferents comarques, hem de destacar les característiques següents:
Quadre 4.7 Valors mitjans i desviacions (entre parèntesis)
Mitjana i desviació
de totes les comarques
3,09
Increment d’empreses
(1,46)
7,57
Increment població
(8,58)
31,42
Població 25-44
(1,87)
4,39
Increment VAB industrial
(0,86)
3,64
Increment VAB terciari
(0,38)

Mitjana de l’Alt
Camp
1,65
3,58
31,01
4,9
3,5

Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat i Anuari comarcal (2001) de Caixa Catalunya

•

L’increment del nombre d’empreses es troba per sota de la mitjana total,
a la cua inferior de les taxes.

•

L’increment poblacional és inferior a la mitjana, però no es troba entre les
poblacions més endarrerides (la desviació estàndard és de 8,58%, mentre
que la mitjana és de 7,57%).

•

El percentatge de població jove és lleugerament inferior a la mitjana, ja
que la desviació estàndard del conjunt de dades és escassa.

•

Quant al creixement del VAB industrial pel període 1998-2000, es troba
per damunt de la mitjana. La desviació del conjunt de comarques és força
reduïda (0,86).

•

L’increment del VAB terciari se situa lleugerament per sota, ja que la
desviació de totes les comarques (0,38) és inferior a la presentada pel
sector industrial.
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Un cop exposada la situació actual de l’Alt Camp, resulta de vital importància
observar quina ha estat l’evolució durant els últims anys de la creació neta
d’empreses amb taxa de creació interanual. En el quadre 4.8 s’assenyala per
diferents sectors econòmics amb l’objectiu de mostrar l’evolució sectorial i
observar possibles canvis en aquesta dinàmica. Del quadre podem considerar
els aspectes següents:
•

L’evolució total de les empreses creades ha estat positiva, a excepció de
les dades de l’any 2001; és a dir, cada any s’han creat més empreses que
no pas n’han fet fallida durant el període 1995-2001.

•

L’Alt Camp va perdre un 1% del teixit empresarial especialment a causa
de la disminució d’empreses del sector serveis i dels professionals i
artistes. La indústria, per la seva banda, va mantenir el nombre
d’empreses i la construcció va obtenir un comportament positiu, tot i no
registrar els valors d’anys anteriors. Per tant, en general s’observà un
refredament de la creació d’empreses interanual, però durant els anys
precedents va haver-hi un creixement sostingut, especialment en el
sector de la construcció i els professionals independents.

Quadre 4.8 Taxa de creació interanual d’empreses a l’Alt Camp. 1995-2001
Professionals i
Indústria
Construcció
Serveis
artistes
2001
0,65
5,17
-2,43
-1,95
1,32
4,98
4,27
7,69
2000
0,44
6,00
2,36
-0,35
1999
2,25
6,38
2,61
3,24
1998
5,97
7,10
1,41
6,92
1997
-2,56
7,02
2,39
3,59
1996
3,61
9,97
1,92
3,29
1995
Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat

•

Total
-0,76
4,25
2,31
3,15
3,44
2,30
3,32

La sèrie caldrà seguir-la en el temps per tal de saber si ens trobem davant
d’una situació de canvi de tendència i, per tant, de pèrdua de massa
productiva, o bé si pot considerar-se una situació conjuntural.
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•

S’observa un elevat dinamisme del sector de la construcció, tot i que
tendeix a desaccelerar el ritme de creació d’empreses. Una altra
característica és la gran variabilitat de creació d’empreses per part de
professionals i artistes, possiblement per respondre a circumstàncies
econòmiques personals.

El quadre anterior mostra el comportament heterogeni de les taxes netes
d’entrada sectorials, ja sigui per les característiques pròpies del sector amb
dificultats per establir empreses o bé per la diferència de cicles de vida dels
sectors, ja que poden aparèixer nous mercats emergents més dinàmics. No
obstant això, la contribució de cada sector al conjunt del teixit empresarial
també depèn del pes que té cada un. En el quadre 4.9 s’assenyalen aquests
indicadors i en aquest sentit s’observa que el 2001:

Quadre 4.9 Estructura empresarial, taxa neta d’entrada i contribució de cada sector a l’Alt
Camp
Estructura (%) al
TV (%)
Contribució al
1994
1994-2001
dinamisme (%)5
Indústria

16,42

12,05

1,98

Construcció

12,30

56,91

7,00

Serveis

61,67

13,09

8,07

Professionals i artistes

9,61

24,28

2,33
19,38

Total
Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat.

•

Contribució elevada de la dinàmica de la construcció i empreses
dedicades als serveis. La indústria i els professionals i artistes hi tenen
una contribució inferior.

•

L’any 1994 un 62%d’empreses es dedicaven als serveis, seguides per
firmes industrials i de la construcció, amb el 16% i el 12%

5

Per a una explicació més àmplia del concepte i càlcul de la contribució al dinamisme, consulteu l’annex
metodològic.
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respectivament; finalment hi havia un 9,61% d’empreses creades per
professionals i artistes.
•

Els sector més dinàmic és la construcció, amb un increment del 56,91%
d’empreses, mentre que el sector industrial va obtenir les ràtios de
creixement inferiors, amb un 12,05%.

•

Si tenim en compte els dos efectes, per una banda el pes del sector en
l’estructura productiva i per una altra la taxa neta d’entrada, l’aportació
de cada sector al dinamisme del teixit empresarial és diferent. Així, la
indústria contribueix de forma positiva a crear nous establiments amb
una xifra de

l’1,98% del conjunt total, seguida dels professionals i

artistes independents, amb una contribució positiva del 2,33%.
Finalment, els sectors de la construcció i els serveis van assolir la
quantitat més elevada, amb el 7% i 8,07% respectivament.
L’aportació dels diferents sectors al dinamisme empresarial reflecteix en aquest
sentit les facilitats per obrir nous establiments ja sigui perquè el tipus
d’inversió o els costos enfonsats són inferiors a altres sectors o bé perquè els
agents socials detecten mercats amb més perspectives econòmiques de futur. Si
tenim en consideració les dades del quadre anterior, podríem determinar la
importància que tenen la construcció i els serveis en la creació de noves
empreses i el menor dinamisme que es reflecteix en l’activitat industrial i en els
professionals.

4.3.2 LA DINÀMICA SECTORIAL I DE L’ENTORN TERRITORIAL
Un complement a l’anàlisi que hem realitzat és valorar la dinàmica de creació
d’empreses per sectors a l’Alt Camp en relació amb el territori que l’envolta,
que hem plasmat en una divisió per grans sectors d’activitat en el quadre 4.10.
L’objectiu d’aquesta anàlisi comparativa és realitzar una primera aproximació
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de l’especialització productiva de les diferents àrees de població. Les principals
conclusions són:

Quadre 4.10 Taxa neta d’entrada mitjana d’empreses pel període 1995-2001 segons
sectors
Professionals i
Indústria
Construcció
Serveis
artistes
Catalunya
0,58
7,14
2,73
3,70
Tarragona
1,44
8,16
3,20
3,79
Alt Camp
1,67
Baix Camp
0,34
Baix Penedès
2,99
Conca de Barberà
1,66
Priorat
4,29
Tarragonès
1,86
Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat

•

6,66
8,43
10,94
6,55
7,68
6,88

1,79
2,75
4,83
2,07
3,28
2,92

3,20
2,46
5,67
5,02
3,63
3,04

La característica principal és el dinamisme sectorial inferior pel període
comprès entre 1995 i 2001 a l’Alt Camp respecte a les comarques que
pertanyen al Camp de Tarragona. L’única excepció és la Conca de
Barberà, la qual aconsegueix una taxa de rotació de professionals i
artistes lleugerament superior a la de l’Alt Camp.

•

Tot i que aquestes diferències no són substancials, sí que cal prendre-les
amb prou cautela, ja que poden mostrar una tendència diferent de l’Alt
Camp respecte a comarques més dinàmiques com el Baix Penedès, que
aconsegueix les taxes més elevades de la divisió del Camp de Tarragona.

Considerem de manera més detallada aquesta anàlisi dins de cada sector
d’activitat. En aquest sentit, l’estudi de la dinàmica empresarial segons un
detall subsectorial permet mostrar pautes de comportament similars entre
activitats que es troben interrelacionades i així aprofundir en les economies
d’aglomeració existents en els territoris.

En diferents quadres anirem assenyalant la dinàmica de diversos subsectors en
el secundari i el terciari.

En primer lloc, considerem el quadre 4.11, on
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apareixen la creació mitjana d’empreses de la indústria entre el període 19952000:

Quadre 4.11 La indústria. TNE MITJANA DEL PERÍODE 1995-2001
Energia i Química i Transf. Productes
Tèxtil i
aigua
metall
metalls
aliment.
confecció
3,36
-0,31
2,14
-0,54
-1,18
Catalunya
1,62
0,02
3,07
0,81
0,43
C. Tarragona
1,04
1,32
Alt Camp
3,73
-1,86
Baix Camp
1,12
-0,29
Baix Penedès
10,71
1,89
Conca Barberà
Priorat
5,95
-14,29
1,16
0,67
Tarragonès
Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat.

•

2,87
1,64
7,02
3,00
6,60
3,09

-0,15
-1,39
1,24
1,26
8,25
0,41

0,28
-0,18
3,36
2,29
-2,14
0,75

Edició i
mobles
0,54
1,33
1,47
0,24
1,84
0,90
1,82
2,70

Altres

Total

-0,05
1,48

0,58
1,55

5,45
2,63
-0,36
0,96
-4,76
0,42

1,67
0,34
2,99
1,66
4,29
1,86

L’Alt Camp obté una taxa neta d’entrada mitjana d’1,67%, de manera
que en termes mitjans va crear més indústries que el Camp de Tarragona
durant el període 1995-2001. És a dir, de cada 100 empreses dedicades a
la indústria, l’any següent havien aparegut gairebé dues de noves.

•

No obstant això, si comparem l’Alt Camp amb la resta de comarques del
Camp de Tarragona, hi ha una dinàmica per sota del seu entorn. A
excepció de la comarca del Baix Camp, la qual va generar un 0,34%
d’empreses noves durant el període i de la Conca de Barberà que es troba
amb valors similars, la resta de comarques tenen un dinamisme superior
que la zona objecte de l’estudi.

•

De les activitats més dinàmiques, la indústria de transformació de
metalls presenta taxes de 2,87%. Però aquesta taxa de creació de noves
empreses anual tan sols supera la comarca del Baix Camp. Per tat, ens
trobem que el sector més dinàmic de la comarca presenta un
estancament en comparació de la resta de comarques del Camp de
Tarragona.
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El quadre 4.10 mostrava una taxa mitjana de creixement de les activitats
terciàries d’un 1,79% anual pel període 1995-2001. Aquest percentatge cal
desglossar-lo entre el comerç al detall i altres tipus de comerços. Pel que fa al
comerç al detall, mostra una pèrdua de teixit empresarial del 0,67% anual, com
s’observa en el quadre 4.12. Aquesta taxa està en consonància amb la resta de
comarques del Camp de Tarragona a excepció del Baix Penedès, ja que el
creixement és molt lleuger. Altres observacions que cal destacar són:

Quadre 4.12 El comerç al detall. TNE MITJANA DEL PERÍODE 1995-2001
Productes
Roba i Articles Llibres i
Productes
Mat. de
Altres Total
aliment.
calçat
de llar periòdics
químics
transport
-1,79
-0,46
2,56
-0,99
0,98
2,80
2,39 0,16
Catalunya
-0,99
0,32
3,23
-0,49
2,19
3,20
2,02 0,74
C. Tarragona
-1,73
-1,20
Alt Camp
-0,92
0,17
Baix Camp
-0,25
3,18
Baix Penedès
-2,02
-1,74
Conca Barberà
Priorat
1,99
-1,12
-1,20
0,16
Tarragonès
Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat

•

1,98
4,44
4,41
-0,40
5,69
2,34

-3,99
1,29
-1,26
3,57
-7,14
-0,85

-0,68
1,75
6,41
1,26
-4,04
2,65

-0,21
4,13
3,50
2,76
-0,95
4,01

1,19
1,29
3,27
-1,93
-2,53
3,16

-0,67
0,79
2,21
-1,42
-0,13
0,77

En general, les comarques amb menys població com l’Alt Camp, la
Conca de Barberà i el Priorat destrueixen comerços al detall.

•

Les activitats que presenten una destrucció superior d’empreses durant
el període 1995-2001 són els comerços dedicats a venda de llibres i
periòdics. En concret, la taxa és d’un 4% com a mitjana anual, valor tan
sols superat per la comarca del Priorat.

•

Tan sols obtenen una nota positiva les empreses dedicades a la venda
d’articles per a la llar, amb un 1,98%. Aquesta dada resulta relativament
bona un cop comparada amb la resta de comarques, ja que és superada
per totes, excepte la Conca de Barberà.

•

Activitats de les quals desapareixen empreses són el comerç de
productes químics i de material de transport ambdós amb taxes
negatives de 0,68% i 0,21%, que, per contra, van augmentar la seva

202

Diagnosi comarcal i estratègies de l’Alt Camp

presència a la resta de comarques. L’única que va obtenir taxes de
destrucció empresarial superiors va ser el Priorat.

Per tant, s’observa una pèrdua de teixit comercial a l’Alt Camp durant el
període 1995-2001, especialment remarcable en activitats dedicades a la venda
de llibres i periòdics. Aquest tipus de comerços responen a la demanda del
mercat local, i la disminució del nombre de petits comerços pot ser un indicador
o de la mancança del petit comerç a respondre a les necessitats, o bé el resultat
d’una estructura socioeconòmica de la població que amb rendes superiors
prefereix anar a altres centres comercials de fora la comarca.
En referència a altre tipus de comerços e-xclosos els de venda al detall,
observem les característiques següents:

Quadre 4.13 Comerç no al detall. TNE MITJANA DEL PERÍODE 1995-2001
Comerç a
Transp. i
Mediació Serveis a Serveis
Hostaleria
l’engròs
comunicació financera l’empresa personals
2,46
2,00
0,91
2,18
10,91
3,71
Catalunya
2,05
2,69
2,50
2,49
11,12
4,33
C. Tarragona
0,25
3,28
Alt Camp
1,83
2,88
Baix Camp
3,83
3,06
Baix Penedès
1,69
4,56
Conca Barberà
Priorat
7,40
6,45
2,14
2,08
Tarragonès
Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat

•

0,94
1,75
7,53
2,00
0,69
2,34

1,20
4,11
3,93
-0,09
3,94
1,70

13,13
10,90
16,09
39,07
29,01
9,26

3,92
3,58
5,69
4,38
7,77
4,54

Immob.
Total
i altres
12,53 3,75
11,54 4,32
13,64
10,47
12,71
13,92
3,40
11,87

3,33
3,89
6,28
4,37
5,91
4,13

El comerç a l’engròs i els serveis en general mostren un dinamisme
positiu amb un increment anual d’empreses del 3,33%. Malgrat tot, és el
valor més baix de les comarques del Camp de Tarragona.

•

Les activitats més dinàmiques són les empreses dedicades als serveis
empresarials i les immobiliàries. Les primeres, per l’increment de la
subcontractació i la flexibilització del sistema productiu, i l’alça de la
segona activitat és deguda a l’elevat dinamisme del sector de la
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construcció. Cal destacar la Conca de Barberà, la qual obté creixements
de les empreses dedicades als serveis a l’empresa del 39%, seguida pel
Priorat, amb un increment del 29%, en part perquè partien d’una base
molt feble en aquests tipus d’oferta.
•

Les activitats dedicades al comerç a l’engròs, el transport i la
comunicació, així com la mediació financera, obtenen uns valors de
creació d’empreses anuals inferiors a la resta de comarques de l’entorn.

Finalment, la creació d’activitats empresarials per professionals i artistes es
troba al quadre 4.14 i ens mostra un comportament caracteritzat per :

Quadre 4.14 Professionals i artistes. TNE MITJANA DEL PERÍODE 1995-2001
Agricultura
Comerç i Serveis a Serveis
Indústria Construcció
Artistes Total
i ramaderia
turisme empreses personals
4,07
4,08
4,47
2,53
2,94
3,85
10,10 3,58
Catalunya
3,25
4,18
4,22
2,69
2,65
2,97
18,34 3,16
C. Tarragona
-2,55
1,41
Alt Camp
4,23
7,67
Baix Camp
2,63
14,35
Baix Penedès
5,94
11,90
Conca Barberà
Priorat
41,07
16,67
3,03
1,54
Tarragonès
Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat

•

3,10
4,58
7,32
11,84
3,15
3,24

6,11
0,86
7,83
4,35
-8,95
3,30

3,37
2,29
3,03
4,22
11,98
2,65

2,87
1,66
6,85
4,93
3,44
3,13

33,33
17,06
24,05
2,38
-14,29
28,98

3,20
2,46
5,67
5,02
3,63
3,04

Els professionals i artistes mostren una creació d’empreses durant el
període 1995-2001 del 3,20%, uns valors similars a la mitjana del Camp
de Tarragona. Les comarques del Baix Penedès i la Conca de Barberà
arriben a increments superiors als de l’Alt Camp, mentre que el Baix
Camp obté taxes anuals lleugerament inferiors.

•

Del quadre es pot destacar la disminució d’empresaris dedicats a
l’agricultura i la ramaderia, mentre que a la resta de comarques
s’incrementen el nombre de nous professionals.
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•

Els professionals dedicats a la indústria i la construcció obtenen taxes
anuals positives de l’1,41% i el 3,10%, però aquestes són inferiors a
l’evolució presentada per la resta de comarques del Camp de Tarragona.

•

Com a contrapunt, els professionals relacionats amb el comerç i el
turisme i els artistes van augmentar a taxes del 6,11% i del 33,33%, a
ritmes superiors que la majoria de comarques del Camp de Tarragona.

4.4 EL DINAMISME ECONÒMIC
L’anàlisi de l’obertura externa del territori és cabdal en un moment que el
procés d’internacionalització provoca que les empreses hagin de competir en
l’àmbit global. El fet de considerar les empreses exportadores i les fires
comercials com a elements de dinamisme econòmic és degut que les
exportacions i les vendes a l’exterior fan incrementar la producció del territori,
tema especialment important quan ens trobem amb desaceleracions de la
demanda interna. Per tant, l’objectiu d’aquest apartat és analitzar les
característiques de les empreses exportadores i importadores, així com les
característiques de les activitats firals que s’organitzen a la comarca.

4.4.1 EL COMERÇ EXTERIOR
L’exportació és un mercat essencial en la producció industrial de la comarca,
alhora que mesura la competitivitat i l’eficiència productiva empresarial. La
bona posició competitiva de l’empresa localitzada a la comarca ha permès
també orientar les estratègies de vendes no tan sols cap al mercat intern, sinó
també cap a l’exterior com a destins regulars dels productes industrials. No s’ha
d’oblidar que en l’àmbit territorial, les exportacions atorguen una imatge i una
posició en el mapa competitiu internacional.
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Fetes aquestes consideracions, analitzarem les exportacions i les empreses que
es dediquen al comerç exterior a l’Alt Camp, sempre prenent com a referència
Catalunya i Tarragona, i quan és possible, el Camp de Tarragona. Els gràfics 4.5
i 4.6 ens assenyalen aquestes dades des de l’any 1996 fins al 2002.
Gràfic 4.5 Pes de les exportacions de la comarca respecte a Catalunya i
Tarragona (1996-2002)
30
25

%

20
15
10
5
0
1996

1997

1998

1999

Catalunya

2000

2001

2002

Tarragona

Font: Secretaria d’Estat de Comerç i Turisme, amb dades de Duanes, Cambra de Comerç,
d’Indústria i Turisme de Valls, INE i Idescat

•

Les exportacions de l’Alt Camp representen aproximadament un 2% del
total català, valor que s’ha mantingut estable al llarg del període 19962002.

•

El percentatge que representen les exportacions de la comarca respecte a
la província de Tarragona s’han incrementat un 19% des de l’any 1996
fins al 22% del 2002.
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Gràfic 4.6 Creixement anual acumulat de les exportacions (1996-2002)
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Font: Secretaria d’Estat de Comerç i Turisme, amb dades de Duanes, Cambra de Comerç,
d’Indústria i Turisme de Valls, INE i Idescat

•

Les raons d’aquest increment del pes de les exportacions de l’Alt Camp
és el major ritme de creixement un 9,50%, ja que ha superat amb
escreix els de Catalunya i Tarragona .

•

L’evolució en el temps, si relacionem les taxes de variació anuals de les
exportacions de Catalunya i Tarragona, han estat similars i s’han
aconseguit increments elevats l’any 2000. En canvi, els anys posteriors les
exportacions es van mantenir o fins i tot van disminuir.

•

Pel contrari, l’Alt Camp va mostrar una evolució diferent. Els anys 1998 i
1999 va obtenir els màxims increments, mentre que Tarragona i
Catalunya veien reduir la seva expansió. El fenomen contrari succeeix
l’any 2000, quan l’increment del comerç cap a l’exterior fou nul. Els dos
últims anys presenta increments d’aproximadament el 7%, mentre que
Tarragona i Catalunya disminueixen els increments.
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El volum d’exportacions per sectors d’activitat el 2001 l’hem calculat a través de
les xifres de les empreses exportadores i les hem agrupat en el quadre 4.15. Cal
remarcar que aquestes dades cal llegir-les amb certa cautela, ja que hem
realitzat determinats supòsits de distribució a causa de l’escassetat de dades
disponibles, però és una aproximació notable a la realitat exportadora de la
comarca. Se’n poden comentar diferents trets:

Quadre 4.15 Volum d’exportacions en milions d’euros i nombre d’empreses exportadores a
l’Alt Camp, 2001
Volum
%
Empreses
%
Exportació
Empreses
% empreses
exportacions
exportadores
mitjana
existents a la exportadores
(milions
empresa comarca(2000)
Química i
metall
Transform.
de metalls
Productes
alimentaris
Tèxtil i
confecció
Edició i
mobles

92,97

15,60

20

28,17

4,65

44

45,45

380,57

63,85

21

29,58

18,12

149

14,09

43,34

7,27

9

12,68

4,82

74

12,16

21,04

3,53

7

9,86

3,01

38

18,42

45,48

7,63

10

14,08

4,55

113

8,85

Altres

12,60
2,11
4
5,63
3,15
27
14,81
596,00
100,00
71
100,00
8,39
445
15,96
Font: Elaboració pròpia a partir de la Secretaria d’ Estat de Comerç i Turisme, amb dades de Duanes i
Cambra de Comerç, d’Indústria i Turisme de Valls

•

Gairebé el 50% de les empreses exportadores pertanyen als sectors de la
química, el metall i la transformació de metalls. D’aquestes, el sector de
la transformació de metalls és el que realitza més del 60% de l’activitat
exportadora de la comarca, on destaca la significació de l’empresa nordamericana Lear.

•

A més a més, hi ha un conjunt d’empreses dedicades a l’edició i la
fabricació de mobles i als productes alimentaris que representen un 11%
respectivament del nombre d’empreses exportadores.

•

Els volums més grans d’exportació per empresa es donen al subsector de
transformats metàl· lics i el menor, al tèxtil i confecció i d’altres.
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•

La propensió a l’exportació de les empreses del subsector és molt
elevada en química i metall; en canvi en edició i mobles la importància
de l’exportació és baixa, però no si considerem les firmes papereres de la
comarca.

•

Prop del 16% de les empreses industrials de la zona tenen actuacions de
venda a l’estranger.

4.4.2 LES FIRES COMERCIALS
Tradicionalment, les activitats firals han afavorit, a més de la possibilitat de
negoci o de promoció dels productes, la visita de gent de fora i l’intercanvi
d’idees i d’oportunitats. No és estrany, doncs, que es considerin les fires com a
indicador de certa modernitat i obertura a l’exterior, com a punt de creativitat
comercial i empresarial especialment intens i concentrat en el temps i l’espai.

En el procés de globalització de l’activitat econòmica, les fires han anat
adaptant-se a unes circumstàncies, entre aquestes, l’interès de les empreses pels
salons monogràfics i una concentració en llocs molt precisos. En aquest sentit,
les fires o els salons monogràfics tenen una importància notable en l’activitat
terciària de l’economia i en el foment del turisme cultural i de negocis.

La comarca no té cap fira que pugui potenciar la seva activitat industrial ni
tampoc té la massa crítica suficient per fer-ho. No obstant això, hi ha una
tradició de fires comercials d’àmbit local i comarcal important. Algunes s’han
volgut especialitzar en activitats que puguin superar l’àmbit comarcal, però és
difícil atesa la l’estructura i la competència que hi ha entre les zones veïnes en
aquest sentit. A més a més, cal tenir en compte que les fires comarcals tenen una
incidència comercial important i un efecte notable sobre les petites empreses i
l’activitat terciària dels municipis on s’organitzen.
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L’Alt Camp té quatre fires catalogades per la Conselleria de Comerç i Turisme,
totes basades en el camp productes agrícoles, maquinària agrícola, ramaderia,
curses d’animals de càrrega: la Firagost (la fira agrícola de Valls), la fira de
d’Alcover, la del Pla de Santa Maria i la de Vila-rodona. El gràfic 4.7 mostra
algunes característiques pròpies de les fires comercials que es duen a terme a
l’Alt Camp:
Gràfic 4.7 Les fires, els dies de durada i els expositors. Percentatge sobre total
de Catalunya (2000)
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Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat.

•

L’Alt Camp organitza quatre fires a l’any al llarg d’onze dies i hi van
participar 679 expositors el 2000. Aquests dades, en relació amb els
valors absoluts de Catalunya, mostren percentatges de l’1,36% i l’1,39% i
el 2,77% respectivament.

•

El percentatge de fires, els dies de fires i el nombre d’expositors que
obtenen Tarragona i el Camp de Tarragona sobre el total de Catalunya
són idèntics. No obstant això, el percentatge de fires i dies de fires a l’Alt
Camp es troba al voltant de l’1,4%, mentre que el percentatge
d’expositors a la comarca és el doble (2,77%).
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•

El nombre de dies per fira coincideix amb la mitjana catalana, però el
nombre d’expositors per fira dobla no només la mitjana catalana, sinó
també la de Tarragona i la del Camp de Tarragona.

•

Les fires comercials estan basades en el sector primari, i en aquest sentit
apareix un buit de fires especialitzades en determinats sectors
capdavanters, en especial del sector terciari.

4.5 ELS CRITERIS DE LOCALITZACIÓ EMPRESARIAL
La localització d’empreses en el territori no és homogènia. En alguns moments
del procés d’industrialització la disponibilitat dels factors productius era
determinant per triar l’emplaçament o expansió d’una empresa. En incrementar
la mobilitat dels factors i amb la terciarització de l’estructura productiva, les
empreses han modificat els seus plantejaments de localització i un gran nombre
s’han instal· lat en els nuclis que tenien unes economies d’aglomeració superior,
normalment en l’entorn d’àrees densament poblades.

La localització d’una nova empresa en una ciutat ve determinada per l’entorn
que ofereix. És a dir, s’avaluaran les diferents economies i deseconomies
externes que es reparteixen heterogèniament en el territori i es manifesten amb
intensitat i formes diferents. Les economies externes són els guanys d’eficiència
que experimenten els agents d’un territori com a conseqüència de la
concentració de persones i activitats; per tant, aquells municipis capaços
d’oferir serveis d’elevada qualitat aconseguiran atraure més empreses
innovadores.

En aquest sentit, hem de situar la comarca de l’Alt Camp en l’entorn territorial
en el qual competeix per la creació de noves empreses. Per tal d’obtenir
avantatges de localització en relació amb altres llocs, cal que s’acompleixi
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aquesta dinàmica i disposar de prou serveis i atractius necessaris per justificar
la ubicació de noves empreses.

L’objectiu d’aquest subapartat és posar en relació el territori amb la dinàmica
empresarial que apareix tant pel fet de localització com per variables que
puguin induir a una certa atracció o eliminació de noves empreses.

La creació de nous establiments en una àrea és el fruit de decisions que tenen en
compte aspectes tan diversos com disponibilitat de mà d’obra qualificada,
infraestructures necessàries per cobrir el mercat, fàcil accés a proveïdors, serveis
de l’entorn, condicions residencials, culturals, etc. Tots aquests elements
constitueix les economies d’aglomeració, i es defineixen com el conjunt de
beneficis que obté una empresa per la seva ubicació en un lloc o en un altre.
El paper de les economies d’aglomeració és vital per determinar les noves
tendències sobre la localització de l’activitat econòmica. Avui en dia, es busca la
presència d’una estructura empresarial de la regió que vagi acompanyada d’un
conjunt de serveis i equipaments de cert nivell. En aquest sentit, cal considerar
que hi ha dos tipus d’economies d’aglomeració: unes que anomenem de
localització, les quals són internes a la indústria a la qual pertany l’empresa i es
produeixen guanys si s’instal· len a prop d’indústries de la mateixa activitat o
estretament relacionades, i les altres són les economies d’urbanització, les quals
són externes a la indústria i beneficien totes les empreses de la localitat.

4.5.1 LA LOCALITZACIÓ DE LES EMPRESES I LA DENSITAT POBLACIONAL
Una primera característica que cal analitzar és l’evolució de l’ús del sòl
empresarial durant el període comprès entre 1995 i 2001. Mostra la dinàmica de
l’ús disponible, així com el creixement territorial de les empreses. La
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importància és considerable, ja que hi ha tensions entre el creixement de l’ús de
sòl per crear noves empreses i l’ús residencial. Una aproximació de la dimensió
de les empreses localitzades a l’Alt Camp és la variació de la superfície de l’ús
del sòl que s’indica en el quadre 4.16. Les característiques pròpies respecte a les
comarques que l’envolten són les següents:

Quadre 4.16 TVM de superfície de l’ús industrial i comercial del sòl 1995-2001
Comerç a l’engròs i
Indústria Comerç al detall
Total
serveis
Catalunya
6,16
19,65
16,28
11,70
Tarragona
18,61
25,53
17,70
18,86
21,23
Alt Camp
19,81
Baix Camp
24,68
Baix Penedès
41,18
Conca de Barberà
8,90
Tarragonès
Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat

•

31,75
18,78
27,63
12,35
28,81

18,13
15,47
20,64
4,16
21,77

21,17
17,29
23,16
27,91
16,07

En general, la província de Tarragona ha incrementat la superfície
industrial i comercial un 18,87%, percentatge superior a la mitjana
catalana.

•

L’Alt Camp va obtenir taxes superiors a la província. En concret, el
comerç al detall va ser el sector que va augmentar més percentatge, un
31,75%, i es va convertir en el creixement més elevat de les comarques
del Camp de Tarragona.

•

Quant a la indústria, tot i obtenir un creixement del 21,23%, aquest
percentatge es veu superat per dues comarques veïnes a l’Alt Camp: la
Conca de Barberà (41,18%) i el Baix Penedès (24,68%).

•

El comerç a l’engròs i els serveis mostren que s’incrementà l’ús del sòl el
18,13%, taxa inferior al creixement experimentat per les empreses
localitzades al Baix Penedès (20,64%) i el Tarragonès (21,77%).
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Un altre aspecte que cal comentar és la localització de les empreses en funció de
la densitat dels habitants que hi havia l’any 2000. En el quadre 4.17 hem reflectit
aquesta relació i podem observar les característiques següents:

Quadre 4.17 Empreses per cada 1000 hab. Any 2001 i 1996 segons sectors
Comerç al Serveis llevat comerç Professionals i
Indústria
detall
al detall
artistes
Densitat empresarial per cada 1.000 habitants. Any 2001
Alt Camp
13,05
17,12
32,36
8,47
Baix Camp
6,63
19,67
38,32
10,22
Baix Penedès
7,28
19,52
41,40
7,98
Conca de Barberà
13,91
16,68
32,29
8,42
Tarragonès
4,45
19,46
39,68
12,46
Densitat empresarial per cada 1.000 habitants. Any 1996
Alt Camp
12,18
19,21
28,08
7,56
Baix Camp
6,99
20,06
33,66
9,65
Baix Penedès
8,31
22,48
38,30
7,49
Conca de Barberà
13,67
19,25
27,02
6,67
Tarragonès
4,50
20,83
35,66
11,83
Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat

•

L’any 2001 l’Alt Camp havia incrementat el nombre d’empreses
dedicades a la indústria amb relació al 1996 en 13 empreses per cada mil
habitants i al comerç a l’engròs i serveis en general, en 32 empreses per
cada mil habitants, activitat en què ha aconseguit un increment de 4
empreses per cada mil habitants respecte a les dades de l’any 1996.

•

El nombre de professionals i artistes va tenir un comportament positiu
l’any 2001, tot i que força moderat, com és l’increment d’una empresa per
cada mil habitants. L’any 2001 el nombre de professionals i artistes
independents va aconseguir uns valors superiors a les comarques del
Baix Camp i el Tarragonès, amb 10,22 i 12,46 empreses per cada mil
habitants respectivament.

•

Pel que fa al sector del comerç al detall, totes les comarques van
presentar una tendència negativa. L’Alt Camp, en concret, va tenir una
disminució de 19,21 a 17,12 empreses per cada mil habitants, i supera
lleugerament tan sols la Conca de Barberà.

214

Diagnosi comarcal i estratègies de l’Alt Camp

4.5.2 LES ECONOMIES D’URBANITZACIÓ
Les economies d’urbanització tenen dues particularitats essencials: d’una
banda, les característiques del capital humà i, de l’altra, les infraestructures de
comunicació. En aquest sentit, mesurarem l’impacte de les economies
d’urbanització a través del nivell d’instrucció i formació dels habitants de la
comarca en relació amb el conjunt del Camp de Tarragona, en la qual destacarà
la formació professional i universitària a l’Alt Camp com a factors de
capitalització. D’altra banda, analitzarem altres indicadors referents a les
infraestructures com les comunicacions i les inversions realitzades.
Gràfic 4.8 Nivell d’instrucció (1996)
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Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Ensenyament

De manera general, les particularitats del capital humà es poden obtenir-se a
partir del nivell d’instrucció que te la població d’un territori. Les
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característiques principals de la comarca en aquest sentit es reflecteixen en el
gràfic 4.8:

•

A l’Alt Camp hi ha menys d’un 15% de persones sense estudis primaris
finalitzats, mentre que més d’un 60% disposen d’algun títol d’aquest
nivell, un 22% en tenen d’ensenyaments secundaris i el 3% restant té
titulació superior.

•

En relació amb el conjunt del Camp de Tarragona i el conjunt català,
s’observa un menor nombre d’analfabets a la comarca i un major nombre
de titulacions en EGB. Pel contrari, disminueix el nombre de titulats en
FP, dada molt preocupant en una zona amb un predomini industrial com
el que hi ha a la comarca, i té una titulació universitària a uns nivells
inferiors a la mitjana del Camp i de Catalunya.

Per tant, en general apareix falta de qualificació, ja que s’obtenen ràtios inferiors
de capital humà amb estudis secundaris i universitaris. Aquest fet pot corregirse en el futur amb la creació de nous estudis de formació professional i amb una
estructura poblacional més jove i més ben formada.
Els cicles formatius que s’imparteixen a la comarca poden revalorar el capital
humà i fer que s’adapti a les condicions o demanda del mercat laboral . Cal
tenir en compte que aquests cicles formatius són una derivació de la tradicional
formació professional, que intenta adaptar-se a partir d’uns coneixements bàsics
ampliats per l’allargament de la formació comuna a unes condicions
específiques del mercat laboral.
En aquest sentit, a l’Alt Camp s’imparteixen els cicles formatius que es
reflecteixen en el quadre 4.18, a més d’activitats de formació d’adults,
importants per adaptar-se a nous condicionants socioeconòmics:
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IES JAUME HUGUET

Quadre 4.18 Cicles formatius i Aula de Formació d’Adults a Valls
Gestió administrativa
Cicles formatius de formació
Comerç
professional específica de grau
Equips i instal· lacions electrotècniques
mitjà
Mecanització
Administració i finances
Cicles formatius de formació
Sistemes de regulació i control automàtics
professional específica de grau
Desenvolupament de projectes mecànics
superior
Manteniment d’equips industrials
Administració de sistemes informàtics
Font: Departament d’Ensenyament

•

Els estudis de formació són aquells relacionats amb la preparació per a
proves d’accés, i per tant afectarien la preparació educativa posterior de
la persona. Ambdós grups de cicles es realitzen a l’Aula de Formació
d’Adults.

•

Els dos grups de cicles formatius es fan a l’Institut d’Estudis Secundaris
Jaume Huguet. El primer són cicles formatius de grau mitjà i l’altra
agrupació són cicles superiors de formació professional. Tots dos cicles
es troben interrelacionats i els cursos poden dividir-se entre els
relacionats amb la comptabilitat i les finances i els referits a sistemes
electrònics i mecànics. Dels cicles que s’imparteixen, tan sols el curs
d’administració de sistemes informàtics té a veure amb aquest tema.

•

A més a més d’aquestes titulacions d’àmbit professional, apareixen altres
activitats de formació orientades no tant a l’àmbit de millora de
coneixements teòrics i pràctics, sinó a coneixements generals sobre el
lleure i les activitats culturals, directament relacionats amb l’oci i el
sector serveis.

Un altre aspecte que cal tenir en compte pel que fa al capital humà és el nombre
de places escolars disponibles a la comarca, ja que no només hem de considerar
el nivell de capital humà i el tipus de cursos professionals que hi ha la comarca,
sinó també les places escolars. En aquest sentit, l’anàlisi del total d’alumnes
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matriculats segons el nivell d’ensenyament presenta les característiques
següents:

Quadre 4.19 Percentatge de matriculats durant el curs 2000-01
Primària

Secundària
ESO

Batxillerat

CFGM1

CFGS2

Alt Camp

7,35

7,47

6,51

4,48

2,52

Baix Camp

33,58

32,49

32,22

28,68

27,90

Baix Penedès

12,75

13,06

9,74

8,28

5,86

C.onca de Barberà

3,57
1,39

3,46
1,38

2,53
1,15

1,60
0,75

0,00
1,00

Priorat

Tarragonès
41,36
42,14
47,86
56,21
62,73
Total C. Tarragona
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
NOTA: (1) Cicles formatius de grau mitjà (CFGM), (2) Cicles formatius de grau superior (CFGS).
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Ensenyament. Anuari Estadístic de
Catalunya

•

Independentment del tipus de curs, l’Alt Camp presenta un percentatge
de matriculats per damunt de Priorat i Conca de Barberà, però amb
valors llunyans respecte al Tarragonès, Baix Camp i Baix Penedès.

•

Si observem la distribució en funció del tipus d’estudi, l’Alt Camp perd
pes en la distribució de matriculats; és a dir, mentre que hi ha un 7,35%
de matriculats de primària, els de cicles formatius de grau superior
(CFGS) disminueixen a un 2,52%.

•

En general, totes les comarques redueixen el nombre de matriculats en
cicles de formació professional (CFGM i CFGS), excepte el Tarragonès.

A banda de la formació professional de la població de la comarca, hem de tenir
en compte la formació universitària de la població (gràfic 4.9), així com el
potencial de la Universitat Rovira i Virgili sobre el total de la població:
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Gràfic 4.9 Alumnes a la Universitat Rovira i Virgili respecte al total de
població dels principals municipis de la província (curs 2000-01).
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Font: Elaboració pròpia a partir de Segarra et al. (2002)

•

Tarragona (amb un 2,65%) i Reus (amb un 2,18%) tenen més percentatge
d’universitaris respecte al total de la població. En tercer lloc, apareixen
Valls (1,73%) i Vila-seca (1,58%).

•

Es constata una ’atracció de les comarques més pròximes cap a la
Universitat Rovira i Virgili. Per tant, la localització de la Universitat en el
Camp de Tarragona pot ajudar a reduir la possibilitat que capital humà
format marxi de la zona.

Si observem el tipus d’estudis realitzats pels estudiants a la Universitat Rovira i
Virgili procedents de Valls durant el curs 2000-01 tenim:
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Gràfic 4.10 Distribució d’alumnes total i procedents de Valls segons facultat
de la Universitat Rovira i Virgili (curs 2000-01)6
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Font: Elaboració pròpia a partir de Segarra et al. (2002).

•

Les principals facultats de destinació dels alumnes són l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria (ETSE, amb un 21,14%), i la Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials (FCEE, amb un 19,71%).

•

Si comparem la distribució d’alumnes respecte al total de matriculats de
la URV, observem que Valls obté percentatges superiors en els
ensenyaments següents: ETSE, FCEE i FQ i ETSEQ. És a dir, les àrees
tècniques i socials. Però destaca sobretot en l’ETSE (amb cinc punts
percentuals de diferència).

Quant a les pautes residencials d’alumnat, professorat i personal administratiu i de
serveis (PAS) a la Universitat Rovira i Virgili durant el curs 2000-01, observem les
característiques següents:
6

ETSE: Esc. Tècnica Superior d’Enginyeria; ETSEQ: Esc. Tècnica Superior d’Enginyeria Química; EUI:
Esc. Universitària d’Infermeria; FCEE: Fac. Ciències Econòmiques i Empresarials; FCEP: Fac. Ciències
de l’Educació i Psicologia; FCJ: Fac. Ciències Jurídiques; FE: Fac. Enologia; FL: Fac. Lletres; FMCS:
Fac. Medicina i Ciències de la Salut; FQ: Fac. Química.
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Gràfic 4.11 Alumnat, professorat i PAS de la Universitat Rovira i Virgili amb
residència a l’Alt Camp (curs 2000-01)
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Font: Elaboració pròpia a partir de Segarra et al. (2002).

•

Prop del 5% de dels alumnes de la Universitat Rovira i Virgili provenen
de la comarca de l’Alt Camp, i al voltant del 3% del professorat i del
PAS, provenen de la província, del Tarragonès i del Baix Camp.

•

De nou, els resultats mostren l’Alt Camp com a tercera comarca amb
generació d’alumnat i de personal administratiu i docent (en primer lloc
se situa el Tarragonès i en segon lloc, la comarca de l’Alt Camp).

En parlar del poder de generació del territori de capital humà, hem de tenir en
compte la taxa de penetració de la URV (amb relació a la població potencial,
joves d’entre 18 i 27 anys) i el percentatge de la població amb estudis superiors.
Si analitzem el quadre següent, observem:
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Quadre 4.20 Penetració de la URV en l’alumnat potencial (curs 2000-01)
Taxa penetració
Població amb estudis
Alumnes 00-01
alumnes*
universitaris**
Alt Camp
537
10,4
5,9
Baix Camp
2.773
12,4
7,9
Baix Ebre
488
5,2
6,3
Baix Penedès
340
4,5
6,4
Conca de Barberà
173
7,1
6,3
Montsià
439
5,5
5,0
Priorat
114
10,3
6,3
Ribera d'Ebre
227
7,6
6,3
Tarragonès
4.156
14,7
10,3
Terra Alta
124
8,8
4,0
Tarragona (p)
9.371
10,6
7,7
*El nombre d’alumnes del curs 00-01 amb relació a la població que el 2000 tenia entre 18 i 27 anys.
**Percentatge de la població en possessió de diplomatures i llicenciatures universitàries o equivalents
(1996).
Font: Segarra et al. (2002)

•

La taxa de penetració de la Universitat Rovira i Virgili a la comarca de
l’Alt Camp és força elevada, ja que va pel darrere del Tarragonès i del
Baix Camp.

•

No obstant això, si observem la població amb estudis universitaris, la
comarca tan sols supera la Terra Alta i el Montsià. En aquest sentit,
l’evolució de la comarca és força positiva, ja que en el cas de continuar
amb la mateixa taxa de penetració, s’aconseguirà reduir les diferències en
capital humà respecte a altres comarques.

•

Al comentari anterior cal especificar dos fets:
•

Aquests futurs titulats universitaris de l’Alt Camp haurien de
treballar a la comarca per generar valor afegit.

•

I recíprocament, el mercat laboral de la comarca hauria de generar
llocs de treball adequats per als futurs titulats per aconseguir
retenir-los, així com la qualitat de vida adient.

Aquest capital humà s’integra en el mercat de treball i en funció de la dinàmica
es determina un nivell d’atur. En aquest sentit, de l’anàlisi de l’atur registrat a la
comarca, podem observar diferents característiques, d’acord amb el gràfic que
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indica la distribució per nivells acadèmics. Les xifres ens permeten fer les
valoracions següents:
•

S’observa un percentatge d’aturats elevat entre la població amb estudis
primaris. Per tant, hi ha mà d’obra disponible sense estudis
especialitzats.

•

Hi ha una relació negativa entre el nivell d’estudis i l’atur registrat. És a
dir, la gent que té més estudis presenta menys atur (secundaris i
universitaris). En aquest sentit, es necessita realitzar cursos de formació
contínua.

Gràfic 4.12 Atur registrat per nivells acadèmics (any 2000)
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L’Alt Camp presenta taxes d’atur inferiors a les mitjanes de Catalunya i la
província de Tarragona. Això suposa un punt fort, ja que no hi apareixen bosses
de conflictivitat social especialment remarcables.
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De cara al futur caldrà vetllar no només per l’adaptació de l’oferta formativa al
teixit empresarial i per millorar els serveis per a l’ensenyament universitari,
sinó també s’haurà d’adequar una oferta formativa per a aquelles persones que
actualment estan fora dels ensenyaments reglats i del mercat de treball, i també
respondre a aquelles vetes de mercat que poden tenir perspectives a la comarca.

Un altre aspecte que cal tenir en compte són les inversions en infraestructures
que permeten solucionar problemes territorials per la falta d’una articulació
correcta. En el capítol primer d’aquest estudi hem analitzat la situació de la
comarca com a element important de la plana que forma la part tradicional del
Camp de Tarragona, la qual cosa determina uns avantatges de localització
d’activitats. Aquestes economies de localització estan recolzades per les
infraestructures de pas (carretera i ferrocarril), tot i que presenten dificultats
d’articulació interna a la comarca. Aquesta situació genera dificultats de
funcionament intern i la ubicació de la major part d’activitats industrials al
costat de les sortides d’autopista o en els grans eixos de comunicació.

D’altra banda, la comarca té una oferta d’infraestructures, elèctriques, de
telecomunicació i de subministrament d’aigua adequades a les necessitats de
funcionament actual i com a complement de l’oferta més àmplia del Camp. No
obstant això, en el cas de plantejar la instal· lació de noves activitats a la zona
que generessin una dinàmica de creixement diferent, caldria que els
subministradors de les infraestructures en funcionament adeqüessin la seva
oferta a les noves necessitats per a un creixement sostenible en el temps.

Les administracions públiques tenen un paper important en aquest sentit, ja que
poden corregir deficiències infraestructurals invertint i assenyalant prioritats a
les empreses concessionàries de serveis. En funció del tipus d’inversió i
d’actuació realitzada per dinamitzar el territori, ens podem trobar amb diferents
models de creixement econòmic, tots basats en les infraestructures i en el
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dinamisme i desenvolupament del capital humà que actua en el territori. De
manera esquemàtica podem considerar aquests models:
•

El model de capital humà: fortes inversions en millora i increment
d’instal· lacions educatives i culturals amb l’objectiu d’adequar la
formació a les necessitats laborals futures.

•

El model logístic: grans inversions en infraestructures incrementen
l’accessibilitat a la comarca amb millora de les interconnexions de
transports. Facilitaria la mobilitat de residents i treballadors.

•

El

model

empresarial:

desenvolupament

d’instal· lacions

que

promocionin crear noves empreses adequades als nous entorns
competitius basats en les noves tecnologies de la informació i en la
ubicació de centres d’innovació tecnològica.

Aquests són alguns dels possibles models d’inversió. No obstant, cal
determinar una política que els equilibri, ja que una elevada inversió en un dels
factors

d’economies

d’urbanització

podria

provocar

deseconomies

de

localització com a efecte negatiu sobre els altres.

Pel que fa a les possibilitats de finançar nous projectes, una bona mesura és el
nombre d’oficines financeres disposades a oferir finançament extern a
l’empresa, oferir serveis empresarials i obtenir estalvis de particulars. Del
quadre següent en podem destacar algunes característiques:

Quadre 4.21 Les oficines financeres (2000)
Percentatge d’oficines
Alt Camp
Baix Camp
Baix Penedès
Conca de Barberà
Priorat
Tarragonès
Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat

7,05
29,14
12,19
4,95
2,48
44,19
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Oficines cada 1.000
hab.
1,06
1,08
1,2
1,42
1,42
1,33
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•

La comarca de l’Alt Camp, amb un 7,05% de les oficines financeres, obté
un valor superior a les comarques de la Conca de Barberà i el Priorat.

•

Però si observem els valors d’oficines per cada mil habitants, l’Alt Camp
assoleix la xifra inferior del Camp de Tarragona. La diferència és
especialment destacable respecte a les dues comarques anteriors (Conca
de Barberà i Priorat).

•

No podem afirmar que aquesta zona que estudiem tingui un dinamisme
inferior d’estalvi i préstec, ja que en alguns casos la localització d’oficines
respon més al fet presencial que al volum de negoci que pugui generar.

•

El valor de l’Alt Camp (1,06 oficines per cada mil habitants) és força
similar a la comarca del Baix Camp. Cal tenir en compte, tanmateix, que
les oficines financeres estan situades en municipis de més de 500
habitants.

4.6 LA INTENSITAT TECNOLÒGICA
En cadascun dels models assenyalats anteriorment hi ha un aspecte essencial
que cal considerar: el creixement econòmic d’un territori està relacionat amb el
progrés

tecnològic. Diverses investigacions empíriques han

demostrat

àmpliament que entre àrees d’una mateixa regió geogràfica es produeixen
diferències de creixement, entre altres raons, per les dotacions de la capacitat
tecnològica i científica, per els rendiments innovadors i per la velocitat de la
difusió de les innovacions.
L’objectiu d’aquest apartat és analitzar la intensitat tecnològica que les
empreses de l’Alt Camp tenen en comparació amb la resta del territori de
Tarragona entre els anys 1996-2002, avaluar els sectors d’activitat generadors de
més patents, observar característiques de les empreses innovadores i finalment
mesurar l’impacte de la tecnologia en el creixement econòmic.
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4.6.1 LES PATENTS
La principal característica de la tecnologia és incorporar uns coneixements
teòrics i empírics a l’activitat productiva de l’empresa. A més a més del volum
d’inversió en innovació tecnològica, hi ha diferents indicadors per mesurar quin
és el grau de tecnologia incorporada en els béns i serveis. Prendrem com a
nivell de referència les patents aconseguides pel territori per detectar la
capacitat de creació tecnològica. Les patents representen el resultat assolit
després del procés d’innovació i, per tant, són el fruit de la inversió en
innovació tecnològica. Una mesura interessant, però no disponible en aquests
moments, és el grau d’eficiència de la innovació ràtio entre el nombre de
patents respecte al volum d’inversió realitzada, que mesuraria els resultats
obtinguts en el procés d’innovació tecnològica.

Gràfic 4.13 Percentatge de patents generades a Valls (1996-2002)
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques
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El procés per registrar d’una patent té diverses etapes, des de la sol· licitud de la
patent fins a la publicació final en el Bolentín Oficial de Patentes y Marcas. La
distribució per comarques del total de patents publicades entre l’any 1996 i 2002
mostra que el l’Alt Camp ha obtingut entre un 17,95% i un 42,73% de les patents
publicades a Tarragona (gràfic 4.13).

En termes generals, Tarragona ha augmentat el nombre de patents durant el
període analitzat. El nombre inferior de patents es va aconseguir el 1998, amb
39 patents, i curiosament coincideix amb el moment que l’Alt Camp
aconsegueix el percentatge més petit de patents. Aquest fet pot posar en relleu
l’elevada importància de l’Alt Camp en l’àmbit de la generació d’innovació
tecnològica.

Quant a la resta de comarques, el Baix Camp i el Tarragonès arriben als
percentatges més elevats, tot i que ofereixen tendències oposades. D’una banda,
el Baix Camp aconsegueix incrementar el nombre de patents respecte al total de
la província (el 1996 representava un 13,16% de les patents de la província,
mentre que el 2002 arribava al 28,17%) amb una variació percentual de 15 punts
percentuals. D’altra banda, el Tarragonès ha mostrat una tendència negativa del
28,95% al 1996 a l’11,27% del 2002, amb una variació percentual negativa del
17,7%.

En resum, l’Alt Camp és una zona amb una certa estabilitat en la generació de
patents de la província, malgrat que hi ha comarques com el Baix Camp amb
tendències creixents, mentre que el Tarragonès presenta un comportament
estancat.
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4.6.2 ELS SECTORS INNOVADORS
L’anàlisi de sectors innovadors permet observar possibles oportunitats o
amenaces que existeixen en el territori. D’entrada, treballarem amb la
classificació d’activitats i sectors de tecnologia alta i mitjana-alta de l’OCDE,
acceptada per l’INE a l’hora d’analitzar les activitats econòmiques a partir
d’agrupacions del CNAE-93. Prenent com a base aquesta valoració sectorial, cal
assenyalar que les principals indústries de la comarca es trobarien en el grup de
tecnologia mitjana–alta, per exemple la indústria de l’automòbil i la química. En
aquest cas, hem centrat l’anàlisi en un subsector amb un dinamisme específic en
l’economia comarcal com la introducció d’una tecnologia horitzontal,
l’electrònica, dins de la indústria auxiliar de l’automoció, la qual té una
significació creixent a la zona, i l’hem estudiat a partir de les dades disponibles
a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques. Hi observem una sèrie de
característiques força destacables:
•

Més del 92% de les patents relacionades amb el sector electrònic de
l’automoció del Camp de Tarragona van produir-se a l’Alt Camp. Això
està en consonància amb l’elevat percentatge d’indústries relacionades
amb el sector electrònic que es localitzen en aquesta zona.

•

Quant a la resta de comarques, tan sols el Baix Penedès va registrar
patents relacionades amb el sector electrònic de l’automoció. Per tant,
s’evidencia una absència gairebé total d’altres sectors innovadors a l’Alt
Camp. El perill que pot suposar és la dependència total d’aquest sector
capdavanter.

•

El Baix Camp, el Baix Penedès i el Tarragonès van registrar patents
relacionades amb la indústria alimentària i de les begudes i la química.

•

El Baix Camp obté el major percentatge de patents registrades en altres
sectors. Cal remarcar novament que l’Alt Camp no registra patents en
sectors de cap altra indústria que l’electrònica.
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Si analitzem l’evolució de les patents generades a l’Alt Camp i les classifiquem
en funció de tres tipologies de sectors d’activitat electrònica d’automoció i
d’altres, observem les característiques següents des del 1966 fins al 2002:
Gràfic 4.14 Percentatge de patents generades en el sector de l’electrònica de
l’automoció respecte a altres sectors (1996-2002)
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques

•

L’evolució del nombre de patents a l’Alt Camp ha presentat diferents
moments temporals: del 1996 al 1998 aconsegueix el nombre de patents
més petit, i entre l’any 1999 i el 2002 la generació de patents va
incrementar-se considerablement fins a arribar al màxim l’any 2001, amb
47 patents.

•

La majoria de les patents de l’Alt Camp pertanyen al sector de
l’electrònica de l’automoció; la resta de patents és un factor força
residual. Per tant, s’observa dependència de la innovació tecnològica en
aquest sector.
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Així doncs, seria aconsellable realitzar una política per atraure nous projectes
capdavanters creant centres tecnològics a la capital de la comarca de l’Alt Camp
que pertanyin a sectors diversificats; ans el contrari, s’arrisca la comarca a
dependre exclusivament d’un sol sector.

4.6.3 LES EMPRESES INNOVADORES
Conèixer les característiques de les empreses permet observar quines són les
firmes innovadores que poden aconseguir una sèrie d’efectes dinàmics en
l’estructura econòmica de la comarca. Alhora, es poden observar dependències
del territori respecte a determinades empreses. En concret, si distribuïm les
patents en funció del tipus de propietat de l’empresa o persona que sol· licita la
patent, podem destacar-ne els fets següents:
Gràfic 4.15 Percentatge de patents generades en el sector de l’electrònica de
l’automoció respecte a altres sectors (1996-2002)
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•

La majoria de les patents que es generen a l’Alt Camp procedeixen
d’empreses multinacionals. És a dir, la ubicació de determinades
multinacionals a la comarca ha facilitat crear un centre tecnològic potent.

•

A més a més, la tendència ha estat creixent. Per tant, la dependència del
territori respecte a aquests empreses estrangeres ha augmentat durant el
període, tot i que entre els anys 1997 i 1999 empreses o inventors
autòctons van aconseguir generar més del 20% de les patents.

L’evidència mostra que a l’Alt Camp hi ha un focus d’activitat innovadora
centrat en la multinacional Lear. Totes les patents registrades a la comarca van
ser sol· licitades per aquesta multinacional, la qual produeix coneixements
tecnològics internament a partir de departaments especialitzats. El fet de tenir
aquest centre tecnològic capdavanter atrau treballadors joves molt qualificats i
especialitzats en el sector electrònic.

Així doncs, un dels reptes principals és aconseguir que aquests treballadors
qualificats i amb un poder adquisitiu relativament elevat optin per residir a la
comarca. En aquest sentit, l’Administració pública juga un paper cabdal a l’hora
de crear les característiques de localització suficients per atraure població jove i
amb prou recursos econòmics per reactivar l’economia local amb despeses com
la compra d’habitatges, l’oci i cultura o compra en comerços especialitzats.

4.6.4 UN

MODEL ECONÒMIC DE CREIXEMENT A PARTIR DE LA

TECNOLOGIA

Els nous enfocaments de desenvolupament regional es basen sobretot en el
caràcter endogen del progrés territorial, és a dir, consideren que els factors de
desenvolupament

més

importants

no

són

gaire

mobibles,

com

les

infraestructures, la mà d’obra especialitzada, les estructures sectorials locals, el
coneixement tècnic i organitzatiu, les estructures socials i les institucions locals.
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L’enfocament endogen prediu que els territoris poden reduir el retard
tecnològic i organitzatiu amb les seves pròpies capacitats.

La relació entre el creixement del VAB industrial i terciari a l’Alt Camp respecte
al creixement del nombre de patents pot resultar un indicador sobre l’efecte
econòmic de la innovació en el territori. Si comparem la producció tecnològica
respecte a la resta de comarques, podem destacar les característiques següents:
•

L’Alt Camp és una comarca amb una relació positiva entre la generació
de patents i el creixement del VAB industrial i terciari; és a dir,
incrementa el valor afegit de la indústria i dels serveis en relació directa
amb el dinamisme tecnològic que assenyala l’indicador de patents
industrials que hi ha a la zona.

•

Per contra, com hem assenyalat anteriorment, la majoria d’aquestes
patents provenen d’una sola empresa, que disposa d’un centre
d’investigació a Valls. Aquesta dependència, a la vegada, és la feblesa
d’un model tecnològic per a la zona si no s’arriben a externalitzar aquests
efectes creant una sèrie de serveis auxiliars i horitzontals que puguin
beneficiar tot un seguit d’activitats econòmiques i socials.

L’evidència mostra que la generació i el foment de les activitats innovadores en
un entorn determinat necessita que s’adoptin decisions com millora de les
infraestructures tècniques de comunicació, millora de la qualitat ambiental,
promoció d’espais on s’aconsegueixi una efectiva integració d’establiments
productius, serveis avançats i centres d’investigació/formació. En aquest sentit,
és necessari promoure espais empresarials comuns amb un concepte integrador
de la producció empresarial que ajudin a la transferència de coneixements
tecnològics. Per tant, l’Alt Camp hauria de plantejar-se fer un pas endavant,
incrementant la qualitat de les seves instal· lacions empresarials, o si no corre el
perill de perdre teixit productiu en un entorn competitiu cada cop més exigent.
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Les noves polítiques de desenvolupament econòmic enfronten els problemes de
manca d’elements o necessitat de fomentar-los, com la falta d’empresaris
autòctons,

d’innovació,

mancança

de

coneixement

específic

i

falta

d’internacionalització, a partir d’estratègies regionals i locals orientades al
mercat i basades en l’eficiència econòmica. Els objectius són reduir costos
d’ajust i de transacció a través de l’oferta de serveis a les empreses i la
cooperació interregional. Aquestes polítiques regionals i locals han d’orientar-se
a generar un creixement econòmic autosostingut i competitiu. En el cas de l’Alt
Camp, la dualitat de l’estructura productiva existent, l’entorn en què es troba
immers i el model territorial de funcionament comarcal permeten en un bon
punt de sortida experimentar actuacions en aquest sentit.

4.7 SÍNTESI
Un 0,5% de les empreses instal· lades a l’Alt Camp l’any 2000 tenien més de 500
treballadors. En general, s’apunta un declivi de les grans empreses i fins i tot
una desviació cap a comarques properes com la Conca de Barberà. Tanmateix,
la dinàmica empresarial del petit i mitjà empresari resulta inferior a les
comarques del Camp de Tarragona, especialment Tarragonès i Baix Camp, on
es concentra un percentatge elevat de petites indústries. En aquest sentit, hi ha
un procés diferenciat de l’Alt Camp respecte a aquestes comarques del seu
voltant.

Per tant, el fet que el mercat laboral de la comarca depengui tant de les
empreses intensives en mà d’obra pot implicar força risc, en el cas de crisi o de
canvi d’ubicació d’aquestes empreses. La promoció d’empresaris autòctons pot
ser una de les solucions per mitigar aquests efectes negatius i potenciar
l’atracció de noves empreses. En aquest sentit, un model basat més en la
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innovació tecnològica i en les activitats amb un elevat valor afegit poden
resultar vitals.

La localització espacial de les empreses actuals es determina de forma
heterogènia en el territori. Així, els sectors industrials bàsicament s’instal· len en
zones densament poblades, a prop de mercats de mà d’obra i polígons
industrials. En canvi, els serveis terciaris es troben més dispersos en el territori
perquè han d’estar més a prop de la demanda, a excepció de l’oferta de serveis
hospitalaris.

4.7.1 LA

INVERSIÓ ESTRANGERA I EL CREIXEMENT ECONÒMIC A LA

PROVÍNCIA

Lligat amb el punt anterior, la majoria de les empreses de grans dimensions
pertanyen a grans multinacionals, i per tant la font de capital és estrangera. Les
característiques principals són grans multinacionals intensives en mà d’obra,
del sector electrònic i de productes alimentaris i exportadores. En total, les nou
empreses principals de la comarca ocupen el 28,75% de la població dedicada al
sector industrial. En concret, una de les empreses dóna feina tota sola al 22% de
l’ocupació industrial.

Per tant, hi ha una elevada concentració de mà d’obra, amb el risc de dependre
excessivament d’aquesta indústria, tant en el mercat laboral com en el
creixement econòmic de la comarca. La raó és que el 30% del producte interior
brut de la comarca és creat per aquestes nou empreses.
Per tant, tot sembla indicar una manca d’empreses autòctones amb prou poder
per competir amb l’exterior i capaces de generar ocupació. El model de
desenvolupament hauria de basar-se a crear centres d’innovació tecnològica,
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fomentar empreses autòctones i atraure empreses foranes potser properes
geogràficament basades en factors especialitzats complementaris als de
comarques pròximes.

4.7.2 LA CREACIÓ DE NOVES EMPRESES
El sector industrial, tot i l’elevat pes en el teixit productiu, obté taxes de
creixement més moderades durant el període 1994-2001 (de l’1,98%), mentre
que el sector serveis contribueix molt més favorablement a la renovació
empresarial amb un increment del 8% de les empreses.

Per tant, s’apunta cap a un canvi en l’estructura productiva amb una tendència
a la terciarització. Tanmateix el seguiment continu serà vital per reafirmar-la.
Aquesta renovació està condicionada pels factors de l’entorn com el creixement
de la població, el creixement del valor afegit dels serveis demanats, el nivell
educatiu de la població, la riquesa de la població... La interacció de tots aquests
factors permetrà un desenvolupament harmònic a la comarca sense tensions.

Les activitats més dinàmiques durant el període són les següents:
•

Les activitats industrials de la transformació del metall.

•

El comerç al detall dels articles de la llar.

•

En general, totes les activitats dedicades al comerç no al detall
incrementen, però hem de destacar el fort augment de les empreses
dedicades a l’activitat immobiliària i als serveis a l’empresa.

•

Pel que fa als professionals i artistes, els artistes i els autònoms del
comerç i el turisme incrementen per damunt de la resta de comarques
del Camp de Tarragona.
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En canvi, les activitats que van disminuir la presència van ser:
•

Les indústries de productes alimentaris.

•

En general, es destrueixen comerços al detall, amb especial incidència en
els municipis petits, però destaquen els dedicats a la venda de llibres i
periòdics, així com aquells de venda de productes alimentaris. Per tant,
existeix un cert desmembrament comercial que perjudica els municipis
més petits.

•

Disminueixen el nombre d’agricultors i ramaders durant el període,
mentre que creixen a la resta de comarques.

4.7.3 LES ACTIVITATS AMB L’EXTERIOR: ELEMENTS DE COMPETITIVITAT I
DE RISC ECONÒMIC

L’exportació és un motor de creixement que indica la competitivitat dels sectors
productius de la comarca, tot i que pot resultar un element de risc econòmic en
el cas de la comarca de l’Alt Camp.

La raó és que les empreses exportadores se centren especialment en poques
empreses del sector de l’electrònica i, per tant, una crisi del sector electrònic pot
provocar que aquestes empreses intensives en mà d’obra acomiadin
treballadors amb l’efecte econòmic no només individual sinó també comarcal.

D’altra banda, les fires comercials són un aparador cap a clients i proveïdors,
vitals per establir i enfortir vincles necessaris en els negocis. En aquest sentit,
l’Alt Camp obté una mitjana d’expositors per fira dues vegades superior a
l’obtingut per Tarragona i Catalunya. Aquest indicador tan positiu es deu
bàsicament a la fira del camp Firagost, la qual concentra un elevat nombre de
participants de la comarca. Una de les vies per crear valor afegit a les fires
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comercials és, a més d’oferir la producció bàsica, també els productes elaborats
a la comarca (vi, cava, oli...) que van directament al consumidor final.

4.7.4 ELS CRITERIS DE LOCALITZACIÓ EMPRESARIAL
La ubicació en el territori de les empreses no ha estat homogènia, sinó que hi ha
certa concentració en aquelles àrees més densament poblades, ja sigui per la
proximitat al mercat laboral, a clients o bé a altres productors. En aquest sentit,
un conjunt de bones infraestructures facilitarà la mobilitat cap als llocs de
treball i de la distribució del producte i del subministrament de primeres
matèries.

Els factors d’urbanització són elements a tenir en compte a l’hora de determinar
les raons perquè s’estableixi un tipus concret d’empreses en un territori. En
aquest sentit, el nivell educatiu dels habitants resulta vital per condicionar la
ubicació d’empreses amb requisits de mà d’obra qualificada. Així mateix,
potenciar noves empreses a través del viver d’empreses de Valls pot permetre
redirigir empreses amb un valor afegit més elevat.
Tanmateix, els cursos de formació han de ser dirigits a aprofitar les noves vetes
de mercat d’ocupació determinades per la Generalitat. En aquest sentit,
s’observen cursos especialitzats en les noves tecnologies i en el sector del lleure
i dels serveis. A més a més, empreses preparades per subministrar i mantenir
les noves tecnologies de la informació, així com un nou sistema de connexió
d’informació, poden esdevenir factors d’atracció vitals.

En resum, el model de desenvolupament de factors que permetin un creixement
econòmic més elevat serà aquell que tingui una visió més àmplia que la pròpia

238

Diagnosi comarcal i estratègies de l’Alt Camp

comarca i impulsi activitats amb elevat valor afegit i capaces de crear qualitat
de vida a la població.

4.7.5 ELS CENTRES D’INVESTIGACIÓ COM A ELEMENT DE COHESIÓ SOCIAL
I ECONÒMICA

Sens dubte, l’Alt Camp obté els millors percentatges de patents de la província
de Tarragona durant el període 1996-2002, amb més del 30% de les patents. Si
prenem el nombre de patents com a indicador de la intensitat tecnològica, no es
pot negar l’elevada capacitat d’aquesta comarca per a la recerca aplicada.
La raó principal d’aquest elevat índex és l’empresa Lear, que té un centre
d’investigació en el qual ocupa un gran nombre de personal altament qualificat.
Per tant, el nivell de capital humà del Camp de Tarragona, i fins i tot de
Barcelona, pot incrementar la seva experiència laboral treballant en aquests
tipus de centres de recerca.

Així doncs, els sectors més innovadors són aquells relacionats amb el sector de
l’electrònica en els quals la propietat de l’empresa en quasi un 90% dels casos
pertany a multinacionals.

Un repte que cal tenir en compte és crear un centre tecnològic capdavanter que
fos independent d’una empresa concreta i que pogués suplir les necessitats
d’empreses de la comarca, tot aprofitant l’experiència de l’especialització
productiva dels treballadors de la zona (sobretot en el sector electrònic). Es
tracta d’impulsar un territori amb empreses d’alt valor afegit i innovadores que
siguin capaces de crear innovació tecnològica i riquesa, entre d’altres factors,
amb capacitat per atraure població i empreses.
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ANNEX: NOTA METODOLÒGICA
•

Taxa Neta d’Entrada d’empreses

La Taxa Neta d’Entrada representa un índex que mesura el grau de rotació
empresarial que apareix en una indústria o localitat. Recull la diferència
entre les entrades i les sortides d’empreses que es produeixen entre un any
“t-1” respecte al total.

Taxa Neta d 'Entradat =

Entradest −1 − Sortidest −1
× 100
Activest −1

Davant l’absència de dades sobre empreses noves creades, fallides i actives,
hem calculat la taxa com la diferència entre les empreses existents en un
període respecte l’anterior. Si la diferència és positiva, les empreses creades
superen el nombre d’empeses que han finalitzat la seva activitat; pel
contrari, si aquesta diferència resulta negativa obtenim una destrucció neta
d’unitats productives. En concret:

Taxa Neta d 'Entradat =

Activest − Activest −1
× 100
Activest −1

Per tal que ambdues fórmules siguin equivalents s’ha de produir que:
Entradest −1 − Sortidest −1 = Actives1 − Activest −1
Perquè:
Actives1 = Activest −1 + Entradest −1 − Sortidest −1
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en substituir a l’anterior fórmula:
Entradest −1 − Sortidest −1 = ( Activest −1 + Entradest −1 − Sortidest −1 ) − Activest −1
És a dir,
Entradest −1 − Sortidest −1 = Entradest −1 − Sortidest −1

S’ha d’aclarir a fer és que el desconeixement del nombre de treballadors de
les empreses creades i destruïdes comporta que no puguem valorar la
incidència sobre l’ocupació i la producció en general de la comarca.
Així com si l’increment d’empreses es deu a un augment net d’empreses
noves sense substitució d’empreses antigues actives, o si, en el cas contrari,
empreses actives que existien en anys anteriors han sortit del mercat. En
aquest cas la creació de noves empreses seria superior a l’increment net
d’empreses que nosaltres observem. Però tal com hem dit, no podem
apreciar si les empreses destruïdes són actives o bé de nova creació.

Tampoc podem saber si la nova empresa creada és una empresa que ja està
activa, però que dóna d’alta una nova activitat, o si és una empresa no
existent prèviament. Així quan observem la destrucció d’activitats, ignorem
si s’han fusionat empreses, o si realment han desaparegut unitats d’activitat.
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•

Taxa Mitjana Acumulada

Taxa que determina la tendència de creixement o decreixement de la sèrie
estudiada durant el període analitzat.

La fórmula aplicada és:
 Xt+n

-1 
TMAA t, t + n = 1OO x  n

Xt


on n representa la diferència temporal entre l’any final i l’inicial, Xt+n és el
valor final del període a analitzar i Xt és el valor inicial de la sèrie.
•

Contribució al dinamisme del teixit empresarial

La contribució al dinamisme del teixit empresarial fa referència a la
participació de cada sector en el creixement total del nombre d’empreses
d’un territori durant un període.

La fórmula aplicada és la següent:

Contribucióit =

TNEit × Pes del sec tori ,t −1
100

on la TNEit és la taxa neta d’entrada d’empreses del moment t i per al sector
i respecte al període anterior, i el pes del sector i a t-1 és el percentatge
d’empreses respecte al total, en concret:

Pes del sec tori ,t −1 =

242

Activesi ,t −1
Activest −1

× 100

Diagnosi comarcal i estratègies de l’Alt Camp

5. REFLEXIONS SOBRE LES PERSPECTIVES DE
CREIXEMENT DE LA COMARCA
La comarca de l’Alt Camp ha experimentat els darrers anys unes limitacions en
el seu creixement econòmic, tot i que ha crescut d’una manera similar al conjunt
català i al Camp de Tarragona. Aquests aspectes de creixement comarcal s’han
de situar en el dinamisme global del país durant el cicle econòmic alcista del
1995 al 2001, i s’expliquen, també, per les característiques específiques de
l’estructura socioproductiva comarcal. A partir d’aquests elements, en aquest
capítol

analitzarem

les

perspectives

futures

de

creixement

comarcal,

considerant la base territorial existent, tant en l’aspecte econòmic com en el
demogràfic, i el condicionant extern, i analitzarem les línies que poden
emmarcar la dinàmica futura de la zona i els elements que hi actuen. Finalment,
esbossarem unes propostes estratègiques per al futur de l’àrea.

5.1 LA BASE TERRITORIAL I SOCIOECONÒMICA COM A PUNT DE PARTIDA
Ens trobem davant d’un territori amb una important activitat industrial,
essencialment transformadora, centrada en sectors d’ocupació extensiva, que té
un pes proper al 50% del conjunt de l’activitat productiva comarcal. La tradició
i l’acceptació de les transformacions productives del sector manufacturer a la
zona han estat els elements essencials que li donen aquesta rellevància.
L’activitat industrial ha estat important per al manteniment de rendes a la
comarca, donat que l’activitat manufacturera ha implicat una taxa significativa
d’ocupació, tant masculina com femenina, i ha permès mantenir una agricultura
tradicional desenvolupada en formes de temps parcial.
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La població comarcal ha experimentat poc creixement els darrers anys i les
xifres de dinamisme es troben lluny de les zones de la franja costanera. Tot i
l’increment que s’ha pogut donar per una emigració procedent de l’estranger,
aquesta és inferior a la que s’observa en àrees costaneres i centres urbans de
l’entorn. És important considerar que en un territori de 23 municipis, n’hi ha 21
amb menys de 2.000 habitants i 11 amb una xifra inferior als 500, la qual cosa
reflecteix unes particularitats demogràfiques típiques de zones rurals amb una
base feble per l’envelliment de la població, que porta a una baixa taxa de
natalitat i proporcionalment una elevada taxa de mortalitat. D’altra banda, el
poc creixement demogràfic de la comarca s’ha centrat en l’emigració, i els
darrers anys de l’estranger, la qual no s’ha estès per tota la comarca sinó que
abans s’ha concentrat en els municipis més grans i amb un element de mobilitat
i oferta laboral superior.
Ens trobem, doncs, en una zona amb una dinàmica industrial important, un
estancament

demogràfic

i

una

estructura

de

municipis

amb

unes

característiques rurals significatives. Al mateix temps, els darrers anys hi ha un
procés de terciarització que es veu fortament condicionat per la dinàmica
demogràfica. Aquest procés transcorre paral· lel a un dinamisme de la
construcció, que ha aprofitat l’onada expansiva que el sector ha viscut els
darrers anys al país.

Aquesta realitat social i econòmica porta a una organització territorial
relativament estable, sense massa pressions d’ocupació del sòl i per la
instal· lació de diverses activitats productives en àrees específiques. Això ha
determinat un equilibri urbanístic que ha permès conservar les condicions de
qualitat de vida i la instal· lació concentrada de noves activitats en els sòls
qualificats com a urbanitzables, a la vegada que plantejar-se la consolidació de
l’estructura urbana dels diferents municipis.
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L’esquema comarcal es pot fotografiar actualment d’aquesta manera. Una
dinàmica de creixement, els darrers anys, a un ritme similar a la del conjunt
català

i

amb

una

activitat

industrial

important

que

consumeix

proporcionalment més sòl que la resta d’activitats productives no agràries. Així
i tot, aquest procés d’urbanització s’ha controlat, i ens trobem amb una
ordenació territorial on el grau d’urbanització és inferior al de la mitjana
catalana, situant-se per sota del 5% del total del territori, mentre que a la franja
costanera propera trobem percentatges d’un 10%.
Tot i aquest equilibri comarcal, la situació actual ens porta a una realitat
econòmica que esgota el model existent, i això es manifesta en el pes de
l’activitat industrial en l’economia de l’Alt Camp. La indústria manufacturera
genera una certa integració productiva i la inversió estrangera hi té un paper
molt important perquè troba a la zona unes economies de situació centrades en
els costos i en l’amortització d’instal· lacions, més que no pas en particularitats
de producte i centres de decisió. Aquests aspectes li donen feblesa. A més, cal
considerar que l’activitat industrial té una tendència global a disminuir el seu
pes del PIB i de l’ocupació davant de l’activitat terciària, que té una significació
baixa a la comarca. La realitat que hem estudiat, en aquest sentit, en els capítols
anteriors ens determina una reflexió sobre el dinamisme futur de la comarca,
que porta a fixar unes línies estratègiques que assenyalin unes actuacions
preferencials de futur.

Cal considerar un doble aspecte en la realitat de l’economia comarcal: per una
part l’entorn i per l’altre el dinamisme intern que s’hi pot donar. Ambdues
situacions, indubtablement, s’interfereixen per determinar un esquema de
funcionament del territori.

Analitzem, ara, aquest doble efecte considerant d’antuvi que a la franja
costanera catalana s’hi manifesta una dinàmica de concentració d’activitats
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terciàries i industrials a causa del fort procés d’urbanització. Aquest procés ha
tingut com a conseqüència fonamental crear una estructura urbana que forma
un continu i, alhora, determina una especialització territorial.
L’Alt Camp és un territori veí a aquestes zones, però el dinamisme de
creixement urbà de les zones centrals d’aquest no li ha arribat de la mateixa
manera. El procés d’urbanització d’aquest territori, manifestat per augments de
població i per llicències de construcció d’habitatges, s’ha estès per tot el territori
comarcal durant els darrers anys; no obstant això, no assenyalen encara
problemes de concentració d’activitats ni de suburbialització, però sí que
marquen tendències en aquest sentit. La ciutat de Valls, únic nucli de la
comarca que podem considerar urbà, té un creixement inferior al de la resta, tot
i representar més del 50% de la població comarcal.
La incidència immediata del seu entorn no ha implicat, fins ara, un procés de
dinamització demogràfica ni urbanística notable a la zona, tot i que la comarca
està fortament influïda per la forta atracció de la dinàmica que es genera en la
franja costanera i al voltant dels nuclis de Tarragona i Reus. Podríem assenyalar
que la franja costanera fins ara té unes economies de localització d’habitatges i
d’activitats productives que ha pogut absorbir en el seu propi territori, limitant
la incidència en les zones més allunyades d’aquest centre.

La pressió d’aquesta àrea i també la de Barcelona, com succeeix amb el Baix
Penedès, ha tingut fins ara uns efectes d’expansió en l’ocupació del territori
similar a aquelles, en absorbir-se aquests efectes per una ocupació interior del
territori costaner immediat o ser una segona frontera en relació amb el nucli
central català. Tanmateix, les perspectives d’aquesta immunitat relativa, si
considerem les perspectives d’ocupació territorial i de creixement del nucli
costaner del Camp, deixarà de donar-se en un període de pocs anys, i la zona es
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trobarà cada cop més integrada territorialment en aquesta dinàmica que es
dóna en comarques veïnes.

D’altra banda, cal considerar un dinamisme propi a la zona. Aquest ha estat un
element

fonamental

de

la

dinàmica

comarcal

en

el

seu

procés

d’industrialització. Això s’ha concretat històricament en la creació d’entitats
financeres i grups industrials, que han desaparegut de la zona avui i han
continuat a partir d’inversions foranes que han aprofitat el seu fons de comerç i
instal· lacions. Actualment bona part del dinamisme industrial comarcal està
determinat per inversions alienes a aquella base industrial inicial que es va
donar a la zona.

És a dir, en aquest sentit, el dinamisme a partir d’elements d’inversió endògens
per establir noves activitats productives a la zona es troba realment condicionat
i se centra abans en petites empreses industrials i de serveis i en la construcció,
que en la creació d’activitats que tinguin per si soles una rellevància
significativa en l’economia comarcal. No hi un procés d’acumulació per agents
econòmics de la zona que puguin focalitzar les seves decisions i actuacions a
partir d’una estratègia pròpia. Abans l’Alt Camp ha de considerar que per
mantenir nivells de renda i d’activitat ha d’utilitzar les dinàmiques externes que
es donen sobre la comarca, i que hem explicitat en l’esquema anterior.
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GRÀFIC 5.1 DINÀMIQUES EXTERNES D’INTEGRACIÓ TERRITORIAL DE L’ALT CAMP
Eix d’articulació
complementària

MADRID

EIX DE L’EBRE
ÀMBIT DE RELACIÓ
ALT CAMP-CONCA
(ÀREA D’INFLUÈNCIA
DE VALLS)

Àrea pendent de
connexió
(Catalunya Central)

SISTEMA PRADESMONTSANT (PULMÓ
REGIONAL)

NUCLI CENTRAL DE LA
CONURBACIÓ DEL CAMP

Àmbits de pressió
urbanística
potencial

Dinàmica de
subsidiarietat

BARCELONA
Node ferroviari de
referència

ARC MEDITERRANI
Font: elaboració pròpia
VALÈNCIA
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5.1.1 LA PRESSIÓ DE L’ENTORN TERRITORIAL
La comarca en aquesta situació trobarà el seu dinamisme futur però en funció
de com s’ordeni el territori i de les activitats productives que s’instal· lin en el
mateix, que per la dinàmica d’unes inversions endògenes. No obstant, aquestes
tenen que trobar-hi elements de competitivitat per decidir-se per la zona. En
aquesta situació és important determinar els elements de competitivitat que es
poden trobar en el territori.

A Catalunya les comarques amb més creixement han experimentat un notable
augment de població. Algunes vegades l’augment demogràfic és el que ha
implicat el dinamisme econòmic, en comarques residencials a la vora de
Barcelona o de la seva zona metropolitana immediata. Altres vegades el
dinamisme econòmic ha portat a creixements demogràfics que posteriorment
han tingut una dinàmica multiplicadora que ha impulsat l’originari. Les
comarques veïnes de l’Alt Camp han estat models paradigmàtics d’aquesta
realitat: el Baix Penedès com a zona que atreu població de la conurbació
barcelonina, i el Tarragonès i el Baix Camp com una dinàmica industrial
originàriament centrada en la química que ha impulsat un creixement
demogràfic. Tant en un cas com en l’altre, l’important o significatiu és que
actualment en aquestes zones el sector important dins la seva oferta productiva
és el terciari. L’Alt Camp es troba encaixonat entre la serralada Prelitoral i
aquestes tres comarques. En aquest sentit, el model de creixement futur les ha
de tenir en consideració en l’aspecte que el dinamisme d’aquestes comarques
portarà l’Alt Camp a unes tensions fruit del que passa fora seu.
Fins ara a l’Alt Camp s’ha donat un model de creixement precís centrat en unes
localitzacions industrials, tot sovint com a continuació de la idea de poblefàbrica, molt centrada en el sector secundari i un territori rural sense massa
tensions urbanístiques.
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Però la resposta al que pot succeir en el futur és molt precisa i la podem
concretar en la idea que la dinàmica de creixement afectarà el territori d’una
manera diferent de com ho ha fet fins ara, i aquí s’ha d’entrar en la consideració
de com pot actuar aquest territori davant d’una dinàmica d’utilització de
recursos territorials on els elements externs tindran una influència cada vegada
superior.

La importància d’aquesta reflexió, conseqüència de l’anàlisi que hem elaborat,
és que es produeix en uns moments històrics on aquesta dinàmica o pressions
externes no s’han manifestat en tota la seva pressió. El Tarragonès i el Baix
Camp, a la franja costanera, irradien aquesta dinàmica però encara hi ha una
dinàmica d’interiorització forta de les possibilitats de creixement en el mateix
territori i el Baix Penedès està immers en la dinàmica centrífuga de Barcelona
que ha determinat uns importants canvis socials i econòmics a la comarca. No
obstant això, la zona de l’Alt Camp es pot plantejar les perspectives de futur a
partir de l’experiència del creixement de les altres zones i regular el seu
creixement a partir de considerar els efectes que pot tenir el dinamisme de les
comarques veïnes.
En aquest sentit, cal preveure tot un seguit d’aspectes del creixement de les
zones veïnes que presenten una sèrie de contradiccions en el seu dinamisme i
que fóra raonable que es tinguessin en consideració a l’hora de determinar un
model de creixement a la comarca. Aquests elements serien:
Densificació urbana
Descoordinació d’infraestructures de comunicació
Manca de delimitació entre espais industrials, residencials i de serveis
Cap consideració sobre el sòl no urbanitzable, que es considera un
residual i, sense activitat agrària, es transforma en un territori abandonat
i desorganitzat
Poca coordinació en l’ordenació territorial municipal
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Localització de les grans infraestructures de transport a la zona en l’àrea
central, cosa que genera més problemes de densificació
Dèficits de transport públic
El model de la zona genera una forta mobilitat perquè parlem d’un únic mercat
de treball, de residència i d’oci. El que és un element positiu té uns costos
creixents donada la descoordinació en les noves infraestructures i el dèficit en
transport públic.
L’Alt Camp no té aquestes contradiccions amb la intensitat de les zones
costaneres i dels voltants de Reus i Tarragona tot i que bona part de la seva
dinàmica futura passarà per una eficaç relació. Les vies de comunicació són un
element essencial per evitar problemes amb la part central de l’àrea, problemes
que avui no es tenen però que són cada vegada més manifestos en la franja
costanera.

El creixement comarcal futur implicarà noves necessitats de sòl, però la comarca
pot ordenar aquest dinamisme en la consideració de no repetir la problemàtica
del creixement que s’ha manifestat a les comarques veïnes. Un altre element que
cal tenir en compte en aquesta dinàmica futura és l’augment demogràfic de
l’àrea. En aquest sentit, cal considerar que els municipis que han tingut més
creixement a l’Alt Camp són els que tenen una influència més immediata del
Baix Camp i el Tarragonès, com serien Alcover i Vallmoll, que han representat
prop del 50% de l’increment demogràfic comarcal en el període intercensal de
1991 al 2001. És per això que aquest element s’ha de considerar, en el sentit que
la pressió demogràfica de la franja costanera influirà en la comarca.

Entrem en una perspectiva en què cal considerar que hi ha una forta inèrcia
perquè es repeteixi el model de creixement de la franja costanera en aquesta
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zona immediata, sense cap separació física notable abans de la serralada del
Prelitoral, com és l’Alt Camp. En aquest sentit, la línia tendencial que es pot
generar pot anar per ocupació del sòl a partir de projectes precisos que tenen
una lògica interna, però que poden portar a deseconomies territorials si
aquestes no s’ordenen d’acord amb plantejaments generals. D’altra banda, cal
considerar aquesta pressió urbana, que pot incidir en primer lloc sobre els
municipis amb major proximitat i, posteriorment, estendre’s cap a la resta de
l’àrea.

El resultat manifest d’aquest model de calcar-se o expandir-se pot implicar uns
augments addicionals del PIB, com s’ha manifestat al Baix Penedès per un
procés d’urbanització important. En aquest cas també es podria complementar
pel trasllat cap al nord de nous espais productius que tenen molta necessitat de
sòl, que poden trobar de manera més assequible a l’Alt Camp que a les
comarques veïnes. Aquesta dinàmica deixada a l’atzar o a projectes puntuals
sense una consideració global, tot i generar augments del PIB per la instal· lació
de noves activitats a la zona, generaria a mitjà termini uns canvis en l’estructura
territorial i residencial de la zona, i determinaria uns espais suburbials si no es
consoliden en uns nuclis urbans que emmarquin la dinàmica d’aquests nous
espais. Aquest procés que s’ha generat en algunes àrees d’aquest espai central
del Camp s’estendria fàcilment cap a la comarca.

És manifest que la dinàmica comarcal es trobarà davant d’aquests perills, donat
que el creixement comarcal cada vegada estarà més en funció de l’expansió
global de l’àrea. En aquest sentit, és necessari valorar les expectatives
d’ordenació d’aquest dinamisme i d’acceptació de canvi en el model de
creixement, la qual cosa cada vegada és més explícita a l’Alt Camp. Per això cal
reflexionar sobre una sèrie d’aspectes que convé tenir en compte en aquestes
perspectives de creixement.
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La comarca té tres eixos viaris fonamentals, que són de pas i la connecten amb
la zona costanera del Camp i amb la resta de Catalunya i la vall de l’Ebre. Al
costat d’aquests en té tres més: un seguint el curs del Gaià, que relaciona amb
Tarragona els municipis de llevant de la comarca; un altre que constitueix la
comunicació amb el Baix Penedès i la zona de Barcelona pel coll de Santa
Cristina, i un tercer, que la vertebra, que va des d’Alcover fins al Pont
d’Armentera, passant per Valls.

Al costat d’aquests eixos per carretera n’hi ha dos de ferrocarril que tenen el
nexe d’unió a Picamoixons i continuen cap a Lleida, la vall de l’Ebre i centre de
la Península des de Barcelona i Tarragona-Reus. La majoria d’aquestes vies de
comunicació són de pas, excepte l’eix central des d’Alcover fins al Pont
d’Armentera i la carretera de Santes Creus, que va des de Tarragona fins a
Querol. L’estructura d’aquestes vies sobre el territori té un pas en una superfície
planera que representa uns 300 quilòmetres quadrats, i deixa un territori amb
una extensió d’uns 250 quilòmetres molt mal comunicats, que són les zones més
abruptes i menys poblades d’Aiguamúrcia, Mont-ral, el Pont d’Armentera i
Querol.
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GRÀFIC 5.2 CONSIDERACIONS SOBRE ELS ELEMENTS DE LA DINÀMICA FUTURA DE L’ALT CAMP
1.

Nucli de màxima tensió pel
creixement i el potencial industrial i
logístic.
2. Corredor d’elevat dinamisme en la
localització industrial.
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connexió amb el nucli tarragoní.
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A la gran plana del centre de la comarca hi ha totes les grans infraestructures a
les quals cal afegir les noves com el tren d’alta velocitat i el projecte de
transformar la carretera N-240 en autovia. En aquest espai planer, la instal· lació
de noves activitats és un element que cal considerar força per la continuïtat amb
la zona central del Camp. Aquesta és l’àrea situada més a llevant de la comarca
que es troba amb menor pressió per les pitjors comunicacions amb Tarragona i
Reus, i perquè no segueix el model d’ocupació del sòl del Baix Penedès,
directament influenciat per la pressió de Barcelona. Aquesta zona, per altra
banda, té un avantatge: es tracta d’una zona relativament planera, amb poca
pressió urbana i un entorn natural de qualitat en els seus camps conreats i la
zona del monestir de Santes Creus, i tacar-la excessivament pot portar a
desfigurar aquest equilibri. Seria diferent plantejar un gran projecte en aquesta
àrea que quedés perfectament delimitat, aprofitant les infraestructures existents.
De tota manera, una taca contínua de petits projectes podria solucionar
problemàtiques

municipals

o

alternatives

empresarials

puntuals,

però

desconfiguraria l’estructura territorial i social.

En l’àrea central de la comarca la pressió de la zona costanera del Camp es
manifesta, principalment, a Alcover, en la seva relació amb la Selva del Camp i
Reus, i a Vallmoll, amb Tarragona. Passa el mateix amb la incidència de Valls en
si mateix com a nucli que representa més del 50% de la població comarcal i la
seva ambivalència de relació amb Tarragona i Reus. Però alhora desenvolupa
una activitat transformadora allunyada de la dinàmica d’aquells nuclis i més
relacionada amb altres mercats que troben la sortida dels productes a través de
l’accessibilitat de l’autopista de Lleida pel Pla de Santa Maria i Alió-Bràfim.
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5.2 GENERALITZACIÓ DE LA PROBLEMÀTICA
En aquesta estructura territorial i econòmica cal plantejar les alternatives de
futur de la zona que haurien de tenir en compte diferents aspectes, que ens
porten a considerar-los com a situacions que es poden produir.

Canvis productius
Noves opcions d’utilització del territori
Importància de l’equilibri social
Nova funcionalitat territorial de l’Alt Camp en el Camp de Tarragona
Instruments que es poden utilitzar des de la mateixa comarca i influència
externa
Tan sols volem centrar en aquests cinc aspectes les reflexions que ens porta
l’anàlisi de l’estructura socioeconòmica i del territori que hem realitzat.
Posteriorment considerarem els instruments per actuar-hi.

La voluntat d’actuar està subjecta a les decisions que es prenguin en un futur
immediat sobre actuacions que tindran conseqüència a mitjà i llarg termini. La
preferència per donar prioritat a uns problemes o altres i les mesures per actuar
dependran, en definitiva, d’actuacions socials i polítiques que es decideixin des
de la mateixa comarca. Per tant, es planteja actuar posteriorment, en funció de
les opinions dels diferents agents socials de la comarca que s’han integrat en
aquest estudi. Però sí que és possible des d’una perspectiva de l’anàlisi
realitzada avançar alguns aspectes que s’haurien de considerar dins de cada un
d’aquests punts que hem esmentat anteriorment.
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•

Canvis productius

Una activitat industrial centrada en l’avantatge de costos, principalment
laborals, no és un element de competitivitat en un futur immediat. L’activitat
industrial ha de trobar suport en uns serveis que li donin una estructura social
en el seu funcionament. Podríem esmentar, a títol d’exemple: laboratoris,
centres de distribució, grups d’investigació, centres d’ensenyament, sistemes de
seguretat, normalització en l’eliminació de residus, sense obviar la necessària
integració de les noves tecnologies i de les telecomunicacions en l’activitat
normal de l’oferta productiva comarcal. A partir d’aquesta infraestructura, es
podrà plantejar entrar en una competitivitat per producte ja sigui per les
empreses instal· lades o de nova instal· lació.

Un altre dels sectors productius que poden dinamitzar l’economia de la
comarca, i que pot ser una característica diferencial respecte a la resta del Camp
de Tarragona, és l’explotació del turisme rural. La comarca presenta trets
rellevants com la cultura popular, la gastronomia típica i les fires agrícoles, a
més de la situació geogràfica entre dos punts de la Ruta del Císter.

El terciari és una activitat que tendirà a tenir un paper més rellevant en el futur
de la comarca, no solament com a necessitat de la població resident sinó també
com a suport al conjunt d’activitats productives. En aquest sentit, és essencial
considerar que a Catalunya hi ha menys diferències en la distribució de la renda
territorial per càpita entre comarques que en el PIB. Això ens assenyala que hi
ha un esforç de distribució al marge de la capacitat productiva, que és un
aspecte essencial per a qualsevol territori amb vistes a la seva dinàmica futura i
implica considerar en el creixement del PIB l’existència d’una infraestructura
que impulsi la qualitat de vida necessària i de renda dels ciutadans.
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Malgrat la seva reduïda significació en les dades globals de l’economia de l’Alt
Camp, cal articular propostes i actuacions al voltant de l’activitat vitivinícola.
Això es recolza en la seva importància com a factor generador d’un paisatge
específic i pel fet de representar una elevada proporció dels ingressos
econòmics dels ciutadans de diversos dels municipis de la comarca, sobretot els
situats al sud-est.

Cal tenir en compte que bona part de les dificultats del sector provenen de
l’àmbit de la promoció i la comercialització, poc diferenciada i estructurada en
relació a l’Alt Camp i que s’afegeix a una evolució negativa dels preus. Per tant,
es tractaria d’incidir especialment en aquests apartats.
•

Utilització del territori

Les pressions que hi pot haver sobre aquest territori es manifesten a partir de
l’ocupació dels sòls de la comarca en un espai que d’antuvi no planteja
escassetat. Això pot determinar que, arran d’una idea de permissibilitat
excessiva en l’ocupació del sòl, es generi inelasticitat en el creixement global de
la zona, i es repeteixi, per tant, el fenomen que es produeix a la franja costanera
del Camp. Comentàvem anteriorment que una actuació en aquest sentit ha de
venir de plantejaments conjunts de la zona que proposin una ordenació global
per àrees segons el seu entorn i la incidència sobre el conjunt de la zona. En
aquest sentit, les àrees bàsiques territorials que va determinar el Pla Territorial
General de Catalunya podrien ser un punt de partida en el qual caldria
introduir la dinàmica de 1986 fins avui per ordenar l’ús d’aquest territori.
•

Equilibri social

Aquest és un actiu de la comarca. La diversitat de rendes obtingudes per la
població a partir d’una ocupació industrial important, així com les possibilitats
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de negoci arran dels creixements de mercat que s’han produït per les activitats
de la zona, han proporcionat aquest equilibri en una àrea que no ha augmentat
de població i té forta mobilitat. La base productiva de la comarca ha tingut
importants canvis al llarg dels darrers cinquanta anys, però aquest aspecte
d’equilibri social, com que no ha experimentat importants augments de
població, s’ha mantingut.

La dinàmica futura demana un dinamisme diferent, que implicarà

altres

opcions demogràfiques i perspectives residencials a causa de la influència de la
dinàmica actual. En aquest marc cal considerar la qualitat de vida de la població
resident i la satisfacció de les seves necessitats socials com un actiu essencial per
a la dinàmica de l’àrea. La formació de la població i l’acceptació de les
alternatives personals i les empresarials que es poden donar en un marc de
flexibilitat productiva no han de generar tensions socials, si hi ha una
infraestructura de serveis adequada que pugui donar sortida a opcions
personals i socials.

• Nova funcionalitat territorial de l’Alt Camp en el Camp de Tarragona
L’Alt Camp té una continuïtat geogràfica notable amb la franja costanera del
Camp, es troba relativament ben comunicada amb aquest nucli central i ha estat
una mica al marge de la dinàmica de creixement, i fins i tot del model de
creixement, que hi ha hagut a la franja costanera. El dinamisme de Tarragona,
Reus i la costa, ja sigui amb el model actual o racionalitzant-lo, tindrà necessitat
d’expandir-se per la comarca. Actualment ja ho fa en la mobilitat laboral,
comercial, de lleure i en la consideració de traslladar empreses cap a aquella
zona. Per altra banda, la consolidació urbanística del dinamisme del Baix
Penedès pot passar pel coll de Santa Cristina i incidir a la zona de llevant de la
comarca. La pretensió de l’Alt Camp per influir sobre les zones veïnes hauria de
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considerar la funcionalitat i el protagonisme que vol i pot tenir en aquesta àrea
més àmplia. Això implica pretendre tenir serveis a la zona amb funció en tota
l’àrea, és a dir, considerar-los més enllà de la seva finalitat local i comarcal.
És difícil plantejar nous projectes i alternatives si no hi ha uns avantatges
comparatius molt concrets per a la zona, atesa l’avidesa o competència entre
diferents nuclis i àrees per instal· lar molts d’aquests projectes, al marge que hi
ha una tendència a concentrar o centralitzar a l’hora de plantejar la localització.
Tot i amb això, aquests avantatges que es donen a l’àrea no s’han aprofitat en
totes les seves possibilitats, i podríem esmentar dos exemples que definirien
aquesta funció però no han acabat de fer-ho. El centre d’investigació de Lear, un
dels més importants de l’àrea, si considerem l’ocupació de titulats superiors, no
ha generat una dinàmica com per plantejar la instal· lació a la comarca d’una
infraestructura de suport de la qual es podria beneficiar no solament la mateixa
empresa sinó d’altres de tota la zona. D’altra banda, l’estació d’alta velocitat de
Perafort sembla que no comporta la millora de comunicacions de la comarca ni
considera els beneficis que pot aportar a la zona.

•

Instruments que es poden utilitzar des de la mateixa comarca i
influència externa

Els instruments per dinamitzar l’activitat productiva i pilotar el canvi que es pot
donar a la comarca impliquen considerar la capacitat que tenen els agents
locals. En aquest sentit, l’Administració local es converteix en un dels
protagonistes essencials d’aquesta voluntat, pel seu poder normatiu i
l’orientació que pot donar a les seves inversions. L’instrumental urbanístic és un
element bàsic per possibilitar, impulsar i controlar aquestes actuacions. D’altra
banda, hi ha la dinàmica social que es pot plantejar des de la mateixa comarca.
Anteriorment hem estudiat la significació que tenen les inversions foranes en la
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zona; el fet que continuïn dependrà de la possibilitat de prendre decisions
empresarials a partir de les actualment existents i dels avantatges que ofereixi la
zona per funcionar. Al costat d’aquestes decisions d’inversió n’hi ha d’altres
basades en criteris empresarials d’origen local. Fomentar aquesta dinàmica amb
actuacions i programes de suport administratiu és possible a partir
d’instruments locals. A més d’aquests instruments, n’hi ha uns altres factors
com el pes polític que es pot generar a la comarca per incidir en decisions
d’altres administracions sobre inversions que s’han de fer en la zona. Tot això
costa de definir, ja que depèn del capital polític, en definitiva humà, existent i és
un actiu essencial per a qui el tingui a l’hora de poder impulsar un territori a
partir d’uns esquemes d’actuació clars i definits.

5.3 ELS ELEMENTS DE COMPETITIVITAT DE L’ALT CAMP
En els apartats anteriors hem assenyalat les particularitats de l’activitat
econòmica i demogràfica de la comarca, hem considerat el territori i hem
valorat les perspectives de creixement econòmic que poden emmarcar un
dinamisme futur que considerarem posteriorment amb més profunditat. A
continuació determinarem elements de competitivitat i d’avantatges presents a
la comarca.

S’ha establert una valoració d’aquests elements per cohesionar unes sinergies
que poden dinamitzar la base productiva de la zona. És a dir, s’han analitzat les
interrelacions entre diversos factors i sectors per tal de potenciar la relació entre
aquests, amb l’objectiu d’assolir un millor posicionament productiu i territorial
en la realitat econòmica de l’Alt Camp respecte al marc del Camp de Tarragona.
En definitiva, hem lligat aquestes consideracions a partir de la sinergia que es
pot generar per millorar els elements de competitivitat comarcal, per marcar,
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posteriorment, en una visió de futur, unes línies d’actuació estratègica que
defineixin un canvi i portin a valorar en un marc més ampli els elements de
competitivitat de l’Alt Camp.
Ordenarem i valorarem els diversos elements que poden configurar la millora
de la competitivitat en l’economia de l’Alt Camp a partir de les consideracions
d’aquesta anàlisi. Es tracta de determinar un avantatge comparatiu que es pot
trobar a la comarca i que no faci exclusivament referència a elements de cost,
sinó orientar-la cap a una necessitat cada cop més manifesta com és cercar els
criteris de competitivitat en el producte i la qualitat dels factors de producció.
Per tant, cal especificar en el marc comarcal i en el de l’empresa els avantatges
que poden oferir alguns territoris en l’elecció de tecnologia, fabricació,
productes i subministraments.

Taula 5.1 Característiques dels elements de competitivitat a la comarca
Empreses
Cap sector tecnologia alta
Competitivitat costos
Importància capital estranger
Sector industrial
Poques infraestructures tecnològiques
Relacions sectors
Poca interrelació productiva
Centres de producció grans que tenen certes economies d’escala i d’ús
de l’entorn
Externalització de les empreses industrials cap a serveis forans
La diversitat sectorial de la indústria no ha creat estructures de suport
ni de serveis
Condicions dels
Necessitat de capitalització dels recursos humans
factors
Millora infraestructures tecnològiques externes a les empreses
Seguretat jurídica en l’ordenació del sòl
Poca capacitat d’inversió a partir de l’estalvi local
Poc dinamisme empresarial local
Font: Elaboració pròpia

Considerant aquests criteris, estem en condicions de poder fer una sèrie de
plantejaments a partir de l’anàlisi anterior sobre la realitat socioeconòmica de
l’Alt Camp. D’entrada, es pot plantejar la necessitat de potenciar-ne els
avantatges i limitar els inconvenients, per millorar la competitivitat comarcal.
Tot i considerar la importància d’aquests aspectes, n’hi ha un altre de força
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important com la interrelació entre els sectors productius. A la taula 5.1 hem
exposat les particularitats dels elements de competitivitat de la comarca, com
les empreses, les relacions entre sectors productius i l’ús dels factors de
producció, la qual cosa ens dóna una valoració de les sinergies que es poden
crear a partir d’aquests, que influenciarà en la seva dinàmica. Establir aquestes
consideracions que s’extreuen de l’anàlisi realitzada en els capítols anteriors ens
permetrà apropar-nos a aquests elements de competitivitat.
Les empreses existents, que són essencials en l’economia comarcal, tenen un
element significatiu com la classificació en l’activitat industrial. La base de la
competitivitat es troba en els costos, amb una importància notable del capital
estranger i amb poques infraestructures de suport tecnològic. Tot i que no hi ha
cap sector d’activitat que puguem classificar en els de tecnologia alta, algunes
empreses tenen una activitat d’R+D important, però no poden interioritzar a la
zona més efectes multiplicadors per falta d’aquestes infraestructures.
L’altre element de competitivitat que hem considerat és la manca de relacions
entre sectors. Hi ha poca interrelació productiva, tot i l’existència d’una sèrie de
petites empreses d’instal· lacions i muntatge que donen suport a l’activitat
productiva de les principals empreses de la zona que tenen diferències tan
notables processos i productes. El més problemàtic per a la base productiva i
per modernitzar-la és que no hi ha una activitat terciària transversal que
potenciï unes economies externes a les empreses més dinàmiques del sector
industrial. L’activitat terciària de subministrament a la població local no té prou
massa crítica a partir d’aquesta demanda com per crear serveis amb impacte
econòmic significatiu. Buscar la instal· lació de serveis amb mercat més ampli
que l’estrictament comarcal hauria de ser un dels plantejaments no solament de
les empreses del terciari de la comarca sinó també de les administracions
públiques a l’hora de preveure els serveis al territori.
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Els factors de producció com a tercer element de competitivitat que hem
considerat tenen un paper important en el futur de la comarca. La capitalització
necessària dels recursos humans, la integració de les noves tecnologies en el
funcionament de les empreses i la societat comarcal, i la claredat d’objectius i
normativa en l’ordenació del sòl, són elements importants que cal considerar.
És important garantir els recursos perquè hi ha poca disponibilitat d’inversió a
partir de l’estalvi local. Això comporta que la inversió forana esdevingui un
dels elements essencials per al creixement comarcal de rendes.
Amb aquests factors de competitivitat i la necessària interrelació entre ells, és
possible fer una referència a dos conceptes essencials per impulsar-los, que,
segons el llenguatge de M.A. Porter en els seus plantejaments de competitivitat,
podríem anomenar el govern i la casualitat. Són elements essencials que poden
incidir sobre la realitat present. La casualitat emmarca escenaris més amplis que
els de la mateixa comarca, i determina, en definitiva, l’element de la casualitat, i
és en aquest àmbit on el govern pot determinar unes línies d’actuació. En aquest
territori, els podem relacionar amb el paper que han de tenir l’Administració
local i les institucions comarcals per orientar de manera precisa els interessos de
la zona i poder actuar sobre l’altre aspecte, la casualitat, que en aquest cas el
podríem definir com les dinàmiques que l’entorn, no solament immediat,
generen sobre la comarca.

5.4 ANÀLISI DAFO

APLICADA ALS ELEMENTS DE DINAMITZACIÓ

ECONÒMICA

Després d’analitzar les característiques socioeconòmiques de la comarca i els
elements de competitivitat que defineixen l’Alt Camp, s’ha realitzat una anàlisi
DAFO valorant-ne els punts forts i febles en els aspectes que afecten el marc
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territorial i demogràfic. A partir d’aquesta reflexió, s’han determinat unes
sinergies de diversos elements que poden dinamitzar la base productiva de la
zona.
En definitiva, el procés ha estat, en primer lloc valorar els reptes que es
plantegen; en segon lloc, determinar amb l’anàlisi DAFO les debilitats,
amenaces, fortaleses i oportunitats que es poden considerar i, en tercer lloc,
lligar-les a partir de la sinergia que es pot generar per millorar els elements de
competitivitat comarcal indicant diversos àmbits preferencials d’actuació.
Els processos d’anàlisi de realitats territorials per assenyalar-ne les possibilitats
estratègiques han utilitzat tot sovint un instrument com l’anàlisi DAFO, que
consisteix a analitzar les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats d’un
territori. La base d’aquest instrument es troba a relacionar diversos elements
que es poden definir en funció de la seva debilitat, amenaça, fortalesa i
oportunitat. La lletra inicial d’aquests quatre conceptes, per aquest ordre, dóna
la paraula DAFO. El mètode permet diagnosticar les necessitats i prioritats
coneixent la realitat actual i de l’evolució previsible. L’anàlisi se centra a
identificar els aspectes positius i negatius actuals i de futur, segons els criteris
següents:
•

Debilitats. Són necessitats actuals que tenen aspectes negatius i, per tant,
haurien de modificar-se.

•

Amenaces. És el que pressuposa riscos potencials i que s’haurien de
prevenir.

•

Fortaleses.- Aspectes positius que s’han de reforçar.

•

Oportunitats. Són les capacitats i els recursos potencials que s’han
d’aprofitar.
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La combinació d’aquests aspectes ens permet definir una estructura que hem
reflectit en la taula 5.2 com a relació entre els quatre elements, i en la intersecció
de cada un es determinen el concepte estratègia i la prioritat en les actuacions.

Taula 5.2 Estratègies a determinar a partir d’una anàlisi DAFO
Estratègies

AMENACES

OPORTUNITATS

dominants
DEBILITATS

FORTALESES

Estratègia d’atenció preferent. Estratègia de reordenació. Es
Es tracta d’actuar en situacions
tracta d’incrementar el
urgents
potencial de la zona aprofitant
les oportunitats
Estratègia preventiva. Es
Estratègia de potenciació. Es
tracta d’avançar-se a les
volen augmentar els efectes
amenaces mitjançant els
positius existents
aspectes positius existents

Font: Elaboració pròpia

La matriu del DAFO assenyala quatre estratègies que es poden ajustar en el
temps. D’aquestes, n’hi ha dues d’actuació immediata: la d’atenció preferent
per fer front a les amenaces que afecten les nostres debilitats i unes altres
l’assoliment de les quals es pot contemplar amb més perspectiva temporal, per
exemple, les amenaces que afecten la nostra fortalesa o bé les oportunitats que
poden perdre’s en incidir sobre les nostres debilitats i poden tenir un resultat
molt positiu si es reforcen amb les fortaleses.

Hem valorat diversos aspectes de la comarca per poder establir la matriu
resultant del DAFO. Així, es consideraran els quatre aspectes esmentats
anteriorment, els elements són fruit de l’anàlisi feta més amunt i els hem
detallat en les taules següents. Primer de tot considerem els punts forts i febles
o les fortaleses i les debilitats, per passar posteriorment a les amenaces i
oportunitats. Els punts forts i febles són els següents:
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FORTALESES
1. Localització territorial
2. Importants infraestructures de comunicació
3. Inversió de capital estranger
4. Tradició industrial
5. Equilibri territorial i qualitat de l’entorn

Aquests punts forts representen, bàsicament, els actius de la comarca on està
més ben posicionada. D’una banda, això hauria de comportar que no fossin
àrees d’actuació prioritària, atès que n’hi ha d’altres que requereixen més
atenció, però de l’altra, s’haurien de reforçar les actuacions en aquests àmbits
per consolidar i estendre els avantatges existents. Una visió més àmplia de les
particularitats d’aquestes fortaleses la detallem en la taula 5.3.

Taula 5.3 Anàlisi DAFO: punts forts
1. Localització territorial
1.1 Ubicació a l’àrea de l’arc de la Mediterrània i prop d’àrees urbanes importants
immerses en una dinàmica socioeconòmica molt activa
1.2 La xarxa de comunicacions i l’accessibilitat connecten la comarca amb la resta del
país
2. Importants infraestructures de comunicació
2.1 Bona accessibilitat a través de l’autopista i la N-240
2.2 Estació del tren d’alta velocitat al sud de la comarca
2.3 Traçat ferroviari que tanca la comarca
3. Inversió de capital estranger
3.1 Capacitat d’atracció d’inversions empresarials procedents de l’estranger
3.2 Presència de capital humà amb potencial per generar innovació tecnològica en el
territori
3.3 Formació de mà d’obra no qualificada però altament especialitzada en el sector
electrònic
4. Tradició industrial
4.1 Adaptació a canvis sectorials
4.2 Existència de centres de treball industrial a la majoria de poblacions
4.3 Cultura industrial i mà d’obra amb una tradició de formació important
Font: Elaboració pròpia
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DEBILITATS
1. Falta d’estructures de suport a l’activitat productiva
2. Pocs serveis especialitzats
3. Manca d’estructura urbano-residencial
4. Poc desenvolupament de l’oferta turística
5. Base productiva competitiva per costos

Els punts febles representen àrees d’actuació urgents. Les dades d’aquest
quadre permeten suggerir actuacions per compensar aquestes situacions
negatives detectades en l’anàlisi, i ens hi podem estendre com hem fet en la
taula 5.4.
Taula 5.4 Anàlisi DAFO: punts febles
1.Falta d’estructures de suport a l’activitat productiva
1.1 Les grans empreses de la comarca confien més en les seves economies d’escala que
d’aglomeració
1.2 Els serveis necessaris per funcionar el van a cercar fora de la comarca
1.3 Absència d’organismes públics encarregats de transmetre coneixements tecnològics
2. Pocs serveis especialitzats
2.1 Escassetat de serveis especialitats a l’atenció de la població resident, sobretot tercera
edat i infants
2.2 Falta d’empreses dedicades al subministrament de serveis empresarials
3. Mancad’estructura urbanoresidencial
3.1 Predomini dels nuclis rurals en la comarca
3.2 Concentració de la població comarcal a Valls, però no té prou entitat demogràfica
com per ser un nucli d’atracció en l’àmbit global del Camp
4. Poc desenvolupament de l’oferta turística
4.1 Es poden aprofitat molt més els recursos turístics creats a la comarca
4.2 Possibilitats de potenciar un turisme cultural i d’interès per l’entorn rural i
paisatgístic
5. Base productiva competitiva per costos
5.1 La indústria manufacturera troba unes bones condicions de costos en relació amb
l’entorn
5.2 L’avantatge competitiu dels costos no exclou les deslocalitzacions
5.3 Els costos salarials són importants així com d’altres de localització
Font: Elaboració pròpia

Les amenaces són els riscos potencials que s’haurien de prevenir, mentre que
les oportunitats són elements que s’han d’aprofitar. Aquestes condicions es
poden sintetitzar en els punts següents:
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AMENACES
1. Suburbialització
2. Proximitat a forts pols d’atracció
3. Dependència de grans multinacionals
4. Deslocalització de l’activitat industrial
5. Ocupació extensiva del territori

Les amenaces han de servir per avisar què podria passar si no es redrecen a
temps determinats problemes potencials que poden generar-se a la comarca.
Per tant, són actuacions una mica menys urgents que les detectades en l’àmbit
dels punts febles, però igualment necessàries i prioritàries.

Taula 5.5 Anàlisi DAFO: amenaces
1. Suburbialització
1.1 Trencament del centre comercial tradicional respecte als nous barris residencials
1.2 Manca de transport públic que faciliti la comunicació de residents de fora de
l’àrea urbana
1.3 Risc de despoblament del centre urbà
2. Proximitat a forts pols d’atracció
2.1 Pèrdua de dinamisme econòmic a causa de la presència de ciutats amb poder
d’atracció
2.2 Falta de treballadors joves
3. Dependència de grans multinacionals
3.1 Elevada dependència de l’ocupació industrial en unes poques empreses
multinacionals
3.2 Presència de grans multinacionals amb escàs lligam amb la resta d’activitats de la
comarca
4. Deslocalització de l’activitat industrial
4.1 Els elements de competitivitat per costos no garanteixen un factor positiu davant
de la deslocalització
4.2 L’oferta productiva comarcal és diversificada però principalment se centra en
indústria manufacturera
5. Ocupació extensiva del territori
5.1 L’espai no és un terreny escàs per a usos alternatius, i això pot comportar
consumir-ne massa
5.2 Necessitat d’una ordenació que tingui en consideració la preservació del territori
per mantenir la qualitat ambiental actual
Font: Elaboració pròpia
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OPORTUNITATS
1. Qualitat de vida
2. Potencial humà
3. Noves comunicacions
4. Empreses amb una base tecnològica important
5. Mobilitat interna

Finalment, les oportunitats representen els actius presents i futurs de la comarca
que s’han d’aprofitar per tirar endavant les iniciatives. Són, bàsicament, els
instruments amb què cal comptar per millorar la situació de la zona.

Taula 5.6 Anàlisi DAFO: oportunitats
1. Qualitat de vida
1.1 Elevat nivell de renda dels residents capaç de vitalitzar el comerç
1.2 Capacitat d’atracció de residents gràcies a la relació qualitat de vida-preu
2. Potencial humà
2.1 Potencial de localització de nous empresaris capaços de crear empreses intensives
en tecnologia
2.2 Capacitat per desenvolupar activitats turístiques rurals orientades a la qualitat i
amb caràcter sostenible
3. Noves comunicacions
3.1 Incorporació de noves tecnologies a l’Administració local i els agents socials per
millorar i ampliar la prestació de serveis
3.2 Possibilitat de millorar els serveis empresarials amb la incorporació de noves
tecnologies
4. Empreses amb una base tecnològica important
4.1 La capacitat d’innovació d’algunes empreses és molt elevada
4.2 Aquesta particularitat hauria de ser un element de dinamització productiva
important
5. Mobilitat interna
5.1 La població s’ha habituat a una forta mobilitat interna i externa
5.2 Aquest element assenyala capacitat d’adaptació a noves realitats socials
Font: Elaboració pròpia

Un cop establerts els elements de cada un dels conceptes del DAFO,
combinarem els diversos aspectes considerats i concretarem d’una manera més
precisa els punts febles, els forts, les amenaces i les oportunitats a partir dels
criteris assenyalats a la matriu que hem detallat anteriorment, és a dir, els vint
elements considerats com a base de cada una de les particularitats. En la taula
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5.7 podem considerar una sèrie de valoracions sobre les estratègies per a la
comarca, d’acord amb el mètode DAFO.

Taula 5.7 La distribució dels elements comarcals del DAFO
Estratègies

AMENACES

OPORTUNITATS

dominants
• Falta d’estructures de suport a l’activitat
productiva
• Pocs serveis especialitzats
• Base productiva en general competitiva
DEBILITATS
per costos
• Suburbialització
• Deslocalització de l’activitat industrial
• Ocupació extensiva del territori

• Manca d’estructura urbanoresidencial
• Poc desenvolupament de l’oferta
turística
• Potencial humà
• Noves comunicacions
• Mobilitat interna

•
•
•
FORTALESES •

• Localització territorial
• Importants infraestructures de
comunicació
• Equilibri territorial i qualitat de
l’entorn
• Qualitat de vida

Inversió de capital estranger
Tradició industrial
Proximitat a forts pols d’atracció
Dependència de grans multinacionals

• Empreses amb una base
tecnològica important

Font : Elaboració pròpia

Les estratègies d’atenció preferent, com a combinació entre les debilitats i les
amenaces, ens portarien a considerar la necessitat immediata de crear
estructures de suport a l’activitat productiva i serveis especialitzats, i actuar per
evitar una pressió suburbial que es pot generar en alguns indrets de la comarca
com a conseqüència de la pressió que implica la franja costanera del Camp. A la
vegada, es tractaria d’avançar-se a les amenaces potenciant els aspectes
positius, actuant sobre les inversions estrangeres que es puguin aprofitar de la
tradició industrial de la comarca i dels pols d’atracció de l’entorn.

També es proposen una sèrie d’estratègies orientades a la reordenació. Es tracta
de combatre les debilitats augmentant les oportunitats i, en aquest sentit,
podem considerar les opcions de desenvolupar una oferta turística, i consolidar
una estructura urbana residencial, els recursos humans de la comarca i la seva
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mobilitat tant territorial com social. Les estratègies orientades a millorar la
qualitat de vida serien les d’intersecció de les oportunitats i les fortaleses. Es
tractaria, doncs, d’augmentar els aspectes positius existents; així, hem
considerat la millora de les infraestructures de comunicació, la qualitat de vida i
la potenciació d’empreses amb una base tecnològica important.

En definitiva, millorar les possibilitats competitives de la comarca aprofitant els
elements positius o les oportunitats i fortaleses que hi ha i incidir sobre les
amenaces i les debilitats. És indubtable que per actuar d’aquesta manera s’ha de
potenciar l’avantatge competitiu d’aquest territori. Per això les línies essencials
d’actuacions

preferents

assenyalades

per

l’anàlisi

DAFO

les

volem

complementar amb una valoració dels avantatges competitius de la comarca,
que ens servirà per emmarcar de manera més precisa els projectes o actuacions
necessàries que serien significatives per als canvis que presumiblement es
produiran a l’Alt Camp a mitjà termini.

5.5 MODELS I ESTRATÈGIES QUE HA DE PREVEURE L’ALT CAMP
De les taules anteriors on es reflecteixen els elements essencials de l’anàlisi
DAFO per a l’Alt Camp, podem comentar diversos aspectes essencials en
l’esquema de competitivitat comarcal. Això ens pot assenyalar una estratègia
local de dinamització de l’economia de la zona, si considerem la localització de
la comarca, la realitat productiva i social actual i la influència que hi té el
dinamisme de la franja costanera del Camp, principalment la de les ciutats de
Tarragona i Reus. Com a diagnosi podem determinar que l’activitat productiva
de l’Alt Camp es basa en un sector industrial amb utilització intensiva dels
recursos ambientals. És fortament dependent de capitals forans, que han trobat
a la comarca, primordialment, una relació de costos de producció, com a
principal avantatge més que unes particularitats de producte. De tota manera,
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hi ha alguna empresa que té un clar avantatge per producte motivat per la seva
capacitat d’adaptació i transformació.

En aquest marc productiu trobem un complement d’oferta que s’orienta cap al
mercat local, molt concretament en el sector terciari i de la construcció, els quals
tenen unes expectatives de créixer en funció de la dinàmica de l’entorn. Però el
greu problema d’aquestes activitats, sobretot dels serveis, és com s’activen
iniciatives empresarials que podrien ser de caràcter local, d’una banda, per
prestar serveis a les empreses i, d’una altra, per oferir un producte que sigui
atractiu per a la demanda externa. Per tant, hi ha una diversificació productiva,
sobretot en la indústria, que no crea interrelacions sectorials entre les diverses
activitats. El que es podria considerar com un avantatge de diversificació, en
tractar-se d’especialitzacions productives sense una massa crítica excessiva,
comporta utilitzar els recursos comarcals amb un efecte multiplicador limitat,
on aconsegueix molta importància l’adequació de l’escala productiva de la
planta i la relació intersectorial forana a la zona. Per altra banda, aquesta
diversificació no dóna cap avantatge comparatiu per crear serveis i
infraestructures de suport industrial i de serveis.
Els factors de producció tenen un ús intensiu en funció de les necessitats de
l’oferta productiva i això és conseqüència de les limitacions d’inversió que hi ha
hagut a la comarca. La mà d’obra és utilitzada intensivament, amb dificultats de
mobilitat del personal qualificat i amb una plena ocupació del menys qualificat,
la qual cosa fa cercar personal fora de la zona a les indústries de mà d’obra
intensiva, que tenen una gran significació en la base productiva comarcal. Un
dels principals avantatges d’aquesta oferta productiva es troba en el cost
salarial de les indústries de mà d’obra intensiva. En definitiva, l’indicador de
capitalització d’aquesta mà d’obra i la l’adequació a l’oferta laboral plantegen
desajustos importants que expliquen una emigració del personal més qualificat
quan té necessitats de canvi d’ocupació i, per contra, un ús intensiu del personal
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menys qualificat amb una mobilitat elevada. El sòl i d’altres recursos naturals
també s’utilitzen intensivament en funció de la inversió realitzada, i ens trobem
amb un cost marginal creixent a l’hora d’utilitzar-los que pot dificultar canvis
sectorials i de producció, la qual cosa solament es pot millorar amb mes
inversió.

Les reflexions que hem establert en l’anàlisi DAFO sobre aquest tema ens
porten a considerar la possibilitat que les actuacions s’orientin a cohesionar
l’esquema de funcionament comarcal, fomentar polítiques precises de millora
dels factors, d’exigència de la demanda i influir sobre els sectors connexos i de
suport, considerant la significació que l’estratègia empresarial de les activitats
productives té per a l’Alt Camp.

La millora de la competitivitat d’un territori s’ha de considerar a partir de la
realitat socioproductiva, però, en assenyalar les línies d’actuació futura, ens
determinen un model de funcionament que incideix en uns aspectes o en uns
altres. A l’Alt Camp hi ha diferents possibilitats, en principi no té per què ser
una millor que l’altra, en tot cas se’n pot matisar la incidència territorial, la qual
cosa porta a determinar unes preferències. No obstant això, qualsevol té uns
problemes específics i uns avantatges; la preferència d’un model o d’un altre, en
definitiva, dependrà de les decisions que es prenguin.

5.5.1 MODELS D’ACTUACIÓ PREFERENT
Podem assenyalar algunes opcions que anomenem model de creixement
diferenciat a partir de la realitat actual. Tots tenen unes possibilitats a partir de
la base productiva existent i de la incidència que els elements territorials
propers poden tenir sobre la comarca. Els models són aquests:
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1. Aprofitar els avantatges de costos de producció
2. Procés d’intensificació industrial
3. Intensificació de l’ús de l’espai i augment de població
4. Diversificació equilibrada

1. Aprofitar els avantatges dels costos de producció. Implica aprofundir
en un element de competitivitat que té una gran significació actual a la
zona. Com que es tracta d’una àrea on no hi ha grans aglomeracions, els
factors de producció endògens són relativament competitius en preu. Es
tracta d’un element que a mitjà termini deixarà de tenir aquestes
condicions de competitivitat en funció de la major escassetat en l’ús dels
factors que portarà a una igualació de preus. Aquest avantatge ha estat
un element important fins a l’actualitat per al creixement econòmic de
l’àrea, però les dificultats futures per poder mantenir-lo són patents.

2. Procés d’intensificació industrial. La comarca té un elevat percentatge
del seu PIB derivat del sector secundari, ja que és una de les comarques
amb més pes de l’activitat secundària de Catalunya. No és que tingui
grans plantes energètiques o d’indústria bàsica, sinó que aquesta
dinàmica s’ha materialitzat essencialment a través d’una activitat
industrial manufacturera. Continuar per una aposta industrial podria ser
un element important a considerar. No obstant si aquest fos el camí, la
significació del sector haurà de ser diferent a l’actual i centrar-se en
indústries que es plantegin la competitivitat i el dinamisme no tant per
costos, que és un dels avantatges immediats de la comarca, sinó per
producte. Això implica uns suports de serveis importants a l’activitat
industrial per poder plantejar-se aquest nou dinamisme.
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3. Intensificació de l’ús de l’espai i augment de població. La densitat de
població i d’espai productiu per quilòmetre quadrat a la comarca és molt
inferior al de les comarques costaneres properes. És notori que la
intensificació d’aquest factor genera uns efectes multiplicadors molt
significatius que es reflecteixen interioritzant les despeses d’instal· lació
de la població i les noves activitats productives. En aquest sentit, el fet
que l’Alt Camp es plantegés un model similar al de les àrees costaneres
veïnes seria un element de creixement important. La comarca ho pot
assolir si considerem les oportunitats que s’hi poden trobar per la
població i l’ocupació de l’espai.
4. Diversificació equilibrada. Aquest és el quart marc d’actuació i té una
realitat en la base productiva i territorial. La indústria és un element
significatiu a la comarca però subsectorialment es troba molt
diversificada, la qual cosa suposa un avantatge davant de consideracions
cícliques i, a la vegada, un inconvenient per les dificultats d’assolir una
massa crítica adequada que porti a activitats terciàries que donin
economies externes. Els serveis tenen un pes important per atendre les
necessitats col· lectives dels ciutadans, i això genera un dinamisme
econòmic notori. L’agricultura té un efecte de reserva territorial i de
manteniment de rendes i de l’estructura social a la majoria de poblacions
de la comarca. La construcció orienta gran part de l’estalvi comarcal i
activa una dinàmica complementària que els darrers anys ha adquirit
una notable significació. En aquest sentit, la diversificació equilibrada
seria l’entorn econòmic actual. Alhora, vol assenyalar la necessitat de
controlar el creixement futur a partir d’uns paràmetres de qualitat de
vida, equilibri social i protecció territorial similar a l’actual, i incloure els
elements de modernitat necessaris per millorar la renda i la base
productiva comarcal.
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Diferenciar aquests models no indica una exclusió segons la preferència que es
doni, ja que, com hem explicat anteriorment, tots es troben en la realitat de l’Alt
Camp. És difícil, per altra banda, considerar-los com a complementaris, ja que
les preferències per un o l’altre determinaran una estructura productiva
diferenciada a l’actual a mitjà termini, en la qual els factors de competitivitat de
la mateixa comarca actuaran de manera diversa i el resultat, dins d’un marc
sempre possible de creixement econòmic, pot ser molt diferent. Analitzar
aquestes alternatives o models de creixement ens porta a considerar que la
comarca no vol trencar amb la realitat actual, sinó que vol modernitzar-la per
adaptar-se als nous condicionants de l’entorn i la dinàmica productiva del país,
i no esdevenir una reserva territorial d’altres àrees properes. En aquest sentit, es
considera beneficiosa la dinàmica de la franja costanera del Camp, però
s’observa amb la precaució suficient perquè no generi una ocupació extensiva
dels recursos de la zona i un procés de suburbialització, no solament centrat en
els nuclis urbans sinó que s’estengui per tot el territori.

Dels quatre models anteriors, el model de diversificació equilibrada de la base
productiva és el més sostenible. La raó és que les possibilitats de creixement
d’aquest model poden satisfer més les necessitats de les generacions actuals i les
futures. En aquest cas, estem assumint la definició clàssica de sostenibilitat: “el
desenvolupament és sostenible quan satisfà les necessitats de les generacions actuals
sense hipotecar la capacitat de les generacions futures de satisfer les seves pròpies
necessitats" .

5.5.2 LES GRANS LÍNIES ESTRATÈGIQUES
L’opció o model clarament manifestat per les institucions promotores d’aquest
estudi en les reunions mantingudes en ponderar aquestes alternatives ha
estat l’opció equilibrada, fruit de reflexions que porten a considerar una
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necessitat de modernització de la base productiva comarcal dins d’uns cànons
d’equilibri territorial, medi ambiental i productiu, i no uns plantejaments
d’excessiva especialització. És a dir, créixer mantenint la cohesió social com a
element important d’aquest impuls econòmic, i preservar l’entorn territorial
acceptant la necessària diversificació de la base productiva entre els serveis, la
indústria i els subsectors productius dins d’aquesta, i promocionar un procés de
modernització basat en cinc aspectes importants que emmarquen les estratègies
a considerar en aquest dinamisme.
1. Infraestructures i serveis públics com a base fonamental per a la
localització econòmica, la competitivitat i la qualitat de vida
2. Necessitat d’impulsar la recerca i el desenvolupament per afavorir la
competitivitat del teixit empresarial
3. Millora general del nivell de formació
4. Significació del terciari. Necessitat de potenciar-lo
5. Increment de la capacitat d’influència de l’Alt Camp en el seu entorn
territorial immediat

Ara valorarem el sentit que volem donar a cada una d’aquestes línies amb la
idea que esdevinguin la filosofia que dirigeixi les diferents d’actuacions que
després assenyalarem per a la comarca.

1. Infraestructures i serveis públics com a base fonamental per a la
localització econòmica, la competitivitat i la qualitat de vida
Aquest àmbit es planteja amb diversos components que, en cas de no resoldre’s,
poden comportar que apareguin colls d’ampolla per a la comarca. Totes les
actuacions que s’assenyalin han de permetre continuar el procés de millora de
les infraestructures de comunicacions i les xarxes de serveis (subministrament
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energètic i altres xarxes de serveis en especial el gas i les vinculades a les
tecnologies de la informació i la comunicació). En els propers anys és
fonamental connectar de manera favorable la comarca amb el port de
Tarragona, l’aeroport de Reus i l’estació ferroviària de Perafort. També cal
valorar les infraestructures ferroviàries en benefici de la comarca, incloent-hi
l’estudi de possibilitats en el transport de mercaderies.

Cal adaptar la xarxa d’equipaments públics, en camps com l’ensenyament, la
cultura o la sanitat, a la tendència demogràfica progressiva de l’Alt Camp. Per
tant, es tracta de continuar millorant els serveis públics en sentit ampli,
responent tant a l’evolució econòmica i demogràfica com a les necessitats que es
plantegen.
2. Necessitat d’impulsar la recerca i el desenvolupament per afavorir la
competitivitat del teixit empresarial
En general, la necessitat d’afavorir els centres d’investigació i desenvolupament
amb concreció posterior en la inversió és una apreciació compartida per
bona part del teixit empresarial de la comarca. Es tracta d’estendre aquesta
voluntat i d’estructurar mecanismes des del sector públic per compartir
recursos i generar sinergies positives entre les empreses. Cal fomentar la creació
de centres tecnològics sectorials transversals, que potenciïn i facilitin la
transparència de tecnologia entre els centres d’investigació i les empreses. Es
necessària l’actuació concertada entre el sector públic i el sector privat per
transmetre informació i signar acords entre institucions de la comarca i centres
d’investigació o universitats.
Seria molt convenient en aquest marc estratègic adaptar-ne un de concret per a
les pimes, com la creació i tutorització de vivers d’empreses amb objectiu de
millorar l’eficiència en el foment de projectes empresarials innovadors.
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Aquesta

filosofia

d’actuació

ha

de

permetre

l’aparició

d’activitats

complementàries i serveis empresarials i professionals diversos, que actualment
són demanats a l’exterior de la comarca.
3. Millora general del nivell de formació
En aquest punt, estretament vinculat a l’anterior, es parteix de la constatació
que el nivell de qualificació professional de l’Alt Camp és clarament millorable.
És convenient considerar que, mitjançant estratègies conjuntes entre les
empreses i les institucions, es pot millorar la capitalització dels recursos
humans de la comarca. Per assolir-ho és necessari estructurar una oferta
formativa concreta, destinada no tant a cobrir la demanda del moment, sinó
sobretot a afavorir la competitivitat de cada persona en el context de la zona.

Un element fonamental, en aquest sentit, és elaborar propostes concretes amb
els centres formatius incloent-hi la Universitat i altres institucions. En
concret, la signatura d’acords amb escoles universitàries i amb instituts de
formació professional facilitaria l’accés dels joves als estudis.

Al marge de l’ensenyament reglat, cal estructurar una oferta formativa útil per a
la competitivitat dels recursos humans de la comarca. Per tant, no es pot deixar
de banda aquella oferta formativa adreçada a col· lectius que puguin presentar
una problemàtica específica.

Cal tenir en compte, tant en relació amb aquest punt com amb l’anterior
recerca i desenvolupament l’impuls de mesures complementàries com la
creació d’una oferta residencial de qualitat i d’equipaments i serveis específics
per convertir l’Alt Camp en un territori amb uns recursos humans adaptats a
unes possibilitats tècniques òptimes.
4. Significació del terciari. Necessitat de potenciar-lo a la comarca
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Les economies modernes augmenten la productivitat potenciant el sector
terciari de dues maneres: una és la creació de serveis per a la població, que és
un element no solament econòmic important sinó també la base de l’equilibri de
les societats actuals. I l’altra és la necessitat de millorar les productivitats de
l’aparell productiu externalitzant moltes actuacions empresarials. En tots dos
casos és necessària una actuació decidida per part de les administracions que
permetrà crear unes economies externes a les empreses que determinaran, en
definitiva, la millora de la competitivitat global d’un territori.
L’Alt Camp té una base terciària feble que s’orienta a prestar serveis a una
població no gaire nombrosa, i això determina la manca de massa crítica .
L’estratègia del terciari a la comarca hauria d’arribar a una població més àmplia
que la de la base demogràfica. Així doncs, s’haurien de crear activitats
supracomarcals i potenciar la part més feble d’aquest sector, com els serveis a la
base empresarial i productiva. En aquest sentit, també cal considerar criteris
supracomarcals, ja que si la base productiva local té un vessant exportador
significatiu, també la poden tenir els serveis. Aquesta voluntat ha d’estar
present en l’estratègia comarcal.
Dins d’aquestes activitats terciàries no podem deixar d’esmentar la significació
que pot tenir el turisme com una activitat clarament “exportadora” si s’atrauen
visitants. Les diverses formes de considerar aquesta activitat tenen possibilitats
a la zona, si s’ordenen preservant les característiques de l’entorn territorial i
social.
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5. Increment de la capacitat d’influència de l’Alt Camp en el seu entorn
territorial immediat
D’entrada, és fonamental aconseguir una participació activa de les institucions
de l’Alt Camp en els diversos corrents d’opinió o taules que es vagin creant o
existeixin per poder manifestar amb veu pròpia les preferències de la zona. S’ha
de plantejar crear un corrent d’opinió com un instrument de lobby que coordini
les diverses institucions de la zona i crear organismes de promoció potents per
part de les administracions locals.

També s’ha d’estructurar la manifestació amb un pes específic, com a defensa
de plantejaments amplis que poden interessar l’entorn, abans que la defensa
d’interessos molt locals i específics, . En aquest sentit, les actuacions de les
institucions tenen una importància cabdal i han de possibilitar la integració del
teixit empresarial i social amb l’institucional, per realitzar les gestions i accions
de promoció a l’exterior de manera continuada, amb la voluntat de plantejar i
poder argumentar les necessitats comarcals en decisions de caràcter més ampli
que prenen institucions externes a la zona.

En definitiva, es tracta de millorar la capacitat d’influència de la comarca a
l’exterior, incloent-hi aquells aspectes d’imatge que la posicionen com un
territori dinàmic i competitiu.

5.6 ACTUACIONS

QUE S’HAN DE PREVEURE EN EL MARC ESTRATÈGIC

ASSENYALAT PER A LA COMARCA

A partir de l’anàlisi anterior sobre els models i les estratègies que s’han de
considerar a la comarca, passem a determinar unes línies d’actuació que puguin
emmarcar opcions de projectes específics en un futur pròxim. Els plantejaments
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Gràfic 5.3 El model de diversificació equilibrada

Estratègies bàsiques

Línies d’actuació

• Infraestructures i serveis públics
com a base fonamental per a la
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• Necessitat d’impulsar la recerca
i el desenvolupament per
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• Millora general del nivell de
formació
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seu entorn territorial immediat

Font: Elaboració pròpia
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• Mantenir l’equilibri territorial i
ambiental
• Crear estructura urbana i noves
centralitats a la ciutat de Valls
• Absorbir el creixement demogràfic
sense generar desequilibris socials
• Interrelacionar les vies de
comunicació de pas amb les de
mobilitat interna
• Estructurar una política adient de
transport públic que connecti llocs
de residència i centres de treball i
serveis, aprofitant la innovació que
representen les noves
infraestructures ferroviàries
• Integrar-se en el dinamisme de la
franja costanera del Camp,
principalment per la instal· lació de
noves activitats terciàries i serveis
industrials
• Crear una massa crítica suficient
en els principals subsectors per
impulsar una infraestructura de
suport
• Capitalitzar els recursos humans
de la zona i crear alternatives
d’ocupació i residència a la més
qualificada
• Fomentar les relacions industrials
intersectorials, per afavorir la
competitivitat de les empreses
• Aprofitar l’avantatge
d’internacionalització de la
indústria de la comarca. amb
empreses grans i tecnològicament
competitives
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que detallarem són fruit de dues coses: d’una banda, de l’anàlisi teòrica, la qual
cosa ens permetrà valorar les opcions que es poden assenyalar des d’una visió
tècnica de la realitat comarcal i, de l’altra, de la consideració de les opcions
manifestades en unes taules de reflexió feta conjuntament amb els representants
de les entitats comarcals que han participat en l’estudi.

En aquest quadre hem ordenat i concretat les actuacions que determinen
elements de competitivitat i d’avantatges per a la comarca dins del model
assenyalat i de les opcions estratègies previstes. A partir d’aquestes
consideracions indiquem unes línies d’actuació.

Hem proposat deu línies d’actuacions per al futur de la comarca, que
considerem essencials per determinar futurs projectes que es podran emmarcar
en l’estratègia comarcal. Són opcions que han de tenir molt presents els aspectes
de model i estratègia que hem valorat anteriorment sobre com pot evolucionar
la problemàtica de la zona. En aquest marc, les línies d’actuació que
esmentàvem més amunt les podem concretar en les deu consideracions que
hem establert en el gràfic 5.3. Tenen en compte el model de diversificació
equilibrada que assenyalàvem com a futur per a la comarca i preveuen les
estratègies assenyalades en l’apartat anterior. A continuació detallem de
manera més precisa les actuacions.

1. MANTENIR L’EQUILIBRI TERRITORIAL I AMBIENTAL

•

En l’àmbit de l’ordenació del territori, es tracta d’aplicar eines concretes
que facilitin consolidar l’Alt Camp com a territori coixí o d’enllaç entre
un nucli d’elevada densitat demogràfica, econòmica i d’infraestructures i
les comarques interiors. S’ha d’aprofitar el Pla Territorial Parcial del
Camp per definir un model propi de comarca, fent una funció propera a
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un pla director. Entre els continguts que s’han de definir hi ha el consens
sobre les zones més aptes per al creixement urbanístic o el paper de cada
part de la comarca o sistema urbà en el conjunt.
•

Pel que fa al paper que ha de tenir la comarca en un nou marc regional
del Camp de Tarragona, cal insistir en una participació més directa i
coordinada de les institucions de l’Alt Camp en el marc del Consorci o
les estructures que acabin definint aquesta regió. Al mateix temps, però,
optimitzar les estructures pròpies de funcionament de la comarca, de
manera que es pugui afavorir un equilibri de conjunt.

•

Des d’un punt de vista de l’entorn, la prioritat és aplicar de manera
progressiva criteris de gestió ambiental amb caràcter integral, tant pel
que fa als àmbits institucionals com a les empreses. Això engloba
processos tan diversos com el sanejament, la correcció dels impactes
existents incendis, contaminació fluvial, pedreres o la gestió forestal,
i té en la creació de les infraestructures necessàries en molts casos ja
previstes una de les màximes prioritats.

•

Com s’ha dit en referència a l’ordenació del territori, avançar en el
concepte de sostenibilitat implica utilitzar les eines de gestió disponibles,
per exemple, impulsar els processos d’Agenda 21 Local, amb una visió
supramunicipal en aquells casos en què sigui necessari.

•

En general, es tracta de vincular les estratègies d’ordenació i planificació
territorial al model de comarca desitjat, que permeti evitar per exemple
l’abandonament de conreus, l’impacte excessiu de les pedreres o
l’aparició de nuclis que només tinguin una funció industrial. Ara bé, no
només es tracta de definir aquest model de territori sinó també de
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plantejar mesures que hi permetin arribar, com poden ser les de caràcter
agroambiental o les vinculades a la gestió forestal.
•

Cal donar al paisatge un valor específic en l’ordenació territorial, com a
element de diferenciació de la comarca i també de qualitat de vida per als
ciutadans. Això comporta introduir en els documents de planificació els
elements d’estudi del paisatge -com poden ser les unitats paisatgístiques
i els recursos específics- així com les propostes per a la seva gestió. Es pot
aportar des de la comarca un document amb aquests continguts a
integrar en el Pla Territorial Parcial i que pugui ser també recollit en la
normativa urbanística dels municipis afectats. Cal tenir una especial cura
amb les zones de muntanya i els espais fluvials.

•

Finalment, cal valorar el territori amb finalitats no només pedagògiques,
sinó també de dinamització socioeconòmica, partint de les grans peces
que estructuren la comarca. En aquest sentit, cal millorar el sistema de
transport públic intermunicipal i promoure’n l’ús entre els habitants de
la comarca. Això , d’una banda, repercutiria en els estrats de població
que depenen del transport públic i, d’una altra, ajudaria a l’equilibri
territorial entre els diferents municipis.

2. Crear una estructura urbana i noves centralitats a la ciutat de Valls
•

En realitat, l’enunciat d’aquest punt fa referència a la necessitat de
fomentar en el conjunt de les poblacions de la comarca l’estructuració de
nuclis integrats i d’evitar fenòmens innecessaris de dispersió i, fins i tot,
de suburbialització. Per exemple, es tracta de mantenir les funcions de
residència i comerç en els nuclis antics o dur a terme una política activa
de regulació i ordenació del sòl no urbanitzable, començant per les
actuacions necessàries en l’apartat legal.
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•

El paper de la ciutat de Valls en l’equilibri del conjunt de la comarca i en
la seva competitivitat l’ha de fer objecte d’actuacions de caràcter específic
que siguin demostratives per a la resta del territori i significatives en el
conjunt del Camp. D’entrada, cal insistir en la tasca de reequilibri
funcional

i

territorial

de

Valls,

facilitant

una

reorientació

de

determinades funcions i activitats. En aquest sentit, té un caràcter
estratègic recuperar la funcionalitat del nucli antic, sempre partint del
supòsit de mescla de funcions i activitats, mantenint la residència,
l’atracció de la iniciativa privada i el foment de polítiques socials. Això
comporta l’execució de les operacions prioritàries i consensuades en el
marc del Pla General, incloent les pertanyents al PERI del nucli antic.
•

Cal potenciar la consolidació de noves centralitats funcionals a Valls, tot i
que de manera integrada i atenent les dimensions de la ciutat, que no fan
viable ni necessària l’aparició de nous centres diferenciats. Cal dissenyar
un teixit urbà continuat, amb connexions de qualitat.

•

Altres actuacions fonamentals per aquest nou plantejament de ciutat són:

o La diversificació de les tipologies d’habitatges en oferta, sempre
amb un caràcter mixt en què predominin els edificis plurifamiliars
de dimensions moderades i amb zones verdes col· lectives.
o La superació qualitativa de la barrera que representen els torrents,
recuperant-ne la titularitat pública per construir-hi àrees fluvials
de lleure, amb actuacions emblemàtiques com el torrent del
Catllar.
o La consolidació definitiva de l’eix industrial de la carretera del
Pla, amb actuacions orientades a la qualitat ambiental i de serveis,
així com la creació de noves zones d’activitat accessibles i aptes
per al sector terciari.
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3. Absorbir el creixement demogràfic sense generar desequilibris socials
•

En principi, correspon als agents del mateix territori definir una
dimensió demogràfica orientativa i adient per a l’equilibri social i
territorial. Paral· lelament, cal fer un estudi i un seguiment
continuat de les necessitats en infraestructures i equipaments,
vetllant per una equiparació proporcionada amb la resta de
comarques.

•

Un element fonamental per absorbir de manera correcta la nova
població

és

aplicar

polítiques

d’habitatge

específiques

i

diferenciades per a cada problemàtica, partint en alguns casos
d’acords entre els àmbits públic i privat.
•

En l’àmbit de la immigració estrangera, és necessari facilitar o
universalitzar els mecanismes socioculturals d’integració, com ara
cursos i programes específics. En un sentit ampli, alguns dels
criteris socioculturals es poden aplicar a altres nous residents de
l’Alt Camp.

•

La condició creixent de l’Alt Camp com a comarca receptora de
població pot ser aprofitada per canalitzar determinats volums
demogràfiques als nuclis rurals amb dificultats, mitjançant
polítiques que combinin habitatge, promoció econòmica i
integració sociocultural.

4. Interrelacionar les vies de comunicació de pas amb les de mobilitat interna
•

Amb caràcter prioritari, les institucions comarcal han de continuar les
gestions per millorar les infraestructures viàries, prioritzant aquelles que
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facilitin l’estructuració interna del territori en relació amb els grans
corredors que, independentment del calendari, ja tenen una execució
prevista. Un paper actiu del Consell Comarcal i la resta d’institucions en
el marc dels organismes supracomarcals de l’àmbit del Camp ha d’ajudar
en aquesta línia.
•

Per tant, cal diferenciar dos grans nivells d’infraestructures: d’una banda,
actuacions com l’autovia Tarragona-Montblanc, el tram Valls-el Vendrell
o el desdoblament entre Alcover i Reus; de l’altra, millores com la
connexió entre Vila-rodona i Torredembarra, els enllaços concèntrics com
poden ser Vallmoll-la Masó o Vila-rodona-el Pla i uns accessos correctes
a les zones de muntanya. Sense oblidar la millora de la connexió de la
comarca amb l’Anoia.

•

D’altra banda, és necessari, com a criteri general, prioritzar la millora
dels traçats existents, per tal d’evitar impactes territorials innecessaris i
de difícil recuperació. També cal facilitar la connexió més adient entre
aquests nivells d’infraestructures viàries, tant des del punt de vista tècnic
com de seguretat.

5. Estructurar una política adient de transport públic que connecti llocs de
residència i centres de treball i serveis, aprofitant la innovació que
representen les noves infraestructures ferroviàries
•

És prioritari mantenir i millorar els serveis ferroviaris actuals, facilitant la
recuperació i el paper de cadascuna de les estacions en el conjunt de la
xarxa. Això és especialment important de cara a qualsevol possibilitat
d’integració del servei en el marc del Camp.
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•

Pel que fa a l’alta velocitat, cal facilitar l’accés a l’estació de Perafort des
del conjunt de l’Alt Camp, tant pel que fa a vials com, especialment, a
l’oferta de transport públic. A més, amb una visió segurament
supracomarcal, l’aprofitament de les potencialitats de l’esmentada
estació comporta aplicar polítiques de promoció local i d’habitatge
vinculades a un determinat perfil de persones i empreses.

•

Tal com seria recomanable fer en l’apartat viari, cal plantejar una
proposta específica de l’Alt Camp en el marc dels organismes
supramunicipals del Camp que integri aquestes prioritats. Aquesta
proposta ha de partir de la necessitat de facilitar la multimodalitat, tant
entre aquestes xarxes ferroviàries com amb la resta de mitjans de
comunicació.

•

De cara al futur, per al conjunt del transport públic, un criteri ha de ser
facilitar els processos de creixement en aquells punts que puguin tenir
una bona accessibilitat del transport públic.

6. Integrar la comarca en el dinamisme de la franja costanera del Camp,
principalment per la instal· lació de noves activitats terciàries i serveis
industrials
•

Com a punt de partida, l’Alt Camp ha de tenir com a prioritat la millora
de les estructures i les infraestructures per generar dinamisme econòmic
i atraure inversió exterior. Això és especialment important si tenim en
compte la tendència de creixement de la població.

•

Cal impulsar de manera coordinada els mecanismes per donar suport al
teixit empresarial existent i per crear noves activitats, estudiant-ne
l’extensió en el marc comarcal.
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•

Pel que fa a les empreses existents, cal ajudar-les que obrin el seu àmbit
d’actuació al Camp de Tarragona. Des de l’apartat institucional, és
important dur a terme accions de promoció específica dels serveis i de les
empreses de l’Alt Camp promoció sectorial i territorial en tot aquell
espai territorial.

•

De manera més específica, és prioritari enfortir el teixit de serveis i de
comerç. Cal, doncs, impulsar els plans de dinamització comercial en els
principals municipis, desenvolupant les actuacions urbanístiques de
suport a la implementació. Si escau, cal estudiar la possible localització
de noves fórmules comercials i de serveis que puguin generar una
atracció sobre les comarques de l’entorn, especialment si ens referim a
Valls i Alcover.

•

La valoració dels recursos turístics pot ser un element de suport al
desenvolupament del sector terciari. Per assolir aquest objectiu, és bàsic
millorar la promoció i la creació d’infraestructura adient, sense oblidar la
gran significació que pot tenir l’Alt Camp en la promoció i els objectius
conjunts de la Ruta del Císter.

7. Crear una massa crítica suficient en els principals subsectors per impulsar
una infraestructura de suport
•

Dins la lògica de desenvolupar les estructures de suport al teixit
empresarial, cal dur a terme accions específiques i la creació de serveis
adients que puguin generar economies externes en aquestes branques
que actualment ja disposen d’una potencialitat elevada.

•

És necessari promoure activitats de suport a les empreses innovadores
de la zona, aprofitant els centres d’investigació i desenvolupament de les
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grans empreses de l’àrea. Alhora, cal donar suport a aquelles petites
empreses que ofereixen la col· laboració a grans empreses de la comarca
amb

la

subcontractació

o

altres

formes

contractuals.

Aquesta

infraestructura de serveis s’hauria de convertir en una oferta
supracomarcal.
•

Hi ha tres sectors essencials en l’oferta del secundari a la comarca:
l’auxiliar d’automoció, l’alimentació i la logística. Són activitats que s’han
de potenciar creant un entorn adequat a les possibilitats de dinamització
empresarial.

•

Els altres sectors d’activitat també han de coordinar-se per crear
infraestructures adients i serveis conjunts per al funcionament que donin
suport a la competitivitat de les empreses. Estem considerant com a
activitats significatives la paperera i química.

•

Les administracions i institucions han d’impulsar accions o estratègies
conjuntes de promoció per aconseguir millorar la competitivitat de
l’oferta productiva comarcal a través de serveis que poden prestar la
seva oferta en àmbits més amplis que la mateixa comarca.

8. Capitalitzar els recursos humans de la zona i crear alternatives d’ocupació i
residència a la més qualificada
•

Cal establir els millors mecanismes per integrar l’oferta i la demanda en
el mercat de treball, insistint en l’adequació de les estructures que
tinguin aquesta finalitat. No necessàriament han de tenir un abast
únicament comarcal, atenent la nova realitat configurada per la mobilitat
laboral diària i els canvis en la localització residencial i de l’activitat
econòmica.
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•

Complementàriament, però no amb una importància menor, cal insistir
en els mecanismes de formació continuada amb criteris qualitatius. Atès
el caràcter fortament canviant de l’economia, cal atorgar un paper
especial a la formació en les noves tecnologies.

•

Per evitar la deslocalització dels directius i dels treballadors més
qualificats que prefereixen residir a l’exterior de la comarca, cal
valorar aquests aspectes:

o Promoció d’àrees residencials permanents de qualitat singular,
tant pel que fa a característiques de l’entorn com a la dotació de
serveis.
o Desenvolupament de les opcions de treball qualificat lligades a les
altres mesures indicades.
•

L’objectiu ha de ser no només la permanència dels residents a l’Alt Camp
sinó també l’atracció de nova població, amb un benefici evident per al
sector terciari.

9. Fomentar les relacions industrials intersectorials, per afavorir la
competitivitat de les empreses
•

D’entrada, s’ha d’insistir en la promoció global del teixit econòmic,
treballant en cadascuna de les branques i amb una visió territorial que
superi en part la comarca de l’Alt Camp, donat que les empreses
disposen de marcs de referència diferents.

•

Pel que fa específicament a la indústria, es tracta d’aplicar novament el
criteri de cercar una aliança estratègica entre les empreses més
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destacades en cada branca. En un segon nivell, aquest plantejament s’ha
de fer extensiu al conjunt de sectors econòmics.
•

En aquest objectiu, que comporta optimitzar el teixit de serveis a les
empreses, els agents públics del territori, i més concretament les
estructures de dinamització econòmica, poden fer un paper important en
diversos àmbits, sobretot en els de mediació, coordinació, promoció,
anàlisi i impuls de l’activitat.

10. Aprofitar l’avantatge d’internacionalització de la indústria de la comarca
amb empreses grans i tecnològicament competitives
•

S’hauria de crear una línia de promoció perquè aquelles empreses que
tenen ja un grau d’internacionalització assolit puguin d’alguna manera
facilitar la inserció d’altres de la comarca, basant-se tant en la qualitat
dels processos com en el mateix origen geogràfic.

•

Caldria

identificar

les

opcions

d’internacionalització

en

sectors

emergents i la continuïtat en la realització de missions empresarials molt
especialment orientades per les pimes.
•

La promoció de Valls i l’Alt Camp com a nucli industrial s’ha de
beneficiar del seu lligam amb el Camp de Tarragona i la regió
metropolitana de Barcelona. Cal facilitar l’atracció d’empreses que
tinguin plantejaments d’actuació en una línia de competitivitat i
internacionalització.

•

Amb aquesta intenció, és important que es concreti a la comarca algun
nou espai de localització empresarial diferenciat dels tradicionals en
especial el polígon de Valls i que tingui la filosofia de parc tecnològic,
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si més no pel que fa a la qualitat d’urbanització i a l’orientació a les
activitats d’investigació. D’aquesta manera es pot atenuar una excessiva
identificació de l’Alt Camp com a espai per localitzar activitats amb una
relació

desfavorable

entre

l’espai
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ANNEX: LES INSTITUCIONS EN EL DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC COMARCAL
La visió del territori com una entitat pròpia ha estat recent. En un inici, el territori
ha servit com a frontera per a la delimitació geogràfica dels ciutadans i de les
propietats. A poc a poc, l’àmbit geogràfic ha anat adoptant personalitat pròpia i
ha anat considerant-se no com un espai inert sinó com un ens viu. En aquest
sentit, durant les últimes dècades l’Administració pública han tractat de
desenvolupar socioeconòmicament el territori en el qual té capacitat de decisió.

Aquest interès també s’ha generalitzat cap a altres institucions públiques i
privades. La col· laboració entre l’Administració pública i el sector privat és tan
antiga com la mateixa Administració, especialment pel que fa a la contractació
d’obres i serveis públics per concessió administrativa. Més recent resulta, en
canvi, la interacció en altres camps i amb altres fórmules, algunes

molt

imaginatives. Aquesta ampliació del camp de la relació públic-privada va
començar als anys vuitanta, com a conseqüència de la necessitat de
l’Administració de donar resposta a la multiplicació i la complexitat creixent dels
problemes.

Swyngedouw (1992), Bryson (1987) i Kernaghan (1993) són alguns dels
investigadors que han analitzat l’increment de la implicació de la iniciativa
privada en els projectes d’interès general. Els tipus de col· laboració més habituals
són: a) participativa, b) operacional, c) contributiva i d) consultiva.
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Però alhora, el territori no és tan sols un ésser viu, sinó que està interrelacionat
amb l’espai que l’envolta. En aquest sentit, la relació de les administracions
públiques davant d’organisme superiors, dels quals es desprèn la presa de
decisió, resulta vital per al propi funcionament. territorial.
Per aquest motiu, durant els últims anys s’ha fet referència a la capacitat de
lideratge territorial. És a dir, al davant del procés de presa de decisió hi ha alguna
persona o institució que lidera el procés. Sense aquest lideratge és molt difícil
aconseguir grans fites i per arribar-hi, avui més que mai, la informació hi té un
paper vital. És vista com un recurs perquè institucions exerceixin influència sobre
polítiques i s’integrin en els processos de desenvolupament.
La presència d’informació imperfecta i de pes diferent davant la presa de
decisions que tenen les institucions d’una regió és una de les raons externes que
poden potenciar o frenar el desenvolupament regional.
Gràfic 5.4 El procés estratègic territorial

Estratègies
emergents
Font: Mintzbert (1994).
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El gràfic 5.4 mostra com tradicionalment el procés estratègic de les
administracions públiques ha estat planificat i centralitzat. Un cop formulades
les estratègies, poden ser descartades per motius externs o interns al mateix
procés de decisió, o bé poden ser finalitzades amb més o menys èxit.

Però el nou model de relacions institucionals permet que altres actors defineixin
estratègies emergents que poden divergir de la inicial. L’existència de forces que
estan orientades en sentit contrari provoca una oposició a causa de la diversitat
d’interessos.

Davant d’una situació de negociació, la institució que tingui més poder estarà
millor situada per posar en marxa les seves propostes, ja que pot imposar més
fàcilment sancions a l’altra i recompensar-la si es comporta adequadament o,
senzillament, suportar millor el cost del conflicte. Per aquest motiu, alguns
autors com Bacharach i Lawler (1984) afirmen que “el poder és l’essència de la
negociació”.

El més important davant la negociació de polítiques territorials o de
planificacions entre diferents institucions és la ruptura del model de poder
vigent. És a dir, en lloc que els territoris s’adaptin a les normatives
consensuades per organismes externs, tractar de trencar l’hegemonia present en
el procés de presa de decisions i participar-hi de forma directa.
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La gran majoria dels autors que aborden l’estudi dels diversos aspectes de
política econòmica regional assenyalen les institucions com un element clau per al
desenvolupament econòmic regional (Amin, 1999; Cooke i Morgan 1998; Keating,
1998; Piore i Sabel, 1984; Scott, 1996, 1998; Storper, 1997).

Amin i Thrift (1994) van definir el concepte de densitat institucional, que permet
analitzar els determinants de l’acció, de la representació col· lectiva i del procés de
construcció institucional en el pla territorial. Els factors que contribueixen a
incrementar la densitat institucional són:
1. Una forta presència institucional formal: empreses, cambres empresarials,
institucions financeres, associacions comercials, autoritats locals, ONG,
sindicats, col· legis professionals i consultors, centres de serveis empresarials,
centres d’R+D, universitats i escoles i associacions civils.
2. Elevats nivells d’interacció entre les institucions que s’aconsegueix a través dels
contactes, l’intercanvi de coneixement i la informació i la cooperació entre agents i
institucions. El reconeixement institucional acostuma a basar-se en regles,
convencions i tradicions compartides pels agents del territori.
3. Desenvolupament en els actors regionals d’una consciència mútua o d’un sentit de
pertinença, de manera que aquests se sentin part d’un projecte regional.
4. Desenvolupament de patrons de coalició, que siguin resultat de la representació
col· lectiva dels interessos de la regió i de la interacció institucional.
Per tant, la presència i l’enfortiment d’institucions presents en un territori
permetrà que siguin un veritable grup de pressió davant organismes superiors on
es prenen decisions, sobretot les referides a la dotació de recursos econòmics
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Aquest grup de pressió tractarà de fer valer els seus interessos davant d’autoritats
públiques o associacions d’ordre superior. El concepte de fer lobby fa referència a
donar o obtenir informació adequada en el moment oportú a altres institucions
amb l’objectiu d’exercir pressions, tractar de convèncer, intentar intentar
neutralitzar, modificar les decisions d’aquestes institucions o d’influir-hi. En
general, es tracta de tenir un rol més actiu en el desenvolupament de la comarca.

Probablement hi haurà altres grups o individus que tenen els mateixos objectius i
que podran ajudar a fer lobby. Un mètode per pressionar és a través de l’acció
col· lectiva; és a dir, crear coalicions i treballar amb altres

grups. Un dels

principals avantatges de l’acció col· lectiva és poder compartir informació i
experiència.

Algunes de les estratègies que s’han de posar en pràctica un cop s’ha decidit crear
un lobby o grup de pressió a la regió serien les següents:

a) Crear coalicions.
b) Formalitzar el grup.
c) Establir acords tenint en compte el posicionament del grup.
d) Fer una campanya efectiva de comunicació.
e) Decidir quins membres del grup seran capaços de fer lobby gràcies a les seves
qualitats.
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Com a conclusió, hem de dir que un dels principals factors que poden facilitar el
creixement socioeconòmic de l’Alt Camp és la implementació de les capacitats
d’incidència política com a resultat del treball de base institucional. Tot i que ja
existeixen alguns precedents d’acords realitzats entre cambres de comerç, consells
comarcals i altres institucions per modificar decisions, cal establir aliances
estratègiques entre institucions públiques i privades més sovint per influenciar en
els organismes de decisió i fer conscient a l’opinió pública dels objectius i les
accions que es volen dur a terme. Aquests i molts altres factors poden flexibilitzar
la presa de decisions i permetre que la comarca sigui un punt de referència dins
del Camp de Tarragona.
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