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aquest any 2009 se n’ha fet una segona, la que
avui els presentem.
Tots som conscients de la situació econòmica
actual que viu el nostre país. És precisament
per això que cal, més que mai, fer una anàlisi
de la nostra realitat, i ser molt conscients de
les nostres debilitats i de les nostres fortaleses per trobar on, com a col·lectiu, tenim les
oportunitats que ens poden fer avançar cap al
futur. Aquest és el repte que tenim tots plegats,
institucions i societat civil.
No voldríem acabar aquestes ratlles de
presentació sense fer un agraïment a totes les
institucions que han donat suport a aquesta
segona actualització de l’estudi. En primer
lloc, a l’Ajuntament de Valls, al Consell Comarcal de l’Alt Camp i a la Cambra de Comerç
i Indústria de Valls, que han renovat el suport
a la iniciativa. En segon lloc, al Departament
d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, que ha col·laborat econòmicament en la realització de la Diagnosi.
I, en tercer lloc, un agraïment molt especial a
la Diputació de Tarragona, que, sempre sensible als problemes de la gent de les nostres
comarques, ha ajudat a finançar la publicació
d’aquest estudi.
Fundació Ciutat de Valls



▲

La Fundació Ciutat de Valls fa enguany seixanta anys que es va crear, obra de l’industrial
i mecenes vallenc Francesc Blasi Vallespinosa.
La seva generositat i la de la resta de donants,
que al llarg dels anys hi han donat suport, han
fet que avui la nostra institució sigui una realitat
sòlida i que tingui com a meta final el compromís amb la millora de la vida de la gent.
Entre els seus objectius prioritaris, la Fundació s’ha marcat promoure i impulsar iniciatives adreçades a conèixer i a desenvolupar el
creixement econòmic de Valls i de la comarca
de l’Alt Camp.
És en aquesta línia que l’any 2004 es va
adreçar a l’Ajuntament de Valls, al Consell
Comarcal de l’Alt Camp i a la Cambra de Comerç i Indústria de Valls, per invitar-los a participar en l’elaboració d’un estudi que valorés
els diversos aspectes de la realitat econòmica
comarcal. Tots van veure la necessitat de realitzar l’estudi i van donar tot el seu suport a la
iniciativa. El resultat de tot plegat es va reflectir
en la publicació Diagnosi comarcal i estratègies
de l’Alt Camp.
En aquell moment ja es va creure molt necessari que periòdicament es fes una actualització de les dades, a fi que l’estudi no quedés
ràpidament desfasat. És per aquesta raó que
l’any 2006 es va fer una primera actualització i
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Capítol 1
introducció

introducció
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de Tarragona i el Pla Estratègic del Camp de
Tarragona durant el 2008 neixen amb l’esperit
de ser una eina d’ordenació territorial i de disseny de la trajectòria del nostre territori. Davant
d’aquests canvis supracomarcals, és necessari
que els municipis que encara no s’haguessin
plantejat quin futur volen acabin reflexionant
sobre el tema.
De la confluència de totes aquestes forces
apareix l’interès d’aquest treball: realitzar una
reflexió sobre quina ha estat l’evolució de l’Alt
Camp i aportar les línies estratègiques sobre les
quals caldria incidir.
Aquest estudi presenta un canvi important
respecte als anteriors. I és que la situació econòmica davant la qual ens trobem és contrària a
les de les anteriors diagnosis. La darrera dècada
s’emmarca en una fase expansiva i, per tant, l’enfocament tractava de controlar aquestes forces.
L’actual crisi obre noves línies per corregir els
efectes negatius i redireccionar aquelles línies
que no s’han tractat.
L’estructura del treball s’organitza de la
manera següent. En primer lloc, es presenten
les característiques poblacionals de la comarca
i fem especial èmfasi en l’evolució en funció de
les nacionalitats. En segon lloc, prenem una
perspectiva econòmica i es presenten els grans
trets que han definit l’evolució econòmica de la
comarca. El tercer capítol s’endinsa dintre de
l’estructura productiva i hi observem aquells
sectors que podem considerar estratègics, sigui
per l’efecte de la crisi econòmica global, sigui per
les possibilitats de creixement futur. A continuació, s’analitzen alguns sectors clau a causa de la


▲

L’Alt Camp i el seu entorn més proper es
troben en un procés de transformació impulsat
en part pel creixement econòmic i poblacional
dels darrers anys. Davant d’aquestes pressions
externes, la comarca de l’Alt Camp, ha mostrat
una tendència cap a l’autodefinició. El saber què
és, com és i cap a on es vol anar amb el consens
general és bàsic per trobar el camí de creixement
a llarg termini. L’actual context econòmic dificulta l’equilibri intern i, per tant, es requerirà un
esforç extra per part dels agents.
Aquest estudi pertany a la tercera reflexió
realitzada a la comarca de l’Alt Camp. Té com a
objectiu fer una mirada enrere sobre la trajectòria
passada de la comarca de l’Alt Camp, definir la
situació actual de la comarca, reflexionar sobre
les línies plantejades en els anteriors treballs i
traçar algunes actuacions sobre les quals caldria
treballar a escala comarcal.
En termes generals, l’Alt Camp s’ha situat per
sota de la mitjana, on els creixements productius
es continuen centralitzant en la zona més costanera. En aquest sentit, es manté en una segona
línia dintre del procés de creixement de la regió
del Camp de Tarragona, i s’ha de treballar per
consolidar-lo com a motor de desenvolupament
i equilibri del territori del Camp de Tarragona.
El context actual representa una cruïlla: de les
actuacions fetes en el passat trobem les eines
per fer front als reptes futurs; i en aquelles que
encara estan pendents de realitzar representen
una oportunitat per millorar.
Paral·lelament, ens trobem els canvis a escala supracomarcal que s’han començat a donar. La realització del Pla Territorial del Camp

4/10/09 09:50:28

seva situació crítica o bé perquè representen un
punt adequat per al desenvolupament. El cinquè
capítol presenta els canvis fonamentals en l’àmbit
de l’ordenació territorial i de les infraestuctures.

▲
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En sisè lloc, analitzem les línies estratègiques
sobre les quals es pretén treballar en el futur.
Finalment, el document presenta les principals
conclusions que cal desenvolupar.
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Capítol 2
ELS CANVIS POBLACIONALS I LA IMMIGRACIÓ

La demografia presenta a l’Alt Camp una
realitat singular pel fet de correspondre a un
territori en transició de la ruralitat a les característiques pròpies de les àrees urbanes, fet que

motiva en el moment actual la convivència de
factors d’ambdues realitats. La significació de Valls
sobre el conjunt continua representant un dels
elements més singulars.

Taula 2.1 Evolució del padró de la població, 2004-2008

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
Vilabella
Vila-rodona
Alt Camp

2004

2005

2006

2007

2008

690
4.315
391
610
768
301
187
287
178
177
202
364
1.820
571
734
322
676
455
309
1.378
22.237
782
1.070
38.824

719
4.405
384
636
859
318
189
285
177
180
225
369
1.903
596
789
359
679
462
313
1.413
22.851
789
1.117
40.017

797
4.500
376
650
944
336
196
280
180
179
258
382
2.009
580
829
416
682
474
354
1.469
23.315
787
1.088
41.081

864
4.731
368
674
1.011
330
198
287
177
182
323
414
2.045
604
891
533
710
504
362
1.529
23.948
789
1.112
42.586

886
4.962
379
652
1.078
330
222
291
177
175
350
415
2.213
606
953
549
720
520
376
1.599
24.710
808
1.207
44.178

Variació
04-08
196
647
–12
42
310
29
35
4
–1
–2
148
51
393
35
219
227
44
65
67
221
2.473
26
137
5.354

% variació
04-08
28,41
14,99
–3,07
6,89
40,36
9,63
18,72
1,39
–0,56
–1,13
73,27
14,01
21,59
6,13
29,84
70,50
6,51
14,29
21,68
16,04
11,12
3,32
12,80
13,79

els canvis poblacionals i la immigració
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del padró continu
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2.1. Evolució demogràfica recent
En els darrers anys es produeix una tendència
relativa a un creixement moderat de la població
comarcal, que es farà palès especialment a partir
de la moderació del procés migratori en el darrer
any. Tot i això, és evident que de cap manera no
es pot parlar d’una paralització en la dinàmica
progressiva, i, de fet, el creixement es registra
—almenys pel que fa a l’evolució d’empadronats— en la pràctica totalitat de municipis. A
més, cal tenir en compte l’efecte que l’actual
estructura de la població, amb més presència absoluta de joves, pot tenir en el futur immediat.
En el darrer període no hi ha hagut variacions gaire significatives en la distribució de la
població ni noves tendències en el seu assentament. Més aviat es tendeixen a confirmar dinàmiques encetades anteriorment, tant pel que
fa a eixos com a característiques i dimensions
dels municipis (els tres municipis més grans
continuen integrant al voltant del 72% de la
població).
El pes dels principals municipis fa que es
mantingui la polarització demogràfica, però

és cert que l’augment poblacional és més diversificat que anteriorment. A la dinàmica de
les poblacions progressives s’hi afegeix que
municipis com ara Montferri, Aiguamúrcia
o el Rourell han canviat les dinàmiques que
registraven fa una dècada.
Més concretament, destaquen algunes
d’aquestes dinàmiques en l’evolució demogràfica dels municipis:
• La continuïtat en el creixement de Valls, que
contemplat en un marc temporal més ampli
representa una arrencada significativa. No
podem oblidar que fa una dècada registrava
una gran estabilitat.
• La detecció que Alcover, el Pla de Santa
Maria, Vallmoll i Vila-rodona es converteixen
en motors demogràfics, sovint amb incidència en l’entorn respectiu.
• La confirmació de la tendència a l’alça de
municipis petits i de la zona est, anteriorment
amb pèrdues o una clara dinàmica d’estancament. Persisteix, però, un menor dinamisme
en la zona sud-est.

Mapa 2.1. Evolució relativa de la població (2004-2008)

Més del 70%
Del 20% al 40,46%
Del 10% al 20%
Del 5% a 10%
Del 0% al 5%
Retrocés del 0% al –3,07%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat
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És important destacar novament un menor
ritme de creixement comparatiu de l’Alt Camp
en relació amb l’àmbit territorial del Camp de
Tarragona —configurat per sis comarques— i
amb el conjunt de la província de Tarragona,
mentre que el creixement de la comarca és superior al català.
Tot i l’augment poblacional experimentat per
la comarca sobretot en aquests darrers anys, hi
ha hagut una disminució del pes demogràfic de
l’Alt Camp sobre el conjunt de l’àmbit territorial
del Camp. Aquest fet és degut no solament a la
dinàmica continuada de creixement del Tarragonès i el Baix Camp, sinó també a l’acceleració en
aquest procés al Baix Penedès i la incorporació,
encara que més modesta, de la resta de comar-

ques (Conca de Barberà, Priorat) a la dinàmica
progressiva. El 2008 representava el 7,36% de
la població de l’àmbit del Camp de Tarragona
(6 comarques).
No es pot oblidar que tradicionalment l’Alt
Camp ha estat la comarca més modesta de l’espai
central del Camp des del punt de vista de poblament i de dinàmica demogràfica. Per tant, es
confirma una dinàmica intermèdia en el context
territorial més immediat.
Finalment, cal indicar la necessitat de contemplar una anàlisi a mitjà termini per tal de
confirmar tendències recents i, especialment,
contemplar els possibles efectes d’una situació
econòmica i social singular com la que es registra
al final de la dècada present.

Taula 2.2 Evolució comparativa de la població (2000-2006)

Alt Camp
Camp de Tarragona
Província de Tarragona
Catalunya

Població
2000
35.443
442.249
598.533
6.261.999

Població
2006
41.081
553.004
730.466
7.134.697

Població
2008
44.178
599.804
788.865
7.364.078

% variació
00-06
15,90
25,04
22,04
13,93

% variació
06-08
7,54
8,46
7,99
3,22

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

Gràfic 2.1 Pes demogràfic de l’Alt Camp en relació amb l’àmbit funcional
territorial del Camp de Tarragona
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2.2 Estructura de la població
La comarca de l’Alt Camp, com bona part
de Catalunya, presenta —almenys en un context
temporal ampli— una estructura demogràfica
orientada a l’envelliment, malgrat que el procés
es veu moderat i, fins i tot, comença a canviar
per l’increment global afavorit per la immigració
exterior. D’altra banda, cal tenir en compte que
els factors de localització i la particular estructura
econòmica de la comarca afavoreixen un pes
significatiu dels grups adults.
Concretament, el grup d’edat que presenta
major representació és el tram comprès en els
homes de 30 a 34 anys (3.976 persones, que
representen prop del 9% de la població). Es
tracta d’un grup de la població d’activitat poten-

cialment alta, i és aquell que aglutina un major
nombre d’ocupats a la comarca.
També destaca el segment tant d’homes com
de dones de 25 a 29 anys, amb un total de 1.909
homes i 1.675 dones, que representen el 4,32%
i el 3,79% del total de la població comarcal,
respectivament.
Pel que fa al col·lectiu femení, s’observa un
cert desplaçament dels majors percentatges cap
als grups d’edats més joves. Junt amb els punts
anteriors, afavoreix el pes dels grups potencialment fèrtils i incideix en la natalitat i, per tant, en
el rejoveniment de la població. L’estructura de la
piràmide presenta una clara posició intermèdia
entre els espais joves amb una àmplia base i les
comarques envellides amb un cim relativament
ample, tot i que és evident que implica un fort

Taula 2.3 Estructura de la població municipal per edats (2008)
Menors de 16 anys
Aiguamúrcia
Alcover
Alió
Bràfim
Cabra del Camp
Figuerola del Camp
Garidells, els
Masó,la
Milà, el
Montferri
Mont-ral
Nulles
Pla de Santa Maria, el
Pont d’Armentera, el
Puigpelat
Querol
Riba, la
Rodonyà
Rourell, el
Vallmoll
Valls
Vilabella
Vila-rodona
TOTAL

Valor
121
895
38
86
179
64
33
31
26
69
17
55
372
75
195
73
81
93
70
238
4.106
109
183
7.209

%
13,66
18,04
10,03
13,19
16,60
19,39
14,86
10,65
14,69
19,71
9,71
13,25
16,81
12,38
20,46
13,30
11,25
17,88
18,62
14,88
16,62
13,49
15,16
16,32

De 16 a 64 anys
Valor
609
3.322
266
424
732
201
149
188
107
216
138
273
1.456
379
649
395
472
324
230
1.144
16.702
514
785
45.984

%
68,74
66,95
70,18
65,03
67,90
60,91
67,12
64,60
60,45
61,71
78,86
65,78
65,79
62,54
68,10
71,95
65,56
62,31
61,17
71,54
67,59
63,61
65,04
67,71

De 65 i més anys
Valor
156
745
75
142
167
65
40
72
44
65
20
87
385
152
109
81
167
103
76
217
3.902
185
239
7.294

%
17,61
15,01
19,79
21,78
15,49
19,70
18,02
24,74
24,86
18,57
11,43
20,96
17,40
25,08
11,44
14,75
23,19
19,81
20,21
13,57
15,79
22,90
19,80
16,51

Total
886
4.962
379
652
1.078
330
222
291
177
350
175
415
2.213
606
953
549
720
520
376
1.599
24.710
808
1.207
44.178

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE
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Gràfic 2.2 Piràmide de població per edats i sexe. Alt Camp. 2006
Edat (anys)

homes

80-84

dones

70-74
60-64
50-54
40-44
30-34
20-24
10-14
0-4
3.000

2.000

1.000

0

1.000

2.000

3.000

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

• Els índexs d’envelliment, de dependència i
de recanvi de la població en edats adultes
reflecteixen com la comarca es troba, també
en aquest cas, en una situació intermèdia entre les comarques menys envellides i les més
envellides del Camp de Tarragona, i presenta
uns índexs d’envelliment i de dependència
lleugerament per sobre de la mitjana catalana.

els canvis poblacionals i la immigració
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• En relació amb l’àmbit del Camp, la comarca
presenta un percentatge de població jove relativament reduït, amb més població envellida
comparativament parlant. L’envelliment és,
però, menys acusat que a la veïna comarca
de la Conca de Barberà.
• La major emigració de les dones tendeix a
provocar en el perfil de municipis de l’Alt
Camp una tendència a la masculinitat,
possiblement també afavorit per l’arribada
d’immigrants.
En tot cas, caldrà establir una sèrie més llarga
d’evolució demogràfica i establir una comparació
amb altres àmbits.

13

▲

envelliment a llarg termini en cas de no rebre
aportacions significatives de naixements, cada
cop menys factibles per l’aprimament dels col·
lectius potencialment fèrtils.
Sobre l’estructura de la població es poden fer
també aquestes anotacions:

4/10/09 09:50:31

Taula 2.4 Índexs comparatius referents a l’estructura de la població (2008),
dades per cent

Alt Camp
Baix Camp
Conca de Barberà
Tarragonès
Camp Tarragona
Catalunya

Índex
envelliment*
99,23
123,65
69,51
127,32
117,96
97,47

Índex
dependència**
46,78
43,57
52,62
40,62
42,96
44,84

Índex
recanvi***
101,15
108,33
91,72
103,04
100,01
89,47

Població amb
més de 75 anys
8,88
7,11
12,14
6,40
7,04
8,27

* Considerant els grups de 0 a 14 i més de 65
** Considerant com a adults els grups de 15 a 64 (relació entre potencials actius i inactius)
*** Considerant els grups de 15 a 19 i de 60 a 64 (relació entre persones que entren al grup d’adults i en surten)
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat

2.3. Els components del creixement
En termes generals, les pautes de creixement
natural de l’Alt Camp a l’inici de la dècada passada es caracteritzava, igual que moltes altres
comarques, per una davallada natural que havia
motivat en aquest apartat un saldo negatiu.
Aquest saldo negatiu, i de manera complementària, va ser compensat pel component migratori
que ha tendit a guanyar pes.
No obstant això, des de l’any 2004, el
conjunt de l’Alt Camp tendeix a presentar un
creixement vegetatiu positiu. Això es deu fona-

mentalment a l’increment de la taxa de natalitat,
vinculat sobretot a l’arribada de nouvinguts
tant de diferents llocs del Principat com, molt
especialment, de fora de l’Estat. Una confirmació d’aquesta tendència només vindrà amb les
dades d’anys successius, atès que les inèrcies
són especialment fortes en l’àmbit demogràfic.
En general, les dades relativament recents mostren una incidència més elevada del nombre de
creixements, com a resultat segurament de la
presència de la immigració exterior, al mateix
temps que la mortalitat s’ha mantingut en nivells estables.

Taula 2.5 Moviment natural de la població de diversos municipis de l’Alt Camp (2005 i
2007), dades per 1.000 habitants
Taxa
Taxa
Defuncions
mortalitat (%)
natalitat (%)
2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007
47
75 10,66 15,85
41
53
9,30 11,20
1
3
2,60 8,15
9
8 23,43 21,74
11
13
12,8 12,86
7
8
8,14 7,91
5
1 26,45 5,05
2
1 10,58 5,05
2
2 11,11 10,99
1
0
5,55 0,00
4
7
6,71 11,59
5
10
8,38 16,56
10
4 27,85 7,50
0
2
0,00 3,75
2
2
2,94 2,82
10
7 14,72 9,86
3
6
6,49 11,90
7
5 15,15 9,92
235
290 10,28 12,11 220
232
9,62 9,69
403
514 10,20 12,10 385
400
9,70 9,40
Naixements

Alcover
Alió
Cabra del Camp
Garidells, els
Mont-ral
Pont d’Armentera, el
Querol
Riba, la
Rodonyà
Valls
ALT CAMP

Creixement
vegetatiu (%)
2005 2007
1,36 4,65
–20,83 –13,59
4,66 4,95
15,87 0,00
5,56 10,99
–1,67 –4,97
27,85 3,75
–11,78 –7,04
–8,66 1,98
0,66 2,42
0,50 3,70

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat
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Per municipis, la situació és més diversa,
i es detecten determinats municipis amb un
creixement natural de la població força negatiu (en aquest cas fins el 2006), com és el cas
d’Alió (–20,83%), la Riba (–11,78%) i Montferri
(–8,89%). De fet, a excepció d’algun municipi
com Querol —amb un creixement vegetatiu
proper al 28%—), la majoria dels municipis que
presenta un creixement vegetatiu positiu el té
moderat, no superior al 2%.
També cal destacar que alguns municipis,
com és el cas d’Alió i els Garidells, pràcticament no registren naixements. Cal tenir en
compte que en un mateix any es poden donar
situacions molt diverses en una mateixa comarca.
Hem avançat que hi ha un pes molt significatiu dels moviments migratoris en el creixement.
El saldo en migracions exteriors és clarament
favorable a l’Alt Camp, que ha registrat en els

darrers anys una forta arribada de població estrangera. Aquest fet repercuteix en l’ampliació
a mitjà i llarg termini de la taxa de natalitat
i, per tant, en un previsible equilibri entre els
components del creixement.
Aquesta evolució, en principi, està relacionada
amb un perfil de demanda laboral de baixa qualificació professional en la major part dels casos.
El nombre d’estrangers registrats ha arribat al
12,7% de la població comarcal, i tendeix proporcionalment a l’acumulació en unes determinades
procedències. En aquest sentit, l’Alt Camp correspon al perfil de comarques amb predomini de
població nord-africana, i resten en segon terme
els europeus de l’est i els sud-americans (pauta
habitual al Camp).
Els percentatges de població estrangera de
la ciutat de Valls queden, en general, per sota
dels principals municipis de l’àmbit del Camp
de Tarragona.

Mapa 2.2 Percentatge de persones nascudes a l’estranger (2008)

Del 15% al 20%
Del 10% al 15%
Del 5% a 10%
Del 0% al 5%

els canvis poblacionals i la immigració
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Gràfic 2.3 Percentatge de població estrangera. Alt Camp. 2008
45

40,26

40
35
30
25
20

16,55

21,25

19,14

15,90

15

18,33

19,28
14,50

10
5

Valls

Vila-seca

Calafell

Vendrell, el

Cambrils

Salou

Reus

Tarragona

0

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat

Cal confirmar també el predomini de la població estrangera d’origen africà i la concentració
absoluta de la població estrangera en els principals municipis de la comarca. Tot i que no es
pot parlar de problemes massa importants fins
ara, és evident que la immigració constitueix un
element de transformació demogràfica i social,
si considerem, per exemple, poblacions que no
havien registrat dinàmiques de creixement en
dècades anteriors. Per les seves implicacions
sociològiques, és destacable que al conjunt de
l’Alt Camp hi hagi gairebé 2.000 musulmans
registrats, dels quals més de la meitat es localitzen a la ciutat de Valls, segons estimacions de
l’Ajuntament mateix.

L’impacte migratori haurà de ser considerat
a mitjà termini, però és evident que les implicacions sociolaborals del fenomen hauran de ser
considerades valorant situacions com la recessió econòmica. Agents de la zona com la Casa
Caritat (Ajuntament de Valls) han impulsat ja
mesures en aquest sentit. Els reptes són sobretot
l’estructuració de serveis d’atenció social adients i
la priorització d’aquest col·lectiu juntament amb
dones i gent gran per a les polítiques de cohesió.
Mentrestant, no es pot oblidar que aquesta població constitueix un factor real de dinamització
econòmica, no solament per la seva irrupció en el
mercat de treball, sinó per una capacitat creixent
de creació de petites empreses.

Taula 2.6 Població segon nacionalitat i procedència, principals municipis (2008)
Població
total

Espanyols

TOTAL

Alcover
4.962 4.277
685
Pla de Sta. Maria, el 2.213 2.038
175
Valls
24.710 21.126 3.584

UE
360
54
822

Estrangers
Resta
AmèEuro- Àfrica
rica
pa
8
245
64
27
71
23
297
1.533
821

Àsia

Oceania

8
0
111

0
0
0

Font: INE
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En l’apartat migratori no es pot oblidar tampoc que persisteixen fenòmens com:
• Una certa dinàmica d’instal·lació de joves
de la comarca a la ciutat de Valls i, al mateix
temps, d’emigració selectiva de joves del conjunt de l’Alt Camp a zones urbanes.
• Un creixement de l’entorn immediat de Valls
(p. ex. Puigpelat) com a resultat de la creació
de dinàmiques periurbanes de residència i
mobilitat laboral.

• Increments relatius importants en determinats
nuclis per afluència de persones urbanes, si
considerem en aquest cas la Regió Metropolitana de Barcelona (p. ex. el Pla de Manlleu,
a Aiguamúrcia).
Les dades d’actualització del padró mostren
aquestes orientacions que, d’altra banda, són
extensives a altres municipis mitjans i a altres
comarques localitzades a una distància semblant en relació amb la Regió Metropolitana de
Barcelona, respectivament.

Taula 2.7 Principals orígens de la població estrangera resident per municipis (2008)
EquaRomaArgenUcraïna Marroc
Brasil Colòmbia
dor
nia
tina
Aiguamúrcia
3
4
29
1
0
3
0
Alcover
290
2
218
12
8
7
4
Alió
12
0
20
0
0
0
0
Bràfim
3
2
61
0
0
0
0
Cabra del Camp
15
2
32
0
0
0
14
Figuerola del Camp
0
0
0
1
0
1
0
Garidells, els
1
0
3
0
0
0
0
Masó, la
0
0
0
0
0
0
0
Milà, el
2
0
0
0
0
0
0
Montferri
0
0
15
2
0
0
0
Mont-ral
1
0
0
1
0
0
0
Nulles
7
3
17
1
0
1
0
Pla de Santa Maria, el
40
4
59
4
0
2
12
Pont d’Armentera, el
22
0
28
9
4
0
0
Puigpelat
3
0
47
0
2
2
0
Querol
5
2
0
2
0
1
1
Riba, la
5
10
37
0
0
0
0
Rodonyà
0
0
69
0
0
0
0
Rourell, el
34
0
0
0
0
0
0
Vallmoll
26
0
6
5
7
9
2
Valls
427
242
1.245
50
126
153
181
Vilabella
12
27
31
0
1
1
1
Vila-rodona
12
11
75
7
9
4
0
TOTAL
920
309
1.992
95
157
184
215
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Capítol 3
diagnosi econòmica de la comarca

Aquest capítol pretén analitzar sintèticament
quina ha estat l’evolució de la comarca durant
els darrers anys a través de dades comparatives
econòmiques en termes macroeconòmics. S’utilitzaran indicadors de producció, nombre de
treballadors, productivitat i dades d’atur.
3.1 L’anàlisi de l’Alt Camp i el Camp de
Tarragona
El PIB
Les dades de l’evolució del PIB per al període
del 2002-2007 mostren una evolució positiva del

creixement del PIB a la comarca i en línia amb
la tendència alcista que ha caracteritzat aquest
període (gràfic 3.1).
De fet, el creixement del Camp de Tarragona
mostra una evolució entre el 3% i el 5%, mentre
que l’evolució de l’Alt Camp és molt més variable. Destaquem, així mateix, el fet que a partir
del 2004 hi ha una contenció del creixement amb
percentatges positius però cada vegada inferiors.
Tot i que no es disposa d’informació, de ben
segur que la propera onada de dades apuntarà
ja a l’inici de la crisi.
Amb referència a l’estructura productiva, s’observen diferències en els valors de les magnituds

Gràfic 3.1 Creixement del PIB a preus constants (%) (Base 2000)
6,00
5,00
4,00

Catalunya

3,00
2,00
1,00

Alt Camp

0,00
2002

2003

2004

2005

2006

2007
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Gràfic 3.2 Variació del PIB (preu de mercat) a l’Alt Camp. (2004-2007)
7
6
5
4
3
2
1
0
–1

2004

2005

2006

2007

–2
–3

Primari

Construcció

Indústria

Serveis

Font: Anuari Econòmic Comarcal de Caixa Catalunya i elaboració pròpia

del PIB. En la 2a revisió de la Diagnosi comarcal
i estratègies de l’Alt Camp vam aconseguir veure
alguns senyals sobre possibles canvis que es
manifesten, per una disminució del pes relatiu
de l’activitat industrial, un augment notori en
el terciari i la construcció, i un ritme de creixement important en l’agricultura. A continuació,
analitzarem l’evolució del PIB d’acord amb les
diferents activitats econòmiques entre l’any 2004
i el 2007.
D’acord amb els resultats del gràfic 3.2, observem com:
• El sector primari ha tingut un increment negatiu de l’evolució del PIB a preus corrents, amb
l’excepció de l’any 2006, en què hi va créixer
quasi un 2%.
• El sector de la construcció, si durant el
període 2002-2006 va veure creixements
positius molt elevats, té una tendència de
creixement descendent, la qual s’accentua
l’any 2007 amb una disminució del PIB de
quasi un 1%.
• D’altra banda, el sector de la indústria té una
evolució positiva, amb creixements positius
durant els darrers anys, amb l’excepció de l’any
2007, amb un descens de l’1%.

▲
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• Finalment, el sector serveis va mantenir les
taxes de creixement durant l’exercici 2007, tot
i que haurem d’estar pendents de l’evolució de
l’any 2008.
Respecte a la comparativa sectorial amb la resta
de comarques, observem el major pes del sector de
la indústria en la contribució del PIB a la comarca
de l’Alt Camp, amb un pes del 39,56%, i se situa
en segona posició després de la comarca de la
Conca de Barberà. Un altre punt positiu és que el
pes del sector de la construcció és dels més baixos
(cal destacar la comarca del Priorat, la Conca de
Barberà i el Baix Penedès pel pes elevat d’aquest
sector). No obstant això, el punt negatiu és el baix
pes que té el sector dels serveis, amb un 47,96%.
Per tant, l’Alt Camp continua mantenint una
estructura diversificada. També és interessant
observar l’evolució sectorial durant el període
2001-2007. De l’evolució mitjana del creixement
interanual entre el 2001 i el 2007 (gràfic 3.3),
observem com el creixement més elevat ha estat
obtingut pel Priorat (amb un 0,9%) i seguit per
l’Alt Camp (amb un 0,6%). Això suposa que l’Alt
Camp manté el sector primari com una branca
minoritària, però que continua creixent. El Baix
Camp obté una mitjana negativa i el Baix Penedès
té un creixement positiu inferior al 0,1%.

diagnosi comarcal i estratègies de l’Alt Camp (actualització 2009)
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Taula 3.1 Estructura del PIB comarcal per sectors, 2007
Alt Camp
Baix Camp
Baix Penedès
Conca de Barberà
Priorat
Tarragonès

Primari
3,67
2,44
1,20
4,71
9,30
0,59

Indústria
39,56
21,16
16,52
43,66
11,20
28,75

Construcció
8,81
8,63
14,37
14,95
46,51
7,12

Serveis
47,96
67,77
67,91
36,67
32,99
63,54

Font: Caixa Catalunya

Gràfic 3.3 Variació del PIB agrari per comarques. Mitjana període 2001-2007
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
–0,2
–0,4
–0,6

Alt Camp Baix Camp

Baix
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Conca de
Barberà

Priorat Tarragonès Catalunya

Font: Anuari Econòmic Comarcal de Caixa Catalunya i elaboració pròpia

Gràfic 3.4 Variació del PIB de la construcció per comarques. Mitjana període 2001-2007
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Quant a l’evolució del sector de la construcció (gràfic 3.4), cap de les comarques del Camp
no supera el creixement mitjà català (superior
al 5%). Mentre el Priorat (amb quasi un 4%), el
Tarragonès (amb un 3,5%), el Baix Camp (amb
un 3,5%) i el Baix Penedès (amb un 3,2%) han
estat les comarques amb creixements mitjans
més elevats, l’Alt Camp i la Conca de Barberà
obtenen uns creixements més moderats, possiblement perquè no estan sotmeses als creixements continuats per la pressió demogràfica a la
zona litoral i gràcies a creixements demogràfics
més continguts.
Respecte a l’evolució del PIB de la indústria
(gràfic 3.5), hem de destacar, en primer lloc, que

el creixement mitjà de Catalunya és de l’1%, un
percentatge sorprenentment moderat i que, amb
l’excepció del Priorat, és superat per totes les
comarques. En segon lloc, la Conca de Barberà
té un creixement proper al 4%, seguida del Baix
Camp i el Tarragonès amb taxes del 3,5%. A continuació, es troben el Baix Penedès i l’Alt Camp,
amb taxes al voltant del 2%. Cal destacar, que
tot i l’elevada base industrial de la comarca de
l’Alt Camp, existeixen altres àrees geogràfiques
properes com la Conca de Barberà que s’estan
posicionant com a possibles receptores d’empreses industrials, tot i que intensives en sòl.
Finalment, hem de tenir en compte l’evolució del sector terciari (gràfic 3.6). En primer

Gràfic 3.5 Variació del PIB de la indústria per comarques. Mitjana període 2001-2007
5
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1
0
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Penedès

Conca de
Barberà

Priorat Tarragonès Catalunya

Font: Anuari Econòmic Comarcal de Caixa Catalunya i elaboració pròpia

Gràfic 3.6 Variació del PIB dels serveis per comarques. Mitjana període 2001-2007
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Font: Anuari Econòmic Comarcal de Caixa Catalunya i elaboració pròpia
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Taula 3.2 La població ocupada (2004 i 2008)
Valors absoluts
2008
Alt Camp
Baix Camp
B. Penedès
C. Barberà
Priorat
Tarragonès
Camp de Tarragona
Catalunya

20.064
69.988
27.585
8.927
3.053
123.463
253.080
3.436.043

2004
17.881
66.429
25.952
8.493
2.336
111.552
232.643
3.262.744

% Variació
2008-2004
12,21
5,36
6,29
5,11
30,69
10,68
8,78
5,31

Percentatges
% Pes sobre CT
2008
2004
7,93
7,69
27,65
28,55
10,90
11,16
3,53
3,65
1,21
1,00
48,78
47,95

Nota: A partir del gener del 2008, el règim especial agrari per compte propi s’integra en el règim especial de treballadors autònoms, el qual pot afectar els resultats estadístics
Font: Departament de Treball (Generalitat de Catalunya)
Dades a 31 de desembre

La població ocupada
Una de les variables per considerar a l’hora
d’analitzar la situació econòmica d’un territori és a través del volum de treballadors. En
aquest cas, la taula 3.2 recull les dades de la
Seguretat Social. Aquesta taula mostra el volum
de persones que, sigui de manera autònoma
o com a treballadores per compte aliè, estan
inserides en el mercat laboral. Les principals
característiques respecte als percentatges i les
taxes de variació del període 2004-2008 són
les següents:
• L’Alt Camp ha passat de 17.881 a 20.064
ocupats entre els anys 2004 i 2008. És a dir,
la taxa de variació entre aquests anys és d’un
creixement del 12,21%.

diagnosi econòmica de la comarca
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• Aquesta és la variació més elevada, únicament
superada per la comarca del Priorat.
• Respecte la distribució de població ocupada
sobre la mitjana del Camp de Tarragona, l’Alt
Camp se situa en el quart lloc amb un 7,93%.
És a dir, el Tarragonès concentra gairebé el
50% de tota l’ocupació, seguit del Baix Camp
i del Baix Penedès.
Per tant, la capacitat de generació de llocs de
treball a la comarca de l’Alt Camp durant els
darrers anys ha estat elevada i ha guanyat pes
dintre del Camp de Tarragona. De fet, són les
comarques del Priorat, Tarragonès i l’Alt Camp
les que incrementen la proporció de població
ocupada. Això mostra la creació d’un teixit
laboral gràcies a la bonança econòmica durant
els darrers anys.
Quant a la distribució dels llocs de treball
(taula 3.3), aquesta taula mostra les diferències
que existeixen a nivell sectorial:
• A finals de l’any 2008, l’Alt Camp continua
tenint un elevat pes en el sector agrari i en la
indústria respecte a les mitjanes del Camp de
Tarragona.
• El sector agrícola inclou un 4,11% del total de
població ocupada en comparació amb la mitjana d’1,87%, mentre que el sector industrial

23
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lloc, cal destacar que el creixement de totes
les comarques ha estat lleugerament superior
a la mitja catalana (amb un 3,5%). En segon
lloc, el Baix Penedès i l’Alt Camp, amb increments del 5% i el 4,5%, respectivament, creixen
per damunt de la mitjana. Aquest increment
continuat del sector terciari posa de manifest
un procés de terciariarització en totes les comarques i que, de ben segur, tindran un paper
rellevant en una situació de canvi com la que
ens trobem.
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Taula 3.3 Distribució i creixement de la població ocupada segons activitat econòmica
(2008)

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

Distribució (%) dels població ocupada (2008)
Agricultura
Indústria
Construcció
4,11
34,82
9,49
2,42
14,32
14,73
1,54
15,84
16,10
5,49
43,44
13,11
18,11
23,55
13,89
0,61
11,85
11,82
1,87
16,05
12,97
1,37
17,00
9,67
Taxes de variació (%) del període 2004-2008
131,46
0,69
–12,93
28,46
11,61
–14,18
48,77
8,90
–27,57
282,81
32,08
–7,95
713,24
15,97
–16,70
112,04
13,48
–10,37
88,67
11,62
–14,46
95,89
–10,34
–5,18

Serveis
51,58
68,51
66,52
37,96
44,42
75,72
69,10
71,96
23,28
8,76
18,29
–18,49
19,05
14,00
12,61
10,59

Nota: A partir del gener del 2008, el règim especial agrari per compte propi s’integra en el règim especial de treballadors autònoms, el qual pot afectar els resultats estadístics
Font: Departament de Treball (Generalitat de Catalunya)
Dades a 31 de desembre

està format pel 34,82%. Així, l’activitat econòmica industrial obté el major percentatge
respecte a la resta de comarques. Els sectors
de la construcció i els serveis, amb un 9,49%
i un 51,58%, respectivament, tenen un pes
inferior respecte al Camp.

nificativa (amb un creixement de tan sols el
0,69%), i s’apunta una certa estabilització.
Caldrà observar quin és l’efecte de la crisi en
el sector industrial, que possiblement l’afectarà negativament per culpa dels diversos
ERO.

No obstant això, les taxes de creixement durant el període 2004-2008 mostren diferències
importants en l’àmbit sectorial. Hem de destacar
les característiques següents:

• Respecte al sector de la construcció, cal destacar la pèrdua de llocs de treball del 14,46%
durant el període analitzat en el conjunt del
Camp de Tarragona. Aquesta destrucció mostra els canvis que han sorgit entre l’etapa més
àlgida de la fase de creixement de la construcció i el procés de recessió d’un sector afectat
per diversos factors: la crisi immobiliària
(amb la creació d’una bombolla immobiliària que s’estima en un 20%-30% del preu
dels immobles) i la crisi financera (amb la
consegüent restricció financera que afecta en
la dotació d’hipoteques les llars famílies). A
l’Alt Camp, la destrucció de llocs de treball
se situa en un 12,93% i es veu superat per

• En primer lloc, els majors increments s’han
observat en el sector de l’agricultura. A l’Alt
Camp, el nombre d’ocupats en el sector de
l’agricultura va incrementar en un 131,46%
(és a dir, una mitjana del 32% cada any). Per
descomptat, el pes d’aquest sector no arriba
al 2% de la població ocupada.
• En segon lloc, el sector de la indústria no
ha estat capaç d’incrementar de manera sig-

▲

24

Diagnosi Alt Camp 2009.indd 24

diagnosi comarcal i estratègies de l’Alt Camp (actualització 2009)

4/10/09 09:50:35

aquelles comarques que han sofert el procés
de construcció (Baix Penedès, Priorat i Baix
Camp).
• Finalment, el sector dels serveis en termes
generals ha estat generador net de llocs de
treball. Durant els darrers quatre anys, l’Alt
Camp ha aconseguit el major increment de
població ocupada en aquesta activitat econòmica, amb un 23,28%. Cal destacar la Conca
de Barberà, que ha patit una disminució del
18% en aquests darrers anys i s’ha configurat
com l’única comarca que destrueix llocs de
treball del sector serveis.
D’acord amb la informació de l’evolució
dels ERO a la comarca de l’Alt Camp que s’hagin resolt en primera instància, observem un
increment dels expedients durant l’any 2008.

Mentre que l’any 2006 hi va haver dos ERO a
la localitat de Valls en el sector industrial per
causes de disminució de producció, l’any 2007
no hi constà cap expedient. Però l’any 2008
s’observa un repunt del nombre d’expedients, i
afecta diversos municipis i sectors (tot i que es
fa més palès en el sector de la construcció).
Finalment, tot i que no hi ha d’informació
recent sobre els expedients de regulació, sí
que es disposa d’informació a través de dos
informes recents de l’Observatori del Treball
del Departament de Treball sobre el nombre
d’ocupats afectats en l’àmbit comarcal. Tal
com es veu a la taula 3.5, entre el mes de
febrer i març van passar de 57 afectats (població ocupada) a 253, la majoria dels quals
es troben en empreses afectades per un ERO
de suspensió.

Taula 3.4 ERO a la comarca de l’Alt Camp. 2006-2008

Maig de 2006
Juny de 2006

Àmbit
territorial
Valls
Valls

Rescissió
Total

Activitat
econòmica
Indústria
Indústria

Abril de 2008

Valls

Rescissió

Construcció

Maig de 2008

Aiguamúrcia

Total

Serveis

Valls

Rescissió

Construcció

Alcover

Total

Indústria

Data

Novembre
de 2008
Desembre de 2008

Mesura

Causa
De producció
De producció
Aplicació mesures econòmiques
Aplicació mesures econòmiques
Aplicació mesures econòmiques
De producció

Nota: ERO resolts en primera instància
Font: Departament de Treball. Generalitat de Catalunya

Taula 3.5 Població ocupada afectada per ERO a la comarca de l’Alt Camp.
Febrer-març 2009
Febrer del 2009
Març del 2009
Variació mensual (%)
Total
57
253
77%
Suspensió
54
247
58%
Reducció
3
0
–100%
Extinció
0
6
100%
Nota: ERO resolts en primera instància
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Per tant, de les dades del nombre de població ocupada, observem que l’Alt Camp encara
es continua caracteritzant per ser una comarca
amb una especialització laboral en el sector
industrial; no obstant això, tot just ens trobem
en una fase inicial de crisi i caldrà veure quines
són les conseqüències finals en una activitat econòmica tan dependent del procés globalitzador
i de l’elevada competitivitat. Tanmateix, hem
de destacar el rol que pot tenir el sector serveis
dintre de l’estructura productiva futura que, tal
com ens mostren les dades anteriorment, ha
estat capaç de generar ocupació.
La població desocupada
L’anàlisi dels aturats permet observar quines
són les activitats econòmiques amb una major
demanda de treball, sigui perquè s’han destruït
llocs de treball en aquests sectors o perquè
apareix demanda de llocs de treball oculta en
aquests sectors.
La taula 3.6 mostra la població desocupada
registrada en les oficines de treball, dades obtingudes a través del Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya. Respecte a la distribució sectorial dels aturats per sectors, mostren les
característiques següents:
• El sector amb més proporció d’aturats és el
sector terciari, amb una mitjana al Camp de
Tarragona igual al 61,04%, percentatge superior a la mitjana catalana. L’Alt Camp acumula un 54,13% de la població desocupada en
el sector terciari. Però hi ha comarques com

la Conca de Barberà i el Priorat on aquest
percentatge d’aturats és inferior.
• El sector de la construcció és la segona activitat econòmica que acumula més població
desocupada al Camp. Els majors percentatges
s’acumulen al Tarragonès, al Priorat i al Baix
Penedès. La comarca de l’Alt Camp se situa
en el 14,24% i, per tant, per sota de la mitjana
del Camp i de Catalunya.
• Respecte a la indústria, el Camp té un percentatge de 11,38% d’aturats en aquesta
important activitat econòmica, però la seva
distribució és molt heterogènia en el territori.
Així, la Conca de Barberà, amb un 33,46%,
i l’Alt Camp, amb un 24,31%, se situen com
a capdavanteres.
• Finalment, la comarca amb un major percentatge d’aturats és el Priorat (amb un 5,37%),
seguida de la Conca de Barberà (amb un
4,12%) i l’Alt Camp (amb un 3,18%).
Evidentment, la distribució de la població
desocupada posa en relleu les característiques
pròpies de cada comarca. Si observem la diferència entre la distribució de la població
desocupada i la dels ocupats, podem observar
alguns problemes estructurals que pot tenir
cada comarca. Aquests problemes s’hauran de
solucionar a través de l’aplicació d’incentius a
la mobilitat funcional (canvi de feina) o bé a la
mobilitat locacional (commuting entre en lloc de
treball i la feina). Per dur-ho a terme, caldrà desenvolupar actuacions adreçades a incrementar

Taula 3.6 Distribució dels aturats segons activitat econòmica per activitats econòmiques.
Any 2008

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

Distribució dels aturats per sectors (%)
Agricultura
Indústria
Construcció
3,18
24,31
15,24
2,40
8,47
18,45
1,49
13,48
21,37
4,12
33,46
15,56
5,37
18,51
20,00
1,81
8,48
22,65
2,11
11,38
20,42
1,58
20,41
15,44

Serveis
54,13
61,07
59,84
43,96
51,94
64,23
61,04
58,38

Font: Departament de Treball (Generalitat de Catalunya)
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Taula 3.7 Diferència entre la distribució dels aturats i la població ocupada per activitats
econòmiques. Any 2008. Percentatges

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

Percentatge ocupats – Percentatge aturats*
Agricultura
Indústria
Construcció
0,93
10,51
–5,75
0,02
5,86
–3,72
0,05
2,36
–5,27
1,37
9,98
–2,45
12,74
5,04
–6,11
–1,20
3,37
–10,83
–0,24
4,67
–7,45
–0,21
–3,40
–5,77

Serveis
–2,55
7,45
6,69
–5,99
–7,52
11,48
8,06
13,58

* Un valor positiu indica que la proporció de treballadors en l’activitat econòmica és superior al d’aturats en aquella
activitat econòmica. I a l’inrevés, un valor negatiu indica una major destrucció de llocs de treball
Font: Departament de Treball (Generalitat de Catalunya)

• En termes generals, podem dir que el sector
serveis presenta una major variabilitat. Per
exemple, el Priorat (amb un –7,52%), la Conca de Barberà (amb un –5,99%) i l’Alt Camp
(amb un –2,55%) tenen un superàvit de mà
d’obra (aturats registrats a les llistes de
l’OTG). El signe negatiu implica que la distribució d’aturats excedeix la distribució de la
població ocupada segons les grans activitats
econòmiques.
• Tanmateix, el sector dels serveis en gran manera compensa aquests dèficits. D’aquesta forma, comarques com la Conca de Barberà (amb
un 17,53%), l’Alt Camp (amb un 10,58%) i
el Priorat (amb un 9,48%) superen la mitjana
d’ocupats en proporció als aturats.
• Respecte al sector agrícola, observem unes
diferències molt petites, tot i que hem de destacar el percentatge de desviació del Priorat,
amb un excés del percentatge d’ocupats del
5,38%.
• Finalment, i com a signe de deteriorament
del sector, hem de destacar els valors negatius
en el sector de la construcció. En general,
totes les comarques, i especialment el Baix
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Penedès (amb un –8,26%) i el Baix Camp
(amb un –5,23%), destaquen per un major pes
del percentatge d’aturats que el percentatge
d’ocupats.
Aquestes dades mostren, tal com hem apuntat
al final, un canvi en el cicle que afecta de manera
comuna totes les comarques. Qualitativament, el
tipus de destrucció de llocs de treball en el sector
de la construcció resultarà de difícil absorció en
altres sectors a causa de les característiques pròpies de la població ocupada d’aquest sector (baixa
qualificació, baixa mobilitat intersectorial…). En
segon lloc, apareix un fenomen com és el dels
canvis distribucionals de la feina. Apareixen
sectors en què l’atur té una menor incidència,
com és el sector serveis, i que, per tant, poden
ser un suport per al ressorgiment econòmic a
mitjà termini.
3.2 L’anàlisi dels municipis de l’Alt Camp
Tot i l’escassetat d’informació actualitzada
en l’àmbit municipal, analitzarem l’evolució de
l’economia a l’Alt Camp des de tres perspectives
diferents: a) els percentatges d’atur i ocupació;
b) les empreses existents segons grans activitats
econòmiques; c) el comportament empresarial
de les empreses de l’Alt Camp.
En primer lloc, mostrem el percentatge de
població aturada sobre el total de població
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la formació i la informació sobre oportunitats
de feina.
En aquest sentit, la taula 3.7 mostra la diferència entre ocupats i aturats. Cal destacar les
característiques següents:
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ocupada (mapa 3.1) per tal de veure els municipis en què l’atur està fent més incidència.
D’acord amb les dades d’Idescat i la Seguretat
Social:
• Els municipis amb un major percentatge
de població aturada són tres: Valls (amb
un 6,89%), el Pla de Santa Maria (amb un
6,42%) i Montferri (amb un 6,29%). Possiblement, amb diferències degudes a la mateixa
estructura demogràfica.
• Els municipis al voltant de Valls i el Pla de
Santa Maria se situen en percentatges intermedis, entre els 5% i el 6%, mentre que els
municipis en ubicacions amb menor dinamisme empresarial i poblacional (Mont-ral,
la Masó, el Milà i Vilabella) presenten una
incidència inferior de la població aturada
sobre la població.
Hem de tenir en compte que les causes que
es troben darrere d’aquestes dades mostren dues
pautes diferenciades. D’una banda, hi ha poblacions amb un elevat dinamisme econòmic que
atrauen població activa (com és el cas de Valls i
el Pla de Santa Maria). I, d’altra banda, trobem
la situació d’uns municipis que es caracteritzen

per una escassa població amb taxes de població activa inferiors i en què la repercussió de la
població aturada és superior.
Respecte a l’evolució de les taxes d’atur, el
mapa 3.2 mostra l’evolució de les taxes de variació per al període 2004-2008. Del mapa hem
de destacar les característiques següents:
• Si observem l’evolució del creixement mitjà
durant els darrers anys, apareix un efecte més
elevat en els municipis més petits, els quals
estan sotmesos als canvis econòmics. Així,
municipis com el Rourell (amb un creixement
interanual del 133,33%), Rodonyà (amb un
59,38%) i Nulles (amb un 50%) pateixen una
variació més elevada de la taxa interanual.
• D’altra banda, altres municipis com els
Garidells (amb un –8,93%) i Mont-ral (amb
un –6,25%) han disminuït les taxes d’aturats.
No obstant això, l’evolució dels aturats pot
respondre també a una disminució de la
població activa durant els darrers anys.

Amb tot, la comarca de l’Alt Camp continua
reflectint la diversitat entre els nuclis menys densament poblats i amb menor dinamisme econòmic, mentre que els nuclis més urbans com Valls,
Alcover, el Pla de Santa Maria i
Vila-rodona són nuclis atractius
Mapa 3.1 Percentatge de població aturada sobre el total de
per a la població activa.
població (2008)
Si ens fixem en les empreses
d’acord amb les dades de l’Anuario Económico de ”la Caixa”,1
observem les característiques
següents:

Més del 6%
Entre el 5% i el 6%
Entre el 4% i el 5%
Entre el 0% i el 4%

Font: Idescat i Departament de Treball (Generalitat de Catalunya)
i elaboració pròpia
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•
Respecte a la distribució
d’empreses segons grans activitats econòmiques, hem de
destacar dos municipis amb
tendència ben diferent: Cabra
del Camp i Vallmoll. Mentre
que Cabra del Camp obté el
percentatge més baix d’empreses industrials (amb un 15,25%
sobre el total), Vallmoll obté
el valor més elevat (amb un
38,24%). Però aquesta situació s’inverteix quan analitzem
els comerços minoristes. Així,
Cabra del Camp obté un per-
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Mapa 3.2 Taxa de variació del període de la població
aturada (2004-2008)

centatge superior, mentre
que Vallmoll es troba en una
situació d’inferioritat.
• Tanmateix, la ciutat de Valls
destaca per un major pes de
les empreses dedicades a les
activitats comercials minoristes i un pes força baix d’activitats de restauració i bars
(amb un 39,11% i un 9,09%,
respectivament).
• La distribució per municipis
permet veure la concentració
de certa tipologia d’empreses
en alguns municipis. Així, la
majoria d’empreses (més del
70%) es concentra a Valls,
seguit d’Alcover en indústria,
construcció, comerç minorista i activitats de restauració i
bars.

Més de 40%
Entre 30% i 40%
Del 20% a 30%
Menys d’un 20%

Font: Seguretat Social i elaboració pròpia

Taula 3.8 Les empreses en els principals nuclis de l’Alt Camp segons activitat econòmica.
Any 2007
Indústria
Distribució horitzontal per sectors (%)
Alcover
24,90
Cabra del Camp
15,25
Pla de Santa Maria, el
28,31
Vallmoll
38,24
Valls
23,74
Distribució vertical per municipis (%)
Alcover
11,35
Cabra del Camp
1,62
Pla de Santa Maria, el
8,47
Vallmoll
7,03
Valls
71,53
Total principals municipis
555
Alt Camp

Construcció

Activitats
comercials
majoristes

Activitats
comercials
minoristes

Activitats
de restauració i bars

26,09
28,81
21,69
33,33
21,05

3,56
8,47
7,23
5,88
7,00

33,60
35,59
32,53
13,73
39,11

11,86
11,86
10,24
8,82
9,09

13,07
3,37
7,13
6,73
69,70

6,04
3,36
8,05
4,03
78,52

10,27
2,54
6,52
1,69
78,99

13,95
3,26
7,91
4,19
70,70

505

149

828

215
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Taula 3.9 Variació de les empreses (%). 2002-2007
Activitats
comercials
majoristes
13,6
0,0
0,0
–25,0
15,1

Indústria
Alcover
Cabra del Camp
Pla de Santa Maria, el
Vallmoll
Valls

6,3
10,3
42,0
39,0
28,4

Activitats
comercials
minoristes
–17,8
78,1
57,5
–10,0
4,6

Activitats de
restauració i
bars
9,8
4,0
54,6
–1,8
10,2

Font: Anuario Económico de España

Si volem analitzar l’evolució durant el període
2002-2007, la taula 3.9 mostra el percentatge
de variació de les empreses. D’aquesta taula se’n
desprenen els resultats següents:
• Presència d’una pèrdua neta de teixit productiu entre l’any 2002 i el 2007 al municipi de
Vallmoll en sectors relacionats directament
amb la població (activitats comercials minoristes, restauració i bars), però, en canvi, guanya un 39% d’empreses de tipus industrial.
• El municipi d’Alcover presenta una pèrdua neta
del 17,8% d’empreses comercials minoristes.
• El Pla de Santa Maria registra els creixements
més elevats en totes les activitats econòmiques,
excepte les activitats comercials majoristes.
• Justament aquests tipus d’activitats han incrementat la presència als municipis d’Alcover
(amb un 13,6%) i Valls (amb un 15,1%).
• Finalment, destaquen els municipis de Cabra
del Camp i el Pla de Santa Maria en les activitats comercials minoristes, amb creixements
del 78,1% i del 57,5%, respectivament.
3.3 Tendències
Tot i que les dades del PIB recollides en
aquest apartat arriben fins a finals de l’any

2007, la caiguda de l’activitat econòmica registrada els tres últims mesos del 2008 es farà
palesa en les properes estadístiques. No obstant
això, aquestes dades ja comencen a aparèixer
a partir de les dades de persones aturades. De
fet, els increments significatius de l’atur tant
en l’àmbit comarcal com en l’àmbit municipal
presenten unes característiques molt particulars.
En concret, apareix un comportament dual de
l’ocupació entre les quatre activitats econòmiques. Mentre que l’agricultura i els serveis
augmenten l’ocupació, els sector de la indústria
i la construcció disminueixen el nombre de
població ocupada.
L’Alt Camp és una comarca caracteritzada
per ser una zona afectada de manera secundària per la influència de l’àrea metropolitana barcelonina (i l’expulsió d’empreses de
la segona corona metropolitana) i és prou
lluny de la costa perquè no es vegi afectada
pel boom immobiliari de la construcció. Tanmateix, l’Alt Camp també s’ha vist empès a
un increment de la presència d’aquest sector,
mentre que el sector tradicional industrial ha
perdut pes.
A escala municipal, tal com hem vist, els
efectes de la davallada econòmica a causa dels
diversos ERO d’empreses fa mesos que han
començat a notar-se i la contenció del consum
també mostra efectes en el sector terciari. Cal
dir que, ara per ara, la situació s’està contenint
i el context està suportant la crisi.

NOTES
Les dades de l’Anuario Económico mostren informació en l’àmbit municipal però per a municipis amb més
de 1.000 habitants, la qual cosa impedeix l’anàlisi per als municipis més petits.
1
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Capítol 4
canvis sectorials:
sectors crítics i sectors oxigen

El quart capítol fa una mirada microeconòmica cap a la situació de determinats sectors de
l’economia de l’Alt Camp. D’una banda, analitzarem alguns sectors que es troben en situació
crítica a causa dels canvis econòmics i financers
en l’àmbit global i local. D’altra banda, presentarem aquells sectors que, per les condicions
estratègiques geogràfiques o per ser sectors amb
elevades potencialitats, poden jugar un rol més
actiu en el futur.
4.1 Els sectors crítics
El sector auxiliar de l’automoció
Un dels sectors que defineixen l’estructura
productiva de la comarca és el dels sectors auxiliars de l’automoció. Fets com la crisi del sector
de l’automòbil per la disminució de la demanda

i el fet que és un sector caracteritzat per la competència via preus han provocat un efecte cadena
cap als sectors que serveixen de proveïdors dintre
de la cadena productiva.
Les dades del Registre Mercantil (taula 4.1)
mostren que en el sector auxiliar de l’automoció:
• La dimensió de l’empresa mitjana és de 42,6
treballadors, el qual la situa en una dimensió
mitjana.
• Els valors mitjans d’ingressos l’any 2007
són de 7.148,1 i un valor dels actius igual a
5.435,1 milers d’euros. Això provoca que el
ROI (ratio over income) sigui igual a 1,32, fet
que indica que els ingressos rendibilitzen la
inversió en un 32%.
• Finalment, la productivitat per treballador és de
les més elevades; se situa en 167.800 euros.

Taula 4.1 Ingressos, actius, població ocupada i ingressos per treballador en el sector
auxiliar de l’automoció a l’Alt Camp. 2001-2007
Valor
2007
Ingressos*
Actius*
Treballadors
Ingressos per treballador*

7.148,1
5.435,1
42,6
167,8

20072006
10,9
9,3
1,9
8,8

20062005
7,6
9,0
7,7
–0,1

Creixement (%)
200520042004
2003
10,6
18,5
0,8
31,9
6,6
1,1
3,8
17,2

20032002
12,5
–3,9
14,9
–2,1

20022001
–1,2
13,8
–11,1
11,2
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* Variables en milers d’euros
Nota: Elaboració pròpia a partir del Registre Mercantil
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L’EMPRESA LEAR
A la fàbrica de Valls s’hi ha ubicat el centre de recerca de la multinacional a tot Europa.
Aquesta planta productiva és la que té una major generació de patents de tota la província de
Tarragona i està caracteritzada pel perfil del seu capital humà. La seva ubicació crea un mercat
laboral especialitzat i molt qualificat. Aquests treballadors indirectament acaben revertint a la
llarga a través de la seva experiència en aquesta multinacional. En l’actualitat, ha plantejat un
ERO temporal de 90 dies al centre de Roquetes que afectarà un 25% de la planta productiva,
així com un ERO temporal de 30 dies a la planta productiva de Valls.

En general, les dades fins a l’any 2007 mostren una evolució positiva, tot i que l’actual
deteriorament empresarial del sector auxiliar no
quedarà reflectit fins que les dades de l’any 2008 i
2009 estiguin recollides en el Registre Mercantil.
El sector auxiliar de l’automoció s’està reorganitzant a escala internacional per fer front a la
competència via preus del sector i la disminució
de la demanda (amb possibles conseqüències de
fusió i concentració d’empreses del sector). No
obstant això, l’elevada dependència d’empreses
diferents dintre de la cadena de valor provoca
un efecte dòmino quan un client important
presenta una davallada de la demanda o bé un
impagament.
L’esgotament del model d’empreses electròniques i elèctriques, en general, es basa en el fet
que els pilars de competitivitat són els preus.
Des de fa anys, es demana al sector productiu
un canvi de model cap a increments del valor
afegit basats en la innovació, la recerca i el capital humà.
El sector immobiliari
Durant el període 1997-2007, el sector
immobiliari i el de la construcció han experimentat un dels períodes de major creixement
(Teruel, 2007) a causa del fort impuls derivat
de l’augment de població, l’increment de demanda de segona residència i l’aparició de
demanda especulativa. Aquestes forces han
provocat un increment de la demanda. Tot i
que els efectes han estat més visibles en zones
costaneres, aquest procés ha afectat totes les
comarques. L’actual aturada de la demanda
deguda a les perspectives a la baixa dels preus
dels immobles i a les restriccions financeres per
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part d’entitats bancàries ha provocat una aturada
de la demanda d’immobles i una disminució de
la construcció. Indirectament, s’està expulsant
mà d’obra de baixa qualificació amb dificultats
per inserir-se en altres sectors.
Si observem les dades relatives als habitatges
iniciats, acabats i en construcció entre els anys
2006 i 2007 (taula 4.2), observem diverses
dades:
• Les comarques d’interior com la Conca de
Barberà i el Priorat incrementaren el nombre
d’edificis acabats de manera molt significativa entre l’any 2006 i el 2007 (i per damunt
de la mitjana catalana), tot i que els seus
valors absoluts són escassos en comparació
amb la resta de comarques. D’altra banda,
destaca la comarca del Baix Penedès, amb
una disminució del 34,5%.
• Si observem l’evolució futura, l’única comarca que presenta taxes de creixement positives
serà el Priorat (els habitatges iniciats i en
construcció són superiors als de l’any precedent), mentre que el Baix Camp i el Baix
Penedès presenten disminucions superiors a
la mitjana catalana i al Camp de Tarragona
(amb disminucions del 49,8% i 39,1%, respectivament).
• Respecte a la comarca de l’Alt Camp,
apareix una tendència a la disminució del
percentatge d’habitatges iniciats, en fase de
construcció i acabats. Però el comportament
és més suau que a la resta de comarques,
on les davallades són molt més acusades.
De fet, la disminució d’habitatges iniciats
és inferior a la mitjana del Camp i de
Catalunya.

diagnosi comarcal i estratègies de l’Alt Camp (actualització 2009)
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Taula 4.2 Habitatges iniciats i acabats. 2006-2007

Alt Camp
Baix Camp
Baix Penedès
Conca Barberà
Priorat
Tarragonès
Camp de Tarragona
Catalunya

Iniciats
Variació
anual
2007
2006-2007
(%)
789
–10,2
2.645
–49,8
2.218
–39,1
328
–33,9
155
55,0
4.261
–25,3
10.396
–35,4
85.515
–32,7

Acabats
En construcció
Variació
Variació
anual
anual
2007
2007
2006-2007
2006-2007
(%)
(%)
913
–9,4
1.456
–7,8
5.239
–4,3
8.532
–23,3
2.247
–34,5
5.934
–0,5
456
91,6
786
–14,0
83
22,1
160
81,5
4.309
–11,7
6.240
–0,8
13.247
–12,3
23.108
–11,0
79.580
2,9
304.816
2,0

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) i elaboració pròpia

Aquest fet posa en relleu la major contenció del sector de la construcció a la comarca,
possiblement en no veure’s tan afectada per la
localització propera al litoral català. A més a
més del volum d’habitatges iniciats, cal tenir
en compte l’evolució dels preus. Per fer aquesta
anàlisi, ens basem en les dades presentades per
la Sociedad de Tasación.1 La taula 4.3 mostra
les característiques següents:
• A finals de l’any 2008, la capital de l’Alt
Camp continua situant-se en quarta posició
com a ciutat més cara (amb un valor de
687 euros el metre quadrat), per darrere de
Tarragona, Reus i el Vendrell.
• Ambdues dades són una fotografia estàtica
del que ha succeït durant el període 2004-

2008 en el sector immobiliari. Durant el
període 2004-2005 s’observen increments
moderats de les ciutats més cares (Tarragona
i el Vendrell), mentre que Reus presenta la
major pujada. Falset i Valls, per contra, són
les ciutats amb un major creixement del
preu de taxació. A partir d’aquí, apareix
una tendència general de convergència de
les taxes de creixement en valors més moderats.
• No obstant això, apareix una disminució
dels preus a l’exercici del 2008 que posa
en relleu la crisi que està vivint el sector de
la construcció i l’immobiliari. En realitat, el
procés de disminució de les taxes de creixement durant els anys precedents ja era un
anunci del que ha succeït en l’actualitat.

Taula 4.3 Preu mitjà del m2 a preus reals. 2004-2008

Falset
Montblanc
Reus
Tarragona
Valls
Vendrell, el
Catalunya

Valor mitjà del m2
2008
2004
580
283
583
475
780
617
900
792
687
533
749
675
1.523
1.404

2004-05
14,49
14,53
15,40
8,71
14,45
7,41
4,49

Taxes de creixement
2005-06
2006-07
45,37
26,96
12,13
4,43
10,67
5,33
10,45
2,63
19,18
2,61
14,90
1,80
10,09
4,02

2007-08
–3,01
–8,48
–6,02
–7,79
–7,91
–11,67
–9,35
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Amb tot, Valls se situa en un punt intermedi
de preus de taxació que respon a la seva situació
dintre de la corona central del Camp de Tarragona
però sense veure’s influïda directament per l’impacte de la pressió costanera o l’ona expansiva
de l’àrea metropolitana barcelonina.
L’anàlisi de les empreses constructores i immobiliàries mostra unes quantes particularitats
(taula 4.4). En primer lloc, els elevats ingressos
obtinguts amb un valor mitjà de 753,6 milers
d’euros per empresa. En segon lloc, el nombre
de treballadors de l’empresa mitjana és molt baix
(quasi 3 treballadors). Finalment, això produeix

que siguin sectors amb empreses amb elevada
rendibilitat per treballador.
D’altra banda, l’evolució mostra certa irregularitat: entre el 2004 i el 2005 així com el 2001
i el 2003 les variables disminueixen els seus
valors, que són corregits en el període següent.
Aquesta variabilitat possiblement es deu al llarg
termini de la producció de les promocions immobiliàries. Finalment, tot i el retard a obtenir
les dades per a l’any 2008, de ben segur que les
dades per al 2008 i l’actual 2009 mostraran
el refredament del sector de la construcció i
l’immobiliari.

Taula 4.4 Ingressos, actius, treballadors i ingressos per treballador a l’Alt Camp.
2001-2007
Valor
Creixement (%)
2007200620052004200320022007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
Ingressos*
753,6
70,9
34,0
–29,0
60,0
–15,0
–9,0
Actius*
248,1
183,0
40,4
–37,9
97,6
29,1
117,5
Treballadors
2,6
5,1
–10,1
–10,9
24,4
2,4
–3,1
Ingressos per treballador*
284,8
62,6
48,9
–19,9
28,7
–16,9
–5,9
* Variables en milers d’euros
Nota: Elaboració pròpia a partir del Registre Mercantil

4.2. Els sectors oxigen
El sector de la logística
La localització estratègica de la comarca de
l’Alt Camp ha donat lloc que sigui considerada
un lloc estratègic a l’hora de localitzar empreses
de distribució. La localització de la multinacional
sueca Ikea i altres empreses de distribució ha
provocat l’interès a controlar l’ús del territori.
Els agents de la zona continuen mostrant la seva
preocupació per l’accelerat procés d’implantació
logística, ja que consideren que no es prioritza la
indústria productiva i existeixen mancances en
apartats com el vincle amb el món educatiu.
Tal com mostra el mapa 4.1, l’àrea establerta
entre Valls i el CIM Lleida se situa en un àmbit
considerat com a potencial d’activitat logística.
De fet, a l’Alt Camp s’hi ha realitzat una reserva
de sòl per part del Pla Territorial del Camp de
Tarragona dissenyat pel Departament de Política
Territorial i Obres Públiques. Si considerem el
canvi que s’està donant a la zona, cal plantejar
el seu dimensionament i, en aquest sentit, cal
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posar sobre la taula diverses qüestions en relació amb l’ocupació de l’espai, principalment en
la zona central del Camp. Cal tenir en compte
que, davant de la pressió empresarial i d’una
localització incontrolada, sempre és convenient
realitzar una ordenació del territori per generar
externalitats positives en la localització d’aquestes empreses.
En ple procés de deslocalització industrial, en
què un producte pot estar fet amb components
de mig món, la situació estratègica de l’Alt Camp
com a zona de pas, les infraestructures existents
i les condicions geogràfiques de què disposa fan
que sigui un territori idoni per a la implantació
d’aquest tipus d’empreses.
Respecte a les implantacions empresarials, cal
recordar la segona fase del centre de distribució
d’Ikea a Valls, la qual implicava el 2008 la inversió de 60 milions i la creació d’uns 150 llocs de
treball. En conjunt, Ikea Valls i Valls 2 gestionaran
2,8 milions metres cúbics de mercaderies a l’any,
i es registrarà una càrrega de 1.900 camions de
material al mes. Cal recordar la previsió de fins
a quatre nous establiments Ikea a Catalunya.

diagnosi comarcal i estratègies de l’Alt Camp (actualització 2009)
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Altres empreses han tendit
a emplaçar instal·lacions logístiques a la comarca. És el
cas de:

Mapa 4.1 Proposta de zones d’activitat logístiques en el Pla
Territorial Parcial del Camp

• Europastry, que localitza
a Vallmoll el seu principal
magatzem de distribució, amb capacitat per
a 20.000 palets i climatització a –20 graus. La
instal·lació disposa d’una
elevada mecanització. Ha
de permetre donar cabuda
a inversions com les orientades a una nova línia de
pa artesà.
• Desa, dedicada a sistemes de fixació i ubicada
a Vallmoll i Sant Boi de
Llobregat. La seva inversió
correspon a la voluntat de
disposar d’una base per
multiplicar per quatre la
capacitat d’emmagatzematge. Des de l’empresa
s’apunta els anys noranta
com a punt d’irrupció de
la logística en el model
de negoci.
Font: Departament de Política Territorial i Obres Públiques (PTOP), 2008

També cal recordar que han tingut lloc aquestes altres intervencions:
• La creació d’una nova plataforma logística
d’Inbisa a Bràfim, en una parcel·la de
44.400 m2. Aquest espai se sumava al previ
(que tenia 22.000 m2), i tendeix a configurar
una polaritat juntament amb Vila-rodona i la
sortida de l’autopista.
canvis sectorials: sectors crítics i sectors oxigen
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• La venda a un fons d’inversió del parc logístic
de Puigpelat a càrrec de Coperfil. La plataforma ha estat ocupada en règim de lloguer per
una empresa vinculada a la paperera.
• La modernització de l’aparcament de camions
de Valls.
Cal tenir en compte que la previsió de
centre intermodal logístic es desplaça a la
Conca de Barberà. Més concretament, es tracta d’una instal·lació de 70 ha a Plans de Jori
(Montblanc), amb possibilitats d’expansió en
direcció a l’Espluga de Francolí i que disposarà
de terminal ferroviària. Finalment, la Generalitat va desestimar la reserva de sòl estratègic
reflectida a l’avantprojecte del Pla Territorial a
Valls-Alió.
Prèviament al Pla Territorial Parcial del Camp
de Tarragona, en aquesta mateixa localització es
35
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Paral·lelament, s’ha seguit
el procés de creació d’instal·lacions o polígons
logístics a partir de diverses modalitats de
promoció. És el cas del nou polígon de Vilarodona, per al qual es plantejava a l’inici una
expectativa d’entre 300 i 500 llocs de treball. En
realitat, representava una ampliació, per tal de
passar a una superfície de 50 ha brutes. El nou
sostre logístic creat (IDP) és de 110.000 m2, i
configura una de les principals instal·lacions
de Catalunya.
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el sector de la logística com a estratègia local
L’avenç continuat d’empreses de tipus logístic fa que a Catalunya existeixin diversos projectes.
En concret, al Camp de Tarragona n’hi ha uns quants en fase de construcció i d’acabament:
• El CIM del Camp és una iniciativa que ha donat lloc a la urbanització del sector oest, la nau
modular, els serveis avançats i el centre de control i desenvolupament del Parc de Negocis
(1a fase) del sector oest, que es troba en curs.
• Logis Penedès serà una plataforma intermodal que en l’actualitat està en fase d’estudi amb
el disseny del Pla Director Urbanístic. Aquesta plataforma aprofita la proximitat a l’àrea metropolitana barcelonina i al port de Tarragona, així com la localització de l’eix mediterrani,
per fer una aposta per la logística.
• A la Conca de Barberà s’hi preveu un node logístic per canalitzar les mercaderies procedents
de l’eix de l’Ebre cap als ports de Tarragona i Barcelona.
La materialització d’aquestes iniciatives, si es realitza des d’una visió estratègica del territori,
pot configurar un nucli logístic intermodal amb una connexió directa amb les regions de la vall
de l’Ebre i el nucli de Madrid, d’una banda, i el trànsit marítim del port de Tarragona i els centres
logístics que operen a través dels ports de Barcelona i de Tarragona, de l’altra.

va suggerir des d’alguna entitat una plataforma
logística lligada a un aeroport de mercaderies.
Posteriorment, les expectatives logístiques a l’Alt
Camp s’han desplaçat vers el Pla de Santa Maria,
on el Consorci de la Zona Franca ha adquirit
33 ha i l’Incasòl, 125 ha més. Aquest posicionament xoca amb la voluntat municipal de limitar
el creixement de sòl industrial.
No s’ha d’oblidar que la relació entre superfície i creació d’ocupació resulta poc competitiva
amb relació a la resta del sòl empresarial. Val
a dir que el sector de la logística cada vegada
s’està automatitzant més i, per tant, el perfil
d’ocupació és més especialitzat i més qualificat
que en el passat. Per tant, sorgirien nínxols
d’ocupació que poden esdevenir interessants
nínxols de mercat laboral.
R+D+I
Un dels reptes que existeixen és la involucració per part del sector privat en la generació
d’R+D+I. Tot i que la realització d’R+D està
limitada a grans plantes productives a causa de
les elevades inversions que hi comporta aquesta
activitat, també és cert que l’aparició de centres
destinats a la innovació i generació d’idees o, fins
i tot, empreses consultores que facin d’engranatge per facilitar que s’aconsegueixin projectes per
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a altres empreses són un sector estratègic per a
l’economia. En altres paraules, empreses que
facilitin la resolució de problemes i permetin
incrementar el valor afegit i el nivell de competitivitat d’una empresa.
En els últims anys hi ha hagut nombrosos
canvis en el rol econòmic de la innovació. La
nova economia té com a matèria primera fonamental el coneixement. Que se’n generi no
depèn solament de la infraestructura científica i
de coneixement (universitats, centres de recerca,
centres tecnològics), sinó de la cooperació i la
interrelació que s’estableixi entre els diferents
elements del sistema d’R+D+I.
Per tant, és necessari que s’estableixin les interrelacions necessàries entre el teixit empresarial
i el sistema de producció científic. Les empreses
aplicaran les innovacions per obtenir un benefici empresarial. Les institucions empresarials
com les patronals haurien d’actuar com a sensibilitzadores i multiplicadores de les polítiques
públiques d’innovació i fomentar acords amb el
sistema científic i amb el sistema tecnològic.
El sistema científic estaria recollint les activitats
científiques generades pels diversos departaments i centres de recerca de les universitats i
fundacions universitàries. Finalment, el sistema
tecnològic estaria format per centres tecnològics,
vivers d’empreses i parcs tecnològics.

diagnosi comarcal i estratègies de l’Alt Camp (actualització 2009)

4/10/09 09:50:41

A la comarca de l’Alt Camp, hem de destacar
• Finalment, l’Espai de l’Estudiant és la fira
dintre del sistema empresarial grans empreses
anual de l’ensenyament celebrada a la sala
com Lear, la qual disposa del centre europeu
Kursaal de Valls i adreçada a totes les comarde recerca d’aquesta multinacional a Valls. El
ques de Tarragona. La fira mostra l’oferta
Centre Tecnològic Europeu de Valls està invertint
formativa universitària i de cicles formatius
grans esforços a millorar mediambientalment les
de Catalunya. Està impulsat pel Consorci Pro
seves aplicacions i els seus productes elèctrics
Universitari Alt Camp/Conca de Barberà i,
i electrònics per a la indústria de l’automòbil.
entre altres organismes, està patrocinat per
No obstant això, la generació de la innovació
la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de
no solament neix en grans centres de recerca,
Valls, la Generalitat de Catalunya, PortAvensinó que petites empreses poden realitzar esfortura i Repsol YPF.
ços amb l’aplicació de novetats tecnològiques i
endinsant-se en el sistema d’innovació. Aquest
Sector turístic i cultural
és el cas del desenvolupament i distribució de
l’e-book, o bé d’empreses que es dediquen a la
El major nivell educatiu, la major preocupació
resolució de problemes innovadors.
per millorar la qualitat de vida i la tendència a
El sistema científic estaria basat en l’activitat
la reducció de la jornada laboral i a la jubilació
realitzada per la Universitat Rovira i Virgili (amb
anticipada han potenciat l’aparició de sectors
els seus corresponents departaments i centres de
relacionats amb l’oci i el temps lliure, el turisme,
recerca), així com la Fundació URV. Mentre que
el patrimoni cultural, l’esport, el desenvolupament cultural local, els transports col·lectius i
els centres de transferència i parcs tecnològics
els comerços de proximitat.
estarien relacionats amb les línies estratègiques
La consolidació del sector turístic ha creat
de recerca que desenvolupa la URV: turisme i oci,
ocupació a la comarca de l’Alt Camp entorn de
química, enologia, agrolimentària, etc. Per tant,
la Ruta del Cister, les activitats gastronòmiques
cal intentar fomentar l’apropament del vèrtex
de caire cultural lligades amb la temporada de
superior, les empreses, i la resta d’institucions que
la calçotada i amb la tradició castellera. En geformen el sistema R+D+I per tal que es generi
neral, s’observa que el turisme ha experimentat
valor afegit a través d’innovacions.
un procés d’internacionalització de l’oferta (en
Així mateix, cal destacar algunes relacions
especial els turistes procedents de França de tipus
entre la comarca i la Universitat Rovira i Virgili
familiar i que s’allotgen en cases rurals de la
en matèria de transferència:
comarca) i es pot convertir en una activitat cabdal
• A través del Campus Extens de l’Antena del
per a la diversificació de l’estructura productiva
Coneixement que la Universitat Rovira i Virde la zona. Un element important per incrementar
gili ha ubicat a Valls, el qual realitza activitats
als agents de la comarca
i d’aquesta institució. Per
exemple, amb el Centre de
Mapa 4.2. Polígon del Consorci de la Zona Franca en procés
Cooperació al Desenvolude planificació al Pla de Santa Maria
pament URV Solidària.
• A més a més, es mantenen
contactes a través de convenis de pràctiques entre empreses i ens públics (Ajuntament de Valls, Consell
Comarcal de l’Alt Camp i
Pius Hospital de Valls).
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• Cal destacar la iniciativa de
la Fundació Ciutat de Valls
per incentivar la mobilitat
universitària a l’estranger
entre els estudiants residents a la comarca.
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la competitivitat del sector és la millora de la
qualificació de l’ocupació, la potenciació de
la creixent cultura mediambiental i la preservació
del territori i de la seva imatge, que són essencials
per a la consolidació del sector. Així mateix, els
recursos turístics disponibles haurien de basar-se
no solament en elements estacionals i intentar
estabilitzar la demanda de qualitat amb l’oferta
d’importants infraestructures culturals. En aquest
sentit, el futur Museu Casteller pot ser un element
d’atracció i de referència català.
Si observem l’evolució d’algunes dades
empresarials (taula 4.5), l’any 2007 2 l’empresa mitjana relacionada amb el sector de
l’hostaleria i la restauració tenia uns ingressos
mitjans de 683,4 milers d’euros i el valor dels
seus actius era igual a 859,5 milers d’euros. La
dimensió mitjana en nombre de treballadors
és de quasi 10 treballadors, la qual cosa fa
que la productivitat en termes d’ingressos per
treballador se situï en 69,5 milers d’euros
per treballador.
Respecte a l’evolució de les dades, el creixement dels ingressos és positiu, amb l’excepció
de l’any 2001-2002, que va suposar una caiguda del 18% dels ingressos. El valor dels actius, per la seva banda, també té un creixement
continuat, amb l’excepció d’una davallada del
22% entre el 2002 i el 2003 i una estabilització entre el 2005 i el 2006. Quant al nombre
de treballadors, s’observa una major resistència
al creixement, amb puntes de creixement entre
l’any 2004 i el 2006 i augments del 13% i el
27,3%.
Per tal de crear de noves oportunitats empresarials, és necessari potenciar la relació
intersectorial entre les activitats turístiques i les

activitats agroalimentàries fonamentada en
les produccions pròpies de la comarca (vi, oli,
fruits secs, fruita dolça i hortalisses) i la seva
transformació industrial en conjunció amb els
centres de recerca i el sector de l’hostaleria. Altres possibilitats són el foment de les activitats
audiovisuals amb la creació d’audioguies o
visual de suport a l’activitat turística. La complementarietat de les activitats crea efectes de
desbordaments cap a altres sectors i permeten
aprofitar els impulsos de creixement en una
activitat cap a unes altres.
Un exemple de la complementarietat és el turisme cultural entorn de la Ruta del Cister. Si bé
el monestir de Santes Creus és un punt neuràlgic
del turisme de la comarca, s’han generat activitats
de tipus gastronòmic i cultural com són els concerts d’estiu de la Ruta del Cister, una activitat
lúdica i cultural, en el marc d’un patrimoni històric de la comarca i que té l’ambició de reflectir
diversos estils musicals per tractar d’arribar al
major públic possible. Cal destacar també que
aquest tipus d’activitats està coordinada amb els
tres consells comarcals corresponents (Alt Camp,
Conca de Barberà i l’Urgell), així com el Museu
d’Història de Catalunya.
Els sectors socials i sanitaris
L’envelliment de la població, l’augment de
la renda per càpita, un major interès per gaudir
d’una bona qualitat de vida, la utilització de les
noves TIC, l’augment educatiu de la població,
els canvis en els valors socials, han donat lloc a
l’aparició de nous sectors d’activitat que estan
relacionats amb l’atenció ciutadana. Aquests
sectors es caracteritzen per ser molt intensius

Taula 4.5 Ingressos, actius, treballadors i ingressos per treballador a l’Alt Camp.
2001-2007
Valor
Creixement (%)
200720062005200420032007
2006
2005
2004
2003
2002
Ingressos*
683,4
6,6
13,1
10,4
2,9
29,5
Actius*
849,5
13,1
0,4
33,2
18,0
–22,0
Treballadors
9,8
–1,0
13,0
27,3
1,1
0,5
Ingressos per treballador*
69,5
7,6
0,0
–13,0
1,8
28,9

20022001
–18,0
25,4
–6,0
–13,0

* Variables en milers d’euros
Nota: Elaboració pròpia a partir del Registre Mercantil
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les activitats turístiques i culturals
Amb l’objectiu d’incrementar l’ocupació i el creixement econòmic, el Llibre Blanc de la Comissió Europea sobre creixement, competitivitat i ocupació considera de gran importància la
generació de noves ocupacions destinades a cobrir les noves necessitats dels ciutadans europeus
i oferir oportunitats d’ocupació relacionades amb la cultura i l’oci. Les activitats detallades són
les relacionades amb:
• Turisme: rural, cultural, d’aventura, especialitzat (rutes i circuits), organització d’activitats i
esdeveniments.
• Sector audiovisual: producció i distribució de pel·lícules, producció d’emissió de TV, difusió
de produccions de TV, televisió interactiva, produccions de vídeo-multimèdia comercials.
• Valoració del patrimoni cultural: restauració, creació de centres culturals, difusió de la cultura,
oferta quotidiana i manteniments (vigilants, gestors de fluxos turístics).
• Desenvolupament cultural local: potenciació de la cultura popular.
• Esport: gestió de clubs esportius, inserció mitjançant l’esport, educació esportiva i esport per
a la salut, esport professional i d’espectacle.

en mà d’obra i, per tant, tenen
elevades potencialitats per a la
configuració futura de la nostra
economia.

Mapa 4.3 Àrea d’influència del Pius Hospital de Valls

• Relacionat amb l’envelliment de la població, apareixen sectors que tenen
a veure amb els serveis
d’atenció a domicili. Serveis a domicili com: ajudes
burocràtiques, producció
i repartiment de menjars
i mercaderies a domicili,
acompanyament i serveis de
neteja a domicili.

canvis sectorials: sectors crítics i sectors oxigen
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• La incorporació de la dona
al món del treball ha donat
lloc a un increment dels
Font: Fortuny (2001)
serveis que tradicionalment
es produïen en el si de les
Respecte a la sanitat, cal recordar que el Pius
mateixes famílies, com ara la cura de la gent
Hospital de Valls s’ha convertit en hospital de
gran o l’atenció a la infantesa. L’atenció a
referència intercomarcal per a les comarques
infants genera la creació d’activitats relaciode l’Alt Camp i de la Conca de Barberà. D’aquesnades amb les guarderies, preescolar, guardeta manera, aquest centre sanitari se situa com a
ries fora de l’horari escolar, atenció durant
punt neuràlgic de la xarxa sanitària catalana tot
malalties, activitats extraescolars esportives,
donant serveis sanitaris, sociosanitaris i socials a
atenció a infants amb dificultats, colònies
53.000 habitants de les dues comarques.
esportives, guarderies d’empreses.
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centres sociosanitaris
Un exemple d’un sector amb futur és la proposta realitzada a la ciutat de Valls per part del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya durant l’any 2008. La idea és construir el
primer centre de salut mental per a l’any 2012. L’anunci sobre la ubicació d’un centre de salut
mental, que serà gestionat per l’Institut Pere Mata, té el vistiplau de l’Ajuntament de Valls, que
ja ha fet una proposta de cessió de terrenys, de més de 2.500 m². Felip Infiesta, representant
dels Serveis Territorials del Departament de Salut a Tarragona, va confirmar que es tractaria d’un
“centre multifuncional” en què també hi haurà el nou centre d’atenció primària (CAP) Ciutat de
Valls, on es farà atenció continuada. No obstant això, en l’actualitat el projecte està aturat i, per
tant, cal veure si s’acaba executant.

4.3. Reflexions
En analitzar l’activitat de l’Alt Camp, cal
destacar, d’una banda, el creixement moderat de
les activitats industrials, inferior al registrat pel
conjunt català, malgrat les inversions realitzades
en activitats industrials de tipus logístic. Tanmateix, el dinamisme de l’activitat logística no ha
revertit en la resta de branques industrials. En
aquest sentit, s’ha d’intentar apostar per l’R+D+I
per liderar les diverses activitats econòmiques. A
més a més, s’hi afegeix el problema dels sectors
de la construcció i immobiliari, els quals s’han
vist greument afectats per la crisi financera i
l’aturada de la demanda immobiliària. D’altra
banda, aquells sectors emergents i que poden
servir d’oxigen a l’economia giren entorn de
l’agroindústria, les noves tecnologies, el turisme
i l’oci, i els sectors socials i sanitaris.
Per tant, sembla que la base de l’economia
de l’Alt Camp ha de continuar assentada sobre
l’equilibri entre la indústria i el sector agrotu-

rístic. Trobar aquest equilibri és imprescindible.
Les possibilitats de futur del turisme en aquest
territori són prou evidents i la indústria ha
d’eixamplar el seu paper incrementant el pes de
l’activitat innovadora. Per tant, la diversificació
de l’estructura productiva sembla una garantia
futura que permetrà que la comarca tingui diverses fonts de contribució del PIB.
En resum, hem de destacar tres punts. En
primer lloc, les diverses activitats s’han d’estendre cap a subsectors de major valor afegit, més
vinculats amb l’entorn territorial i dedicats a la
fabricació de productes més relacionats amb
la demanda final. En segon lloc, cal intensificar
els vincles entre l’empresa i els diversos centres de
recerca que existeixen en el territori més proper.
Per exemple, els diversos parcs tecnològics del
Camp de Tarragona (enològic, químic, turístic…)
i els de caire privat (Idiada, Lear…). En darrer
lloc, caldria continuar amb l’observació de les
necessitats socials per generar aquelles activitats
que puguin satisfer-les.

NOTES
Les dades tenen com a avantatge l’actualització de les dades (estan a 31 de desembre del 2008), mentre
que l’inconvenient és que només presenten dades dels principals nuclis de les comarques. En aquest treball, hi
presentem les dades de les capitals de comarca per veure’n l’evolució.
1

2

En el moment de l’elaboració de l’estudi, no estaven disponibles les dades de l’any 2008.
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Capítol 5
les infraestructures i l’ordenació territorial

5.1 Les infraestructures viàries
Tot i que és evident que el Camp requereix
determinades infraestructures ambicioses, es
veuen afectades per retards freqüents i per un
procés de construcció complex en general.
Així, al febrer del 2009 s’iniciaven les obres de
l’A-27 a la zona de contacte entre l’Alt Camp
i la Conca de Barberà. L’obra ha de travessar
per un túnel de 1.567 metres el coll de Lilla,
amb sortida a aquest agregat de Montblanc. El
tram entre Valls i Montblanc (7,3 quilòmetres i
81,4 milions de pressupost) és un dels quatre
d’aquesta via que connectarà Tarragona i la capital de la Conca en vint minuts. Es preveu una
realització en 44 mesos, i es completen les obres
ja en execució en el tram Tarragona-el Morell i
amb la prevista variant de Valls (5,7 quilòmetres
que s’executarà d’aquí a uns dos anys i té un
cost de 25 milions).
El procés de construcció d’aquesta via vertebradora del Camp i amb funció de connexió
amb l’eix de l’AP-2 ha generat controvèrsia en
gairebé tots els trams (dubtes sobre afectació i
durada al voltant de Lilla, afectació a una mina
a Constantí i demanda d’accessos al Morell).
Aquestes situacions han motivat l’endarreriment
les infraestructures i l’ordenació territorial
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del procés. D’altra banda, es podria parlar d’una
certa controvèrsia pel fet que acabin existint dues
autovies gairebé paral·leles al Camp.
A més a més, es pot parlar de certa acceleració de les altres intervencions en la xarxa viària
bàsica de la zona. Per exemple, la configuració
de l’autovia Reus-Alcover permet connectar
ambdues poblacions en deu minuts, i consolida
les dinàmiques de mobilitat laboral, de serveis
i de localització econòmica (corredor ReusMontblanc). Amb aquesta nova autovia, que va
generar una nova problemàtica d’expropiacions,
millora la logística de les indústries de la zona i
els polígons d’Alcover i la Selva del Camp guanyen valor específic, i ajuden a configurar un eix
de localització.
La creació d’aquest tram d’autovia ha motivat
l’impuls del projecte de desdoblament de la C-37
entre Alcover i Valls. Cal recordar que ha de
formar part d’una de les anelles del Camp i ha
d’enllaçar també amb la nova A-27 en direcció a
Montblanc, per evitar el desdoblament del tram
de la Riba de la C-14. Aquest tram, en canvi, ha
estat objecte d’una millora del ferm.
El projecte engloba el tram de la futura variant
sud de Valls, que ha de permetre facilitar la continuïtat de l’anella i fer efectiva la connexió entre
diverses zones de l’Alt Camp. D’altra banda, el
govern adjudicava la C-51 entre Albinyana i Valls,
amb un cost de 44,5 milions. Aquest vial ha de
facilitar la connexió —històricament fonamental i
poc adaptada a les necessitats actuals— entre l’Alt
Camp i el Baix Penedès. La previsió de realització
és de tres anys, i afecta 22 quilòmetres. Algunes
de les realitzacions previstes són les següents:
41
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Un eix estratègic en la definició de la comarca de l’Alt Camp és l’ordenació territorial i el
disseny de les infraestructures. Aquest capítol fa
un repàs de les darreres actuacions en aquests
àmbits tot assenyalant les diverses postures que
prenen els agents afectats.
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• Ampliació de calçada fins als 3,5 metres
per carril, a banda d’1,5 metres de vorals
i 1,5 metres de cunetes.
• Onze encreuaments amb altres vies, incloent-hi enllaços amb la nova variant d’Alió,
de 2,4 quilòmetres, que passarà pel sud del
poble i una nova rotonda a l’accés a l’AP-2,
a banda de les previsions al Baix Penedès.
• Inclusió de tercer carril en alguns punts i
construcció de dos viaductes.
El Pla Territorial Parcial del Camp de Tarra
gona planteja precisament la vertebració viària
del territori a partir de tres anelles bàsiques, que
són concretament: la més immediata a la ciutat
de Tarragona i vertebrada amb el nou traçat de
l’A-7, paral·lel a l’autopista; la connexió ReusTorredembarra per Constantí i un nou vial paral·
lel a la via d’alta velocitat, i la indicada connexió
entre el Vendrell i Valls, amb continuïtat vers
Alcover i novament la ciutat de Reus.
El Pla Territorial parla de la necessitat de
diferenciar el trànsit de pas i els desplaçaments
interns, tot i que en aquest cas es pensa més
en la problemàtica del litoral. El procés d’al·
legacions des de l’Alt Camp al Pla ha recollit
propostes com:
• L’enfortiment de l’eix viari Tarragona-Sarral,
que estructura el llevant de la comarca.
• La millora de la C-37, entre Valls i Igualada.
Cal recordar que es preveu potenciar més aviat
la C-241 per Montblanc i Santa Coloma per
connectar amb la Catalunya Central. En la
primera via, l’Ajuntament del Pont d’Armentera ha demanat que la C-37 passi per fora
del municipi.
• Una carretera nova de Vilabella a Salomó per
connectar amb l’interior del Tarragonès.
• La necessitat de consensuar amb ajuntaments
i Consell Comarcal qualsevol infraestructura
que pugui alterar de manera substancial el
paisatge i el territori.
També han tingut afectació indirecta sobre el
territori el tercer carril i l’eliminació de peatges
troncals de l’AP-7, així com les intervencions
a l’N-240 a l’entorn de Sant Salvador i l’accés
dels Pallaresos (ampliacions, millora de cruïlles
i altres intervencions menors).
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Les millores del conjunt de la xarxa viària
complementària i local —per part de la Generalitat i la Diputació de Tarragona— tendeixen
a orientar-se a actualitzacions del ferm, millores
d’interseccions i altres intervencions diverses en
seguretat i millora de la mobilitat. S’emmarquen
en aquesta filosofia realitzacions com:
• La circumval·lació de Puigpelat o la variant
d’Alcover a la carretera de Mont-ral.
• La construcció de rotondes com les situades a
la cruïlla entre les carreteres de Tarragona
a Bràfim i de Valls a Vilabella, i a Cabra del
Camp.
• Millores diverses en trams com MontferriVilardida de la T-204 o la T-223 a Vallmoll.
També cal considerar previsions com la
millora de l’accés des de la C-14 a la carretera
de l’Albiol (TV-7014), incloent-hi l’accés a les
Masies Catalanes, o el pla de carreteres de
la Diputació, que contempla, per exemple, la
TV-2035 entre Nulles i Bellavista.
Una entitat amb evident inquietud sobre la
configuració de la xarxa viària de la zona com
és la Cambra de Comerç de Valls mostra la seva
preocupació pel fet que en molts casos encara
es pot parlar d’unes carreteres locals poc modernitzades o adaptades a les necessitats actuals.
Unes condicions adients vindrien donades per
una modernització global, com la redefinició
d’alguns tombs i eixamplament i aspectes de
pintat i senyalització. També és motiu de preocupació el consum de territori pels successius
desdoblaments, que deixen alhora grans franges
sense vertebrar.
5.2 El ferrocarril
Actualment, els agents econòmics i socials del
territori, i molt específicament els de l’Alt Camp,
realitzen una tasca d’avaluació de l’impacte
territorial real que pot tenir el servei ferroviari
en àmbits com la mobilitat o la localització
econòmica.
D’entrada, sembla que els efectes positius
del nou servei ferroviari d’alta velocitat es concentren en la connexió entre el Camp i Madrid.
La influència directa sobre la zona es limita a la
millora de les connexions per determinats càrrecs públics, empresaris i alguns viatges turístics
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de curta durada. Més aviat aixeca expectatives
en relació amb el conjunt del Camp l’estació
propera a l’aeroport de Reus, redimensionada a
l’alça i que ha de ser punt d’aturada en el context
del corredor mediterrani (en avançat procés de
realització). Aquest fet fa generar dubtes sobre
un possible paper subsidiari de l’estació de la
Secuita-Perafort.
D’altra banda, es registra al Camp una pèrdua continuada de serveis convencionals, que
afecten no solament una ciutat com Valls, sinó
també l’àrea de Reus i Tarragona. Aquest fet
afectava els serveis regionals, però també les
llargues distàncies. Per exemple, a finals del
2008 es perdia la connexió de Valls amb Galícia
i es traslladaven a la Secuita els serveis de llarga
distància de connexió de Tarragona i Reus amb
Bilbao i Irun. No obstant aquest efecte limitat,
és evident que la proximitat de l’estació d’alta
velocitat constitueix per a l’Alt Camp un element
afegit de competitivitat, amb un potencial encara
per desplegar en bona part.

A més, l’impuls de la xarxa d’alta velocitat
perjudica comparativament els temps de viatge
en la resta de serveis, i les millores físiques s’han
trobat restringides a passos a nivell (Alcover i
Picamoixons) i la instal·lació de senyals lluminosos i acústics.
En general, per tant, es pot parlar d’una clara
pèrdua de consideració, i la Cambra de Valls i
les institucions públiques han defensat la pervivència del tren convencional. Aquesta situació
s’afegeix a la pèrdua de serveis accessibles a les
estacions. Per exemple, a Valls la taquilla de bitllets es troba tancada els dissabtes, diumenges i
festius, mentre que a Alcover l’estació és seu de
la colla castellera.
Paral·lelament, existeix la previsió que el
territori del Camp disposi de quatre línies de
rodalies pròpies cap al 2012. D’aquestes, únicament afectaria l’Alt Camp la connexió Reusla Plana, dins la línia 3 (la Plana-Tarragona).
Aquesta tindria dues expedicions en hora punta
i una cada hora. Tot i això, la Generalitat rea-

Mapa 5.1 Esquema de la proposta de xarxa de ferrocarril regional d’altes prestacions
i convencional (Horitzó 2026)

les infraestructures i l’ordenació territorial
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litza estudis que plantegen una connexió fins a
Valls i Montblanc a partir de la bifurcació. Des
de l’Ajuntament de Valls i el Consell Comarcal
s’insisteix en la necessitat de trobar un paper
actiu per a la ciutat en una connexió flexible
entre els principals nuclis del Camp.
Les previsions a mitjà i llarg termini van
lligades a la possibilitat o no de crear una
anella a la zona del Camp mitjançant la connexió de la línia Reus-Lleida i Valls-LleidaPicamoixons.
Des del territori, les al·legacions plantejades
al Pla Territorial Parcial han anat en la línia
de proposar especialment millores referides al
tràfic de mercaderies com ara:
• La necessitat de partir de la millora de la
infraestructura actual, i de mantenir la competitivitat de l’eix mediterrani, pel seu caràcter
estratègic i la proximitat als dos ports principals, abans de potenciar un corredor a les
comarques centrals catalanes.
• L’accés de mercaderies ferroviàries fins al
polígon de Valls, una petició expressa d’Ikea
assumida per l’Ajuntament en la presentació
de la nova planta. Això implicaria una reserva de sòl.
• Altres intervencions complementàries fora de
la comarca, com el desplaçament de la via a
Reus.
5.3 El transport públic
Tot i la manca de disponibilitat de dades
actuals, els indicis —per exemple, a partir de la
matriculació de vehicles els darrers anys— apunten a un clar increment de la mobilitat al conjunt
del Camp de Tarragona, no restringida a l’àmbit
laboral i que afecta evidentment l’Alt Camp.
Aquest fet ha motivat una clara reflexió i les
primeres actuacions significatives en l’àmbit de
la mobilitat pública.
En aquest sentit, cal recordar la creació de
l’Autoritat del Transport i l’inici de la tarifa integrada al Camp, amb la voluntat d’incrementar un
20% els viatges en relació amb l’oferta anterior.
Aquest nou plantejament implica un estalvi en els
preus. Dins el procés, el conjunt de l’Alt Camp
queda integrat en la zona 2.4, una de les corones
que vertebren el procés de gestió del transport
al conjunt del Camp.
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Paral·lelament, en el context del Pla de Transport de Viatgers de Catalunya (horitzó 2012), les
línies per millorar han estat o són:
• Valls-Tarragona (servei directe). Previsió
d’unes 2.900 expedicions anuals.
• Valls-Reus (cada hora). En aquest cas, per
exemple, el conveni ATM-Hispano Igualadina
passarà als 16 viatges en cada sentit, fet que
permetrà superar els 100.000 usuaris anuals.
Les expedicions s’incrementen de 5.000 a
6.500.
• Valls-Montblanc (increment d’oferta de 2.250
fins a més de 2.800 expedicions).
• El Vendrell-Valls (fins a quatre viatges en cada
sentit). Es tracta d’un nou servei, plantejat
amb horaris que intenten permetre la complementarietat amb les rodalies ferroviàries.
La particularitat és que suma dos sistemes de
tarifa integrada (Camp de Tarragona i Regió
Metropolitana de Barcelona).
• Montblanc-Valls (servei cada dues hores).
• Tarragona-Valls (directe).
• Reus-Valls-Vilafranca-BCN per autopistes
AP-2 i AP-7 (increment d’oferta).
• Belltall-Tarragona (increment d’oferta).
D’alguna manera, es consolida Valls com un
dels nodes de mobilitat pública del Camp, ja que
es fomenta el vincle entre capitals de comarca.
La filosofia és de plans per a àmbits més reduïts,
així com de pla d’oferta (increment, millora de
velocitat, qualitat en el transport, combinació entre mitjans, filosofia de xarxa, nova xarxa exprés,
connexió semidirecta entre nuclis grans) i pla
de gestió. Inclou previsió de millora d’oferta en
regionals convencionals i una important inversió
en vehicles. Seguint aquesta filosofia, es preveu
per a finals del 2009 la disponibilitat del Pla de
Mobilitat de la zona.
Mentrestant, els serveis inicials de connexió
amb l’estació de la Secuita-Perafort tendeixen
a ser substituïts per un enllaç semidirecte entre
Tarragona i Valls que para a l’estació del Camp.
D’altra banda, no existeix per ara cap previsió
de vinculació de Valls i Alt Camp en relació amb
el disseny d’una estructura i servei de tramvia per
al Camp de Tarragona, que afavoriria en principi
Tarragona, Reus, Cambrils, Vila-seca i Salou.
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5.4 Altres infraestructures
i xarxes de serveis
El procés d’adaptació de les infraestructures
energètiques i les de suport a les Tecnologies
de la Informació i la Comunicació (TIC) a les
noves necessitats ha continuat els darrers anys,
tot i que es continuen detectant mancances més
o menys concretes.
Per exemple, la construcció de 12 centres de
transformació de baixa tensió dota de subministrament elèctric el nou polígon dels Garidells,
amb una potència de 8.544 kW. D’altra banda,
Fecsa-Endesa ha invertit més de 3 milions per
incrementar la potència al polígon Les Arenelles,
a Vila-rodona, per doblar la potència inicial i
arribar a més de 43.000 kW.
Pel que fa al gas natural, Vallmoll i la Masó es
connectaven a la xarxa al febrer del 2008, mentre
que el subministrament cobria ja prèviament
Valls, Alcover, la Riba i el Pla de Santa Maria.
Cal recordar també el gasoducte per donar servei
a la paperera SCA a Puigpelat.
En l’apartat de la generació, cal apuntar la
creació del parc eòlic de la serra Voltorera, de
16.000 kW i a càrrec del grup EDP Renovable.
La línia d’evacuació travessa el terme de Cabra del
Camp en direcció a la subestació de Montblanc.
Les previsions del parc eòlic a localitzar entre
Montferri i Bonastre (Baix Penedès) apunten a
45 MW. Cada molí suposarà una compensació
anual d’entre 15.000 i 20.000 euros durant els
trenta anys de vida del parc. L’energia anirà a
parar a la xarxa d’alta tensió a l’alçada de Roda
de Berà.
A finals del 2007 saltava la polèmica per la
previsió de construcció al Pla de Santa Maria de
la major central solar de Catalunya. L’Institut
Català del Sòl havia adquirit 125 hectàrees a
les infraestructures i l’ordenació territorial
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la partida de la Gambada del Pla. Les entitats
proteccionistes, en canvi, aposten per crear
petits parcs de menys de 2 MW, localitzats en
els polígons de la comarca. D’altra banda, dues
empreses (SunSystems i Husesolar) lloguen
teulades de naus industrials i altres edificis de
Valls per treure’n rendiment energètic. En la
pràctica, es configura una central fotovoltaica
de 1.354 MW.
En l’apartat tecnològic, el Departament
de Governació ha activat emissors de TDT a
Montblanc i Marmellar, que incideixen sobre
municipis de l’Alt Camp com Mont-ral, Valls, la
Riba, Aiguamúrcia, Alcover i Figuerola. També ha
activat estacions al Pont d’Armentera i Valls, que
ofereixen Internet d’alta velocitat i pretenen suprimir l’anomenada fractura digital. S’enquadra
en el pla Catalunya Connecta, que pretén que el
2010 tots els nuclis de més de 50 habitants i els
polígons industrials tinguin cobertura de TDT,
telefonia mòbil i banda ampla.
Un altre gran àmbit d’actuació en el procés de
modernització d’infraestructures ha estat l’ambiental. Cal destacar, en aquest apartat, la creació
d’una depuradora de filtre verd a Rodonyà i un
projecte pilot per a una planta d’eliminació de
nitrats de l’aigua, amb la previsió d’alliberar
els nitrats a l’atmosfera en forma de gas.
Capítol a banda mereixen, evidentment, les
depuradores. En general, es detecta la manca
d’instal·lacions amb una visió coordinada,
mentre que resten evidentment pendents les
previsions del Pla de Sanejament vigent en el
conjunt de Catalunya. Es pot parlar d’un clar
endarreriment en aquestes previsions. Tan sols
està prevista amb una certa immediatesa una
planta de transferència de tots els residus urbans
per portar a la planta de Botarell.
5.5 L’urbanisme i l’ordenació del territori
5.5.1 Una dinàmica accelerada de
transformació
Tot i que manca conèixer amb detall el contingut del nou POUM de la ciutat de Valls, es
detecten orientacions clares com la configuració
d’una ciutat compacta, la construcció de nous
ponts i eixos viaris i la previsió del futur parc de
la ciutat, a més d’una intenció de connectivitat
amb el polígon i de manteniment de vials en
general.
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Tot i això, tant l’estació de Camp de Tarragona
com el nucli de Valls passen a ser considerats,
juntament amb els nuclis esmentats, com a nodes del transport amb cobertura específica a la
zona del Camp.
Com a balanç sintètic, es detecten aquests
dèficits en la connexió pública a la zona: consolidació d’un funcionament coordinat en un
context comarcal i supracomarcal; baixa connectivitat amb les zones industrials, tot i les millores
realitzades, i limitacions diverses en el context
local de Valls (autobusos urbans).
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Més concretament, destaca la clara voluntat
que el Barri Antic recuperi la seva centralitat,
paral·lelament al pla per a la seva recuperació
(Llei de Barris). Actuacions ja fetes o en curs
són les promocions d’habitatges a la zona de la
Muralla de Sant Antoni i la reforma de Ca Creus,
que ha d’incloure una biblioteca de 1.825 metres quadrats i la previsió d’habitatges i places
d’aparcament. Aquesta operació es pot beneficiar
del Fons Estatal d’Inversió de manera residual,
tot i que aquests fons es destinaran en gran part
al nou pavelló del Fornàs.
Cal recordar que al llarg del 2008 ja van existir manifestacions ciutadanes per tal de reclamar
millores immediates a la zona, com a reacció a
l’enderrocament d’immobles. Aquesta reacció
va motivar la trobada entre l’Ajuntament i
veïns. No són sinó efectes del procés d’envelliment accentuat als anys vuitanta, amb pèrdua
de centralitat comercial i fugida de residents.
La creació d’elements d’atractiu residencial i
equipaments de referència han de ser factors
de recuperació, en un context on els comerços de
nova creació gairebé s’han restringit als creats
per la població immigrada.
Sobre el conjunt de la ciutat, l’altre gran àmbit
de transformació ha estat la zona del Vilar, amb
la creació d’habitatges, els multicinemes i oferta
de restauració. També s’ha d’esmentar l’impuls de
la darrera fase del polígon industrial, amb un nou
pont per salvar el torrent. Implica la connexió
del carrer dels Fusters i tot l’eix esquerre amb
l’N-240.
L’impuls de l’Àrea Residencial Estratègica, on
s’aposta per una important bossa de creixement
Mapa 5.2 Àmbit i proposta d’ordenació
de l’ARE de Ruanes a Valls

Font: Departament de Política Territorial i Obres Públiques
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(implicaria 1.614 habitatges i dos ponts) i per
localitzar-hi el Museu Casteller, ha estat motiu
de certa controvèrsia ciutadana per la dimensió
de l’actuació.
D’altra banda, actuacions com un auditori
o espai de congressos o el barri ecològic que es
crearia a la zona de l’Hort del Carme han quedat
fins ara aturades. No obstant això, en general es
pot parlar d’una certa orientació a la proposada
creació de polaritats urbanes i una reconducció
geogràfica de les dinàmiques de creixement,
dins una filosofia d’urbanisme compacte que
està en coherència amb les línies apuntades en
la diagnosi del 2004 i la seva posterior revisió.
No es pot oblidar que aquesta configuració
urbana té un paper fonamental de vertebració
de la comarca en el seu conjunt i d’inserció de
la ciutat com un dels nodes de la xarxa que en
realitat configura el Camp.
Pel que fa al conjunt de la comarca, els
darrers anys representen una situació de gran
contrast entre un increment importantíssim
dels habitatges construïts i la dinàmica actual
de pràctica aturada del sector. Per exemple, entre el 2007 i el 2008 va existir una variació del
72,78% en els habitatges finalitzats. El 2007 es
van projectar a la comarca 831 habitatges, dels
quals 351 corresponien a Valls.1 Actualment,
les xifres es troben força allunyades d’aquells
valors.
Les dinàmiques de creixement residencial
s’han fet extensives a molts municipis, i es
detecten, per exemple, promocions de tipus
unifamiliar en municipis com Alcover, Nulles,
Vila-rodona, Alió i Puigpelat. Tot i això, es
detecta en general la dinàmica d’aturada de
creixements, com ho demostra una clara paràlisi
en el procés de construcció d’habitatges, però
també el fre a les expectatives de creixement
entorn de l’estació de la Secuita-Perafort, vora
el límit comarcal (incloent-hi la previsió d’un
parc tecnològic) i la suspensió del pla parcial
els Pantans del Rourell, vinculada bàsicament
a necessitats de mobilitat.
Evidentment, les dinàmiques dels diferents
municipis són condicionades per les seves particularitats. Cal destacar les corresponents a
poblacions com:
• Alcover, condicionat per una certa dinàmica
de concentració entorn d’un nucli antic que
ha patit processos de degradació. En aquest
municipi s’hi ha de destacar alguna interven-
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ció de reordenació interna (zona del carrer
Major - plaça de Cosme Vidal).

• La delimitació de termes com a element de
confrontació entre Figuerola i Montblanc.

• El Pla de Santa Maria, amb un plantejament
més aviat lineal i d’extensió horitzontal, que
tendeix a generar àrees residencials de reduïda
densitat.

• L’aturada a càrrec d’Urbanisme d’algun pla
parcial per aspectes normatius. Un exemple és
el pla que preveia 180 habitatges i 6 ha al Pla
de Santa Maria. La previsió no contemplava
l’accés mitjançant rotondes ni la preservació
de l’entorn de l’església de Sant Ramon.

• La Riba, població marcada per la circulació
de vehicles industrials per l’interior i per una
certa degradació visual.
• Municipis diversos marcats per un xoc relativament important entre la configuració
tradicional i les noves construccions. És el
cas de Nulles, Vallmoll, Vilabella o Bràfim. En
general, no es pot dir que aquestes situacions
siguin excessivament greus.
• Poblacions amb incidència directa de les
infraestructures, com és el cas de Nulles o
Picamoixons.
• Municipis estructurats per petits nuclis, com
és el cas de Mont-ral, com a element singular.

5.5.2 El Pla Territorial Parcial
i la consolidació d’una polaritat
territorial emergent
El Pla Territorial crea d’alguna manera més
instruments de protecció per limitar l’expansió
al Camp, i afavoreix al mateix temps la posició
i competitivitat en el conjunt de Catalunya.
Cal tenir en compte que la superfície urbanitzada gairebé es podria doblar i esgotar el
planejament actual, que ha descuidat el sòl no
urbanitzable.
Com que no hi ha hagut abans una planificació conjunta, no s’ha gestionat prou el sòl no
urbanitzable, que ara no està distribuït de manera que creï una xarxa supramunicipal contínua,
bàsica per garantir la preservació dels espais
naturals i els anomenats corredors ecològics.

Al mateix temps, continua el procés de
creació d’equipaments col·lectius en les diferents poblacions, entre els quals es
poden destacar el nou CAP de VilaMapa 5.3 POUM Alcover: Proposta d’ordenació,
rodona, l’ampliació de l’escola del
zona sud del nucli de població
Pla de Santa Maria o l’acabament
del pavelló de Puigpelat, a banda de
la llar d’infants del polígon Mas Vell
de Vallmoll com a actuació singular.
En molts municipis, s’hi realitzen
intervencions amb suport del Fons
d’Inversió Local de l’Estat.
Les expectatives dels municipis
es vinculen a una dinàmica accelerada d’adaptació de la normativa de
planejament. Alguns altres aspectes
d’incidència del planejament territorial van ser:
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• La redacció del Pla Director Urbanístic per posar ordre al creixement de l’àrea central del Camp
(amb afectació només sobre els
Garidells entre els municipis de
l’Alt Camp i incloent 22 municipis
de Torredembarra a Cambrils i de
la costa a la Selva del Camp).
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Concretament, el Pla aspira a ordenar i
limitar el creixement amb la creació de noves
figures de protecció per als espais d’interès
agrari i paisatgístic —delimitats al catàleg del
paisatge—, que s’uneixen als espais naturals i
els connectors ecològics. Cal recordar que el
Pla parla de:
• Espais Naturals de Protecció Especial (per
exemple, espais fluvials o connectors biològics, com el Gaià).
• Espais d’Interès Agrari o Paisatgístic, com les
planes de cereals amb cabanes de pedra seca
a l’Alt Camp.

• Espais de Potencial Interès Estratègic. Un és el
del Pla de Santa Maria, on es guarda una gran
plana per a “possibles serveis futurs d'interès
públic d’abast supralocal”.
• Altres: corredors d’infraestructures, zones de
risc o afectacions, zones de protecció preventiva.
Els mesos previs a la redacció d’aquest treball el Pla Territorial va tancar el període d’al·
legacions. Les infraestructures ferroviàries i les
connexions amb l’estació d’alta velocitat han
generat les queixes —o almenys les preocupacions— més significatives. Per exemple, des de

Síntesi d’al·legacions* al Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona

Ajuntaments
(exemples)

Consell Comarcal

Entitats

Valls
- Voluntat de creixement del polígon pel nord i limitació a l’oest. Connexió amb la futura A-27.
- Demanda de ferrocarril de mercaderies fins a Valls i el Pla.
- Redimensionament de reserva de sòl.
- Consideració de la ciutat com a polaritat regional.
- Connexió ferroviària de rodalies amb Tarragona, Reus i l’estació del
Camp.
- Proposta d’anella viària Reus-Valls-el Vendrell.
- Increment servei de regionals a la línia Lleida-Barcelona.
- Delimitació de la zona d’aiguamolls com a àrea de protecció de valor
natural i connexió.
El Pla de Santa Maria
- Rebuig de sòl de potencial estratègic (la Gambada).
- Preocupació per les reduïdes expectatives de creixement per als pobles
petits, que limiten les opcions de serveis bàsics.
- Possibilitat que els municipis puguin crear polígons consorciats, incloenthi empreses locals.
- Necessitat de reforçar les connexions Alcover-el Vendrell i Tarragona-Valls
i, sobretot, les connexions, Tarragona-el Pont d’Armentera.
- Proposta de xarxa de Rodalies del Camp i línia de mercaderies.
- Preocupació per la reserva de sòl de l’avantprojecte (sòl qualificat de
potencial estratègic entre Valls, Alió i el Pla de Santa Maria).
- Necessitat de superar incongruències en connectivitat biològica i la manca del Pla d’Espais Fluvials del riu Gaià.
- Preocupació pel vial previst paral·lel a la via ferroviària d’alta velocitat.
- En general, preocupació per insuficient sòl de protecció especial en algunes zones i expectatives excessives de l’ARE a Valls.
- Proposta de via Reus-Roda per a passatgers i camins paral·lels com a
vies verdes alternatives.

* Inclou també diversos suggeriments a l’avantprojecte del Pla
Font: Elaboració pròpia
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Valls s’ha demanat que es fixi la reserva de sòl
per a la construcció d’una línia fixa de ferrocarril
que connecti amb l’estació del Camp.
No s’ha de perdre de vista que incideixen sobre el territori altres elements d’ordenació i gestió
—però endarrerits— com pot ser el Parc Natural
de les Muntanyes de Prades i Poblet. Tot i això,
l’acció d’ajuntaments com Alcover i la Riba ja
s’orienta en part a complementar-se amb aquest
context. També hi incideixen moltes normatives
de tipus sectorial i plans d’administracions.
En general, d’alguna manera es tendeix a
la zonificació del territori i a la confirmació de
les tendències que ja existien, tot i que aquestes
tendències es configuren cada cop de manera
més clara sobre el Camp de Tarragona en el seu
conjunt.
5.6 Noves implantacions en polígons
industrials
Es detecta en l’àmbit de la indústria pròpiament dita un cert alentiment de les pautes de localització, que respon a la situació
econòmica conjuntural. Tot i això, continuen
existint models locals d’aterratge d’empreses
ressenyables.
Per exemple, a l’inici del 2008 Vallmoll impulsava una àrea de creixement industrial per a
petites empreses, dins el Pla Parcial Urbanístic
Camí del Molí, proper al nucli urbà i amb
una inversió de 14,5 milions en urbanització.
El municipi hi vol fomentar el trasllat de les
fàbriques i tallers que ara es troben dins del
poble. Aquest polígon, per a la petita indústria,

serà una promoció pública que s’executarà pel
sistema de cooperació. Es preveu la creació
de 600 llocs de treball, i disposarà d’un servei de
suport com una llar d’infants (la segona del
Camp en un polígon després de Reus). S’emmarca en el model local d’industrialització i
desenvolupament, que aspira a configurar un
municipi amb uns 2.500 habitants, amb un elevat nivell d’autocontenció laboral i de dotació
pública. Ceràmiques Ros Gres i l’ampliació
d’Europastry han estat algunes de les inversions
més importants.
També cal recordar la consolidació de la IV fase
del polígon Roques Roges d’Alcover, a partir
de l’esgotament de les parcel·les prèviament
existents. Cal destacar que una indústria ocupa
el 68% del terreny de la promoció.
En general, condicionen les dinàmiques d’assentament empresarial alguns factors com:
• La incidència general de la crisi econòmica,
la qual no ha de ser l’únic element de partida
dels agents públics per a la definició d’estratègies immediates d’actuació.
• La continuïtat en els dèficits en subministrament elèctric i cobertura telefònica, incloent-hi
el polígon de Valls.
• La confluència de factors generals i locals de
transformació territorial, econòmica i social
en general.
• Una dinàmica de funcionament territorial
cada cop més integrada, en la qual continuen
incidint, per exemple, les diferències de preus
del sòl entre àrees.

NOTES
Comparativament, el Vendrell en tenia 486; Reus, 783, i Tarragona, 1.222.
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Capítol 6
les línies estratègiques

les línies estratègiques
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Aquest darrer apartat presenta, en primer
lloc, una breu presentació sobre la planificació
estratègica; en segon lloc, es realitzen diversos
escenaris de futur; en tercer lloc, es presenten les
línies estratègiques analitzades en les diagnosis
comarcals anteriors, i, finalment, es planteja
una sèrie d’actuacions a la comarca a mitjà
termini.
6.1 La planificació estratègica
“La planificació estratègica consisteix a concebre un futur desitjable, i definir els mitjans
reals per arribar-hi” (Ackoff, 1973). Segons
aquesta definició, la planificació estratègica es
concep com la definició d’una sèrie d’accions
i decisions ordenades que realitzen persones,
entitats, empreses i institucions amb capacitat
d’influir en el desenvolupament dels esdeveniments d’una ciutat o regió. El conjunt d’accions tracten d’aconseguir uns objectius que
són realitzables sota el supòsit d’uns escenaris
possibles.
En el procés de disseny d’una planificació
estratègica és necessari dibuixar una sèrie de
fases per tal de millorar-ne la situació:
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La preocupació de les institucions de l’Alt
Camp, i molt específicament d’entitats com la
Cambra de Comerç de Valls, la Fundació Ciutat de Valls, l’Ajuntament de Valls i el Consell
Comarcal, ha fet plantejar successives edicions i
actualitzacions del projecte Diagnosi comarcal
i estratègies de l’Alt Camp. Bàsicament es tracta
d’un document de reflexió sobre l’evolució recent i la situació actual de la comarca de l’Alt
Camp des d’un punt de vista de cohesió social i,
especialment, d’ordenació territorial i competitivitat econòmica. La motivació inicial ha estat la
constatació d’un canvi cada cop més ràpid de les
circumstàncies esmentades per la incidència de
molts factors d’accessibilitat, evolució tendencial
dels sectors econòmics i les branques industrials,
canvi demogràfic i social, etc.
Aquesta reflexió s’ha fet considerant especialment el seu enquadrament en el conjunt del
Camp de Tarragona i en relació amb els principals corredors econòmics i d’infraestructures que
vertebren el territori. A partir de la constatació
d’una determinada realitat —la qual cal insistir
que es troba en transformació constant—, s’ha
plantejat un seguit d’eixos estratègics d’intervenció, els quals en general manifesten a hores d’ara
un elevat nivell d’actualitat o vigència.
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Esquema 6.1 Model teòric
▲

Anàlisi
de l’entorn

▲

▲

Escenaris
previsibles

▲

▲

▲

Anàlisi interna
de la ciutat
o regió

Situació previsible
desitjable

▲

Model aplicat a l’Alt Camp

Anàlisi del Camp
de Tarragona, Catalunya
i tendència mundial

▲

▲
▲

▲

▲

Anàlisi interna
de l’Alt Camp

Escenaris
previsibles:
• Escenari alt
• Escenari mitjà
• Escenari baix

Posicionament
competitiu dels
agents de la comarca
i una elevada qualitat
de vida

Font: Elaboració pròpia a partir de Forn i Pascual (1995)

De l’anàlisi anterior, n’observem que l’Alt
Camp es troba estratègicament ben localitzat
però amb creixements més continguts que les
zones costaneres i les pròximes a l’àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, s’ha pogut
beneficiar en part de l’evolució d’aquestes comarques, però sense veure’s afectat d’una manera
descontrolada.
La nova conjuntura econòmica i social condiciona la comarca. Ara bé, la crisi no hi està
afectant de forma excessiva, es produeix algun
tancament d’empreses amb baixa competitivitat
a nivell internacional. En realitat, les principals
dificultats de les empreses se situen en problemes de caiguda de la demanda, el qual és un
problema generalitzable a la resta de comarques
de l’entorn.
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6.2 Els escenaris de futur
Continuant amb l’esquema 6.1, en el disseny
de les línies estratègiques és necessari fer una anàlisi de prospectiva amb els diversos escenaris que
es poden produir. Nosaltres destaquem tres tipus
d’escenaris futurs sobre la situació del Camp de
Tarragona dintre del context internacional.
Escenari alt
La crisi permet la renovació del teixit empresarial i un canvi en el model productiu. La formació
del capital humà és una clau de la competitivitat
empresarial. Els diversos agents territorials coordinen les seves polítiques i actuacions per tal de
millorar el benestar de la població del Camp en
termes d’actuacions socials i infraestructures.
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Escenari baix
Les empreses no s’adapten al nou paradigma
productiu i perden competitivitat. En l’àmbit
social, es creen nuclis altament conflictius i amb
desordre urbanístic. Existeix una manca de coordinació supralocal que afecta el benestar social.
Abandonament de nuclis rurals i desestructuració territorial amb una manca de cohesió. Les
infraestructures estan obsoletes per a l’elevada
mobilitat del territori.
L’escenari alt és un escenari desitjat per al
conjunt del Camp de Tarragona, mentre que
l’escenari baix implica que les actuals institucions i empreses no realitzen cap tipus d’actuació
per millorar el posicionament territorial. Mentrestant, la situació intermèdia és una situació
continuista. Finalment, en un escenari baix, els
conflictes econòmics, socials o en infraestructures de l’entorn acabarien repercutint en la
comarca.
En tot cas, és evident que l’Alt Camp ha de
prendre les accions necessàries per situar-se en
una posició competitiva que li doni cert avantatge i que sigui coherent a la seva trajectòria,
característiques i línies de desenvolupament
territorial.
6.3 Les línies estratègiques i les actuacions
prèvies
Durant l’elaboració de la diagnosi socioeconòmica de l’any 2004, es van proposar una sèrie
de possibles models de desenvolupament i creixement que es podrien projectar en la comarca:
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
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De tots aquests models, es va triar un model
de creixement de “diversificació equilibrada”.
Aquest model pretenia que el creixement poblacional, empresarial i institucional de la comarca
es basés en la pròpia riquesa de la diversificació
de la comarca.
D’aquest model se’n va desenvolupar una
sèrie de línies estratègiques per aconseguir aquest
objectiu.
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 R+D+I per a la
competitivitat del teixit empresarial
3. Millora general del nivell de formació
4. Increment de la significació del terciari
5. Increment de la influència de l’Alt Camp
en el seu entorn territorial
El grup redactor i les quatre entitats promotores (la Cambra de Comerç de Valls, la
Fundació Ciutat de Valls, l’Ajuntament de Valls
i el Consell Comarcal) van determinar una sèrie
d’actuacions que s’haurien d’implementar dintre
d’aquestes línies estratègiques. Aquestes actuacions en l’actualització feta durant l’any 2006
es van reconsiderar, i se’n va avaluar la urgència
i les possibilitats que existien per actuar-hi.
A part d’aquestes línies estratègiques, l’any
2007 es va determinar la necessitat de crear un
ens de promoció comarcal. L’objectiu principal
d’aquesta institució seria tractar d’impulsar de
manera coordinada les accions relacionades
amb la comarca de l’Alt Camp de forma homogènia i amb una veu única.
Del transcurs dels darrers anys, és necessari
fer una primera avaluació del grau d’acompliment de les actuacions. És a dir, hem de
respondre a dues preguntes: Quines actuacions
s’han dut a terme? Quina és l’avaluació de les
actuacions realitzades?
Respecte a la primera actuació assenyalada
en el document sobre el “manteniment de
l’equilibri territorial i ambiental”, el nivell
de capacitat d’actuació d’aquesta comarca és
baix, però creiem que el nivell de realització
és correcte, i aconsegueix que la comarca
mantingui la diversitat mediambiental i freni
l’expansió de la pressió del litoral i de l’àrea
metropolitana.
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Escenari mitjà
Una part del teixit productiu es renova, tot
i que encara hi ha sectors que basen els seus
avantatges competitius en els preus. A escala
territorial, hi ha una elevada pressió demogràfica
amb alguns nuclis conflictius i una manca de
manteniment del sistema urbà.
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Valoració d’urgència i possibilitat de les línies d’actuació
Línies d’actuació
Urgència Possibilitat
1. Mantenir l’equilibri territorial i ambiental
1
3
2. Crear estructura urbana i noves centralitats a la ciutat de Valls
3
3
3. Absorbir el creixement demogràfic sense generar desequilibris socials
2
2
4. Interrelacionar les vies de comunicació de pas amb les de mobilitat
3
1
interna
5. Estructurar una política adient de transport públic que connecti llocs
2
1
de residència i centres de treball i serveis, aprofitant la innovació que
representen les noves infraestructures ferroviàries
6. Integrar-se en el dinamisme de la franja costanera del Camp, principal1
2
ment per la instal·lació de noves activitats terciàries i serveis industrials
7. Crear una massa crítica suficient en els principals subsectors per im2
1
pulsar una infraestructura de suport
8. Capitalitzar els recursos humans de la zona i crear alternatives d’ocu3
2
pació i residència més qualificada
9. Fomentar les relacions industrials, per afavorir la competitivitat de les
2
1
empreses
10. Aprofitar l’avantatge d’internacionalització de la indústria de la co1
1
marca, amb empreses grans i tecnològicament competitives
Notes:
La valoració d’urgència correspon a: 1 = “nivell alt d’urgència”, 2 =”nivell mitjà”, 3 = “poca urgència”
La valoració de possibilitat correspon a: 1 = “nivell alt de possibilitat d’actuar des de la comarca”, 2 = “nivell mitjà”,
3 = “nivell baix de possibilitats d’actuació”

Quant a l’objectiu d’aconseguir “crear una
estructura urbana i noves centralitats a la ciutat
de Valls”, s’observa que el desenvolupament del
PEI va encaminat a dinamitzar el nucli antic
de la ciutat. Així mateix, s’han dut a terme algunes actuacions adreçades a crear nous focus
centrals en els quals suportar el creixement de
la ciutat. Un exemple seria la zona del passeig
de l’Estació, amb la creació dels nous cinemes i
una zona d’oci.
Respecte a la tercera línia d’actuació, “absorbir el creixement demogràfic sense generar
desequilibris socials”, creiem que, ara per ara, la
comarca ha aconseguit equilibrar els problemes
socials que es puguin produir a la comarca. No
obstant això, la crisi financera s’ha transformat
en una crisi econòmica real i, per tant, existeixen riscos que es transformi en una crisi de
tipus social. Per tant, caldrà estar a l’expectativa
davant qualsevol petit indici de trencament de
l’equilibri social.
L’avaluació que hem de fer de les línies
d’actuació quarta i cinquena relacionades amb
el transport, les infraestructures i la mobilitat

▲
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no és del tot satisfactòria, atès que apareix una
certa inèrcia i es podria haver millorat la situació. En general, s’ha millorat la connexió entre
els diversos municipis del Camp de Tarragona
amb l’aplicació de la tarifa única. També hem
d’estar a l’espera de quines seran les opcions de
connexió quan estigui acabat en un futur proper
el TramCamp. Respecte a les infraestructures de
llarg recorregut, la lentitud en la realització de la
futura autovia que connectarà amb Tarragona
pot provocar que existeixi un cost d’oportunitat pel fet de no realitzar en el moment oportú
les infraestructures. A més a més, la connexió
a través del coll de Santa Cristina pot resultar
un fre per a la millora de la connexió de l’Alt
Camp cap a la zona est, i a l’inrevés, dificulta
la inserció del Baix Penedès en el conjunt del
Camp de Tarragona a través d’aquest vial. Per
tant, l’avaluació és positiva, tot i que depèn de
les actuacions d’ens supracomarcals i encara
queden actuacions pendents.
Pel que fa a l’actuació sisena i setena per a la
integració en el dinamisme de la franja costanera
(especialment per potenciar la instal·lació de no-
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crisi econòmica. D’aquesta forma, els temes relacionats amb la inserció laboral i la dotació de
competitivitat a les empreses (creació d’ocupació,
la millor formació i el suport a empreses) seran
línies per tractar.
En resum, el compliment de les propostes
prèvies o de les orientacions dels eixos esmentats ha estat divers, pels mateixos condicionants
econòmics i territorials i les seves variacions. En
aquest sentit, es poden apuntar exemples com:
• La dificultat de connexió dels nous assentaments econòmics en relació amb l’autovia
Tarragona-Montblanc, en procés de construcció.
• Una dinàmica de planificació de la mobilitat
pública al Camp que tendeix a deixar l’Alt
Camp en una posició subsidiària.
• Una dinàmica d’implantació empresarial
que es continua vinculant a la diferència de
costos.
• La continuïtat en la manca de centres de decisió públics i empresarials propis.
• La dificultat de consolidar la capitalització
dels recursos humans i l’ocupació, de manera
relacionada amb un perfil residencial qualificat.
• La manca de dinàmiques de clusterització per
la tendència a l’individualisme empresarial.
Globalment, es poden sintetitzar les reflexions
precedents en la manca d’un òrgan de promoció i
de pressió propi, d’abast comarcal, que integri els
objectius dels agents fins a l’actualitat. En aquest
sentit, apareixen algunes institucions de la comarca que defensen posicionaments de manera
aïllada, la qual cosa no beneficia el conjunt de la
societat. Esperem que el nou Consell Econòmic i
Social serveixi de reforç al posicionament conjunt
de les diverses institucions de l’Alt Camp.
6.4 Les actuacions per al mitjà termini
Al mateix temps, aquests eixos o línies estratègiques disposen de possibles components que
han de motivar l’impuls d’actuacions concretes.
Precisament, es pot indicar que una voluntat
clara d’orientació del model territorial vers els
eixos estratègics indicats requereix la concreció
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ves activitats terciàries i serveis industrials), així
com potenciar els principals subsectors, cal fer
una avaluació positiva però amb matisos. D’una
banda, el pes del sector serveis s’ha incrementat
en comparació amb la resta de les comarques de
l’entorn. Però, d’altra banda, encara manca fer
alguna aposta decidida per tal de desenvolupar
un sector terciari amb identitat pròpia i que sigui
una referència dintre del Camp de Tarragona.
De fet, el desenvolupament d’un terciari que relacioni les activitats culturals amb les comercials
podria ser una aposta interessant per a la comarca. Cal destacar el desenvolupament d’activitats
turístiques rurals relacionades amb la natura i la
Ruta del Cister.
Respecte a les tres darreres actuacions
relacionades amb l’aprofitament d’empreses
instal·lades en la comarca i el capital humà
d’alt valor afegit, hem de dir que aquestes són
les actuacions menys desenvolupades i les que
davant el deteriorament econòmic actual poden
representar dels punts més crítics per actuar-hi.
Si bé els temes relacionats amb les infraestructures són estratègics, aquests estan dintre del
curs esperat, ja que tenen uns temps d’execució
més llargs. No obstant això, la potenciació de
la localització empresarial necessita un impuls
més gran. És cert que la comarca es troba ubicada en un dels punts més estratègics, té una
llarga tradició i el cost del sòl és un avantatge,
però la localització d’empreses d’alt valor afegit i competitives és necessari que tinguin un
entorn empresarial més adequat al segle XXI.
Si no, empreses competitives triaran entorns
més adequats per dur a terme la seva activitat i
per atraure treballadors qualificats. Respecte a
l’actuació relacionada amb una potenciació de
les interrelacions sectorials, és difícil promoure
de manera externa la cooperació empresarial
entre empreses competidores. Una via pot ser la
relació entre empreses que es troben en diverses
etapes del procés productiu a través de trobades
empresarials instantànies.
Quant a l’ens supracomarcal, no existeix un
ens que faci de lobby fora de la comarca. Però
existeixen indicis de cooperació institucional
que ajuda a donar una imatge d’homogeneïtat
a la comarca que es comencen a materialitzar a
través del Consell Econòmic i Social constituït
per l’Ajuntament de Valls. Aquest òrgan de debat
i deliberació neix amb l’objectiu de ser un instrument de debat de polítiques que cal aplicar de
manera consensuada per tal de fer front a l’actual
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d’una estructura de gestió entre els principals
agents del territori —incloent-hi, amb un paper
singular, l’Ajuntament de Valls— i la priorització
d’algunes actuacions concretes, precisament per
aconseguir:
• La implicació de la ciutadania, institucions i
empreses en el seu conjunt.
• L’optimització de les energies i recursos emprats.
• En definitiva, el posicionament competitiu del
territori i l’orientació a un model de desenvolupament concret.
En aquest sentit, cal remetre i complementar les propostes del present document amb el
Programa Comarcal de Desenvolupament Integrat, amb horitzó 2013 i realitzat per encàrrec
del Consell Comarcal de l’Alt Camp, i que fa
especial incidència en tres grans reflexions o
necessitats:
• Estructurar un òrgan coordinat de desenvolupament per a la comarca, amb la implicació
directa de les estructures ja existents (amb
un paper singular de les que es vinculen a
l’Ajuntament de Valls).
• Aprofitar fons europeus i altres opcions
equivalents per impulsar el concepte del desenvolupament sostenible en el conjunt de la
comarca.
• Donar a la competitivitat dels recursos humans un paper fonamental en la reactivació
econòmica, de manera complementària amb
el foment de la localització de noves empreses.
La revisió de les actuacions proposades en
aquell Programa Comarcal de Desenvolupament
Integrat permet disposar d’una extensa bateria
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d’opcions per desplegar a càrrec dels diferents
agents de l’Alt Camp, no solament el Consell
Comarcal. En tot cas, es plantegen tot seguit algunes possibles realitzacions per tal de fer avançar
l’Alt Camp en el context dels eixos estratègics
del document de Diagnosi comarcal que, tal com
hem dit anteriorment, continuen vigents.
La configuració d’una estructura coordinada de promoció ha de permetre, precisament,
sintetitzar les diferents propostes estratègiques
que es plantegin sobre el territori i establir les
prioritzacions que es considerin oportunes en
cada horitzó temporal. La recent constitució a
Valls del Consell Econòmic i Social s’emmarca
en aquesta orientació.
Juntament amb la manca d’un ens de gestió
d’estratègies a escala comarcal (fins a l’actualitat), caldria fer un especial èmfasi en la manca
de desenvolupament d’actuacions relacionades
amb la dotació de competitivitat empresarial i
de capitalització dels beneficis obtinguts de l’activitat empresarial. En aquest sentit, el polígon
empresarial de Valls (i coordinat amb els polígons existents a la comarca) pot ser un element
interessant per potenciar. Així, mateix, es poden
crear nous usos o bé un nou enfocament a llocs
tradicionals. Estaríem pensant en, per exemple,
els mercats centrals ubicats al centre de les ciutats
i que poden agafar un nou rol dintre de l’estructura empresarial perquè millorin l’orientació i
fer-los més atractius.
D’altra banda, la comarca de l’Alt Camp és
conscient del rol que vol jugar dintre del Camp
de Tarragona, però cal una actuació que la posicioni dintre del mapa territorial. Possiblement,
la línia de treball és a través de la realització de
dos àmbits diferents: el turisme i la cultura. Sigui
a través de la cultura gastronòmica, sigui a través
del món casteller, la Ruta del Cister o la música
tradicional, la comarca de l’Alt Camp ha d’agafar
una bandera que generi externalitats positives i
la situï dintre del Camp de Tarragona i, per què
no?, amb referència a Catalunya.
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Eixos estratègics i possibles actuacions concretes per prioritzar
Eix estratègic

Possibles actuacions

1. Mantenir l’equilibri territorial i
ambiental.

- Plantejament coordinat de zones empresarials estratègiques, per
tal d’evitar l’escampament.
- Dimensionar de manera adient l’ARE de Ruanes.
- Impuls de les actuacions previstes en el Pla Especial del Barri
Antic de Valls.
- Foment d’un calendari anual d’activitats que fomentin la dinamització cultural i la cohesió social i territorial, amb un caràcter
supralocal.
- Foment d’oferta d’habitatge social que absorbeixi la població i
fomenti el reequilibri urbà.

3. Absorbir el creixement demogràfic
sense generar desequilibris socials.
4. Interrelacionar les vies de comunicació de pas amb les de mobilitat
interna.
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.
6. Integrar-se en el dinamisme de la
franja costanera del Camp, sobretot
per la instal·lació de noves activitats
terciàries i serveis industrials.

7. Crear una massa crítica suficient en
els principals subsectors per impulsar
una infraestructura de suport.

8. Capitalitzar els recursos humans
de la zona i crear alternatives d’ocupació i residència més qualificada.

9. Fomentar relacions industrials
per afavorir la competitivitat de les
empreses.

10. Aprofitar l’avantatge d’internacionalització de la indústria de la
comarca, amb empreses grans i tecnològicament competitives.
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- Seguiment per a la creació d’enllaços amb les noves vies ràpides.
- Realitzar una proposta sintètica, prioritzada i viable de millora de
la mobilitat amb abast comarcal en el context del Camp (priotizació
dels serveis ferroviaris de mitjana distància).
- Impulsar el tancament de l’anella ferroviària del Camp i el reaprofitament de la línia Reus-Roda, complementàriament a l’optimització
de l’alta velocitat en el context del Camp.
- Optimitzar les noves opcions d’implantació empresarial. Crear
sistemes coordinats mancomunats de zones empresarials. Afavorir
especialment la implantació d’activitats de procés complet.
- Increment de la cobertura de les TIC als polígons de la comarca
i cobertura universal en els centres urbans.
- Millora de les infraestructures empresarials (per exemple, transformadors propers a les localitzacions d’empreses).
- Disseny de formació professional lligada amb els àmbits d’especialització empresarial de la zona amb certa qualificació.
- Dinamització dels sectors empresarials més importants de la comarca a través d’una plataforma que faci publicitat de les empreses
que hi ha i les seves característiques. Millor si es conjunta amb tot
el Camp de Tarragona.
- Crear una eina comarcal coordinada de dinamització empresarial
i de millora de la competitivitat dels recursos humans.
- Pla de visibilitat a l’exterior sobre les característiques de l’Alt
Camp i els atractius comarcals en quant a nivells de qualitat de
vida amb l’objectiu d’atraure treballadors i empreses.
- Participació en el projecte de la Regió de la Innovació: sol·licitud
formal per a Valls d’un centre tecnològic en la branca industrial més
competitiva i amb projecció sobre el conjunt del territori.
- Creació de premis per a la cooperació entre empreses del mateix
sector i de diversos sectors. Els àmbits poden ser diferents: procés
innovador, procés d’internacionalització, àmbit social, sostenibilitat…
- Foment d’“apadrinaments” empresarials entre empreses grans i
empreses petites de la comarca, o bé entre empresaris que no estan
actius i empreses petites. Les grans empreses/empresaris inactius
hauran d’ajudar en un camp específic la petita a través de transferència de coneixement, etc.
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2. Crear estructura urbana i noves
centralitats a la ciutat de Valls.
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Capítol 7
CONCLUSIONs

conclusions
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assoliment de determinades infraestructures…).
Però, d’altra banda, les línies estratègiques relacionades amb l’increment de la competitivitat
i l’atractiu de localització empresarial encara
queden pendents. Així mateix, manca una aposta
ferma per crear dinàmiques en el nucli antic de
Valls que ajudin a crear noves centralitats. En
resum, cal dotar de dinamisme social i empresarial la comarca.
La recent creació del Consell Econòmic i Social ha de ser un ens que ajudi a homogeneïtzar
les posicions i coordinar les diverses institucions
no solament en els posicionaments externs, sinó
també per millorar l’eficiència dels recursos de
la comarca.
Com a conclusió, l’Alt Camp ha de potenciar
l’estructura productiva diversificada, reforçant la
competitivitat de la seva indústria i millorant
la qualitat del seu sector turístic i cultural, i buscar un millor equilibri entre desenvolupament
econòmic i preservació del medi ambient, així
com dotar de qualitat de vida els actuals i futurs
ciutadans.
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La diferència entre uns i altres territoris rau
en la capacitat de prendre decisions. L’actitud
proactiva dels agents econòmics per decidir i implementar les actuacions més correctes de manera
cohesionada és un element necessari i vitalitzador
d’un territori. En aquest sentit, des de la Cambra
de Comerç de Valls, la Fundació Ciutat de Valls,
l’Ajuntament de Valls i el Consell Comarcal de
l’Alt Camp es va prendre la iniciativa de determinar la diagnosi i les actuacions necessàries.
D’acord amb les reunions establertes amb
el grup promotor, l’objectiu dissenyat durant
l’any 2004 de desenvolupar un model de “diversificació equilibrat” és congruent amb les característiques territorials i continua sent vàlid en el
futur a mitjà termini. No obstant això, part de
les actuacions poden veure’s dificultades per ser
implementades o bé és necessari fer incidència
en determinades actuacions.
De la revisió de les línies es confirma una
evolució satisfactòria amb matisos. D’una banda, s’han anat acomplint alguns dels objectius
establerts (equilibri mediambiental i social,
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Forn, M.; Pascual, J. M. (1995). La planificació
estratègica territorial. Aplicació als municipis.
Barcelona: Diputació de Barcelona.
Fortuny, B. (2001). Disseny, aplicació i avaluació d’un model de gestió hospitalària de quali-
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L’EQUIP TÈCNIC DE L’ESTUDI

l’equip tècnic de l’estudi
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Els membres del GRIT encarregats de la
revisió de la realització de la Diagnosi comarcal
i estratègies de l’Alt Camp són Mercedes Teruel
i Josep Maria Piñol, amb el suport tècnic de
Verònica Gombau.
Grup de Recerca d’Indústria i Territori
Facultat de Ciències Econòmiques
Universitat Rovira i Virgili
Av. de la Universitat, 1
43204 – Reus
Tel. 977 75 98 16 / Fax 977 75 98 11
a/e: grit@urv.cat
Web: http.//gandalf.fcee.urv.cat/grit
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▲

El Grup de Recerca d’Indústria i Territori
(GRIT) va iniciar les seves activitats l’any 1999
dins dels grups de recerca de la URV. És un
centre d’investigació d’economia aplicada de
la Universitat Rovira i Virgili (URV) i els seus
membres són professors adscrits al Departament
d’Economia. A més, des de l’any 2005 el GRIT
té el reconeixement de Grup de Recerca Emergent per l’Agència de Gestió d’Ajuts i de Recerca
(Generalitat de Catalunya).
El GRIT realitza estudis, principalment, en les
àrees de la dinàmica industrial, l’economia de la
innovació, així com la planificació estratègica i el
suport tècnic a les administracions territorials.
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