
La problematica de la industralitzaciG de les ciutats mitjanes i petites
de Catalunva

Pere Lleonart

Presentacio

Tot i la gran concentraci6 d'activitats productives que es donen a Barcelona i a Iota la Regid 1,
Catalunya to un sistema de ciutats intermedies amb una gran dinamica economica propia.

La combinaci6 d'aquesta dinamica propia amb l'impuls procedent del nucli barcelonf ha de
generar, en aquesta nova etapa d'expansio en que esta immersa I'economia catalana, un periode
d'expansid industrial per a la major part.

Aquesta ponencia es basa en un resum posat al dia de 1'estudi: «El potencial economic del sistema
de ciutats do Catalunya» , encarregat pel Department de Politica Territorial i Obres Publiques i publicat
per Banca Catalana el 1988, el qua) analitza amb una visi6 crftica les posibilitats de 30 ciutats
intermedies de Catalunya.

C'aracterisliques de !' estructura productiva

l)iliv(^uics rrr 1'rivrurhrru industrial
Factors histories i locacionals han conformat I'estructura industrial de les diverses ciutats catalanes.

El proces d'especialitzaci6 no s'explica tint, la majoria de les vegades, per factors purament locacionals
com per I'existencia d'un grup d ' innovadors, els quals, en un moment donat, han sabut treure profit dun
entorn social favorable i han aconseguit unes Ifnies de producci6 novel: aquestes Ifnies, on cop
consolidades , han generat una serie d'econornies d'aglomeraci6 que han refor4at I'especialitzaci6
productiva do la zona . Aquesta es , a grans trets, la causa de I'especialitzaci6 en genere de punt
d'Igualada i Matar6, o la del metal ) a Ripoll i Manlleu.

t.Jna ciutat amb preponderancia de sectors tradicionals comporta unes possibilitats de creixemcnt
economic reduides i uns nivells de renda baixos . Al contrari, la presencia de sectors dinamics afavoreix
unes taxes clevades de creixemcnt i, al seu torn , una estructura industrial diversificada pressuposa una
cvolucio macs estable. La situacio mes frequent es, pero, la combinacio de sectors tradicionals - sovint
en regressid -, sectors en ple rendiment i sectors noun amb un escas rendiment Pero amb un gran
potencial . Corn mes gran es una ciutat , mes diversificada so] esser la seva estructura industrial i, per taut,
mes estable el seu creixement.

De les ciutats examinades , Berga pot esser un exemple d'estructura industrial basada en sectors
tradicionals, Igualada i Mataro, el de ciutats monosectorials , Pero en creixement, i Olot i Banyoles el
d'una combinacio de sectors tradicionals i uns altres de nous.
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portat a la creacio de combinacions product yes estretament re lacionades, com per excmple, cl port-

refineria -quimica basica , en el cas de Tarragona , el genere de punt-estampaci6 - cartr6 - plastic - maquinaria

textil, a Matar6 , o industries de pinsos - ramaderia -escorxador - industries carniques , a Lleida o Vie;

combinacions que porten a la creacio d'importants economies d'aglomeraci6 dins el sector corresponent.

Estructura empresarial

Conttul lural o /ot'u de It's empreses

Tots els teorics de I'economia urbana indiquen que gaudir d ' un nodrit grup d'empreses nntjanes

i petites , dirigides amb un sentit empresarial innovador i arrelades al seu territori , es un factor cabdal

per a I'economia de les ciutats intermedies ( I). Per coneixer amb profundidat aquest aspecte de

I'economia de la ciutat , hem confeccionat un tens de les principals empreses , especificant les sever

caracteristiques I les dels sous empresaris (2).

A partir d ' aquesta investigaci6 , s'ha pogut distingir entre empreses locals , i empreses foranes (3).

La implantaci6 forana pot esser per descentralitzaci6 ( quan es tracta nomes d'una planta productiva) o

per trasilat, quail I'empresa concentra al municipi el gros de la seva activitat . Un altre sistema de

penetraci6 dels grups forans es a traves de I'adquisicio d'empreses d'origen local.

Una base industrial ampla i sota control d'empresaris locals es un indicador inequivoc que la ciutat

to esperit emprenedor , mentre que la presencia en niassa d ' empreses foranes es una constataci6 que la

zona ofereix atractius per it les implantations industrials. Una estructura productiva amb empresaris

locals i forans signitica que la ciutat , a mes de tenir una classe empresarial autoctona, es , alhora,

atractiva per a les manipulations foranes, com es per exemple el cas de Girona . La compra generalitzada

d'empreses d'origen local per grups forans es on senyal de perdua de dinamisme empresarial.

El fet de tenir una estructura d'empresa industrial de petita i rnitjana dimensi6 , comrolada

localment , o una estructura productiva basada en grans empreses foranes es substancialment diferent per

a I'evoluci6 d ' una ciutat . Una planta productiva forana, depenent ('un grup empresarial potent, to una

gran estabilitat i pot arribar a proporcionar , via salaris , on notable benestar economic a la seva

comunitat.

Control local de les industries

(en % d ' ocupaciu en empreses locals)

Elevat Mitju Reduft

(+80%) (de 40 a 80%) (-40%r)

Amposta (100.1) Mollerussa (76,2) Manlleu (49,0)

Banyoles (95,7) Reus (75,6) Valls (42,6)

Lleida (91,0) Palafrugell (70,0) Tarragona (42,3)

Igualada (90,0) Torello (67,5) Vilanova (41,2)

Vic (90,0) El Vendrell (61,7) Ripoll (36.6)

Berga (89,0) Tortosa (60,8) Montblanc (29,0)

Olot (87,2) Cor.B.Tordera (59,6) Cor.Tordera (21,0)

Figueres (86,5) Balaguer (56,4) Martorell (11,0)

Girona (86,2) Vilafranca (55,0)

MatarO (85,0)

Tarrega (83.6)

Granollers (80,3)

Font: Elaboracib propia

Per contra, aquestes planter descentralitzades o traslladades acostumen a mantenir els seus Iligams

interindustrials anteriors; per tint, les sever interrelacions industrials amb la zona s6n escasses, i aixi,

el seu impacte multiplicador tambe es menor. Finalment, la dependencia de centres de decisi6 allunyats

i el fet de tenir oils sistemes de producci6 estandardizats, no afavoreixen la creaci6 d'una cultura tecnica

o emprenedora.
Les ciutats amb un control local majoritari acostumen a tenir un dinamisme empresarial important,

peril en molts casos aquest control tambe es la consegiiencia d'estar on xic ailladades, geograficament
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a Barcelona, coca que ha diticultat I'establiment d'empreses foranes. Aquest pot ser el cas d'Igualada
i Olot. Per contra, Mataro, tot i la proximitat a un centre corn Barcelona, mante un elevat control local
it causa de la seva propia capacitat empresarial.

El control predominantment fora el trobem a les zones d'expansio del creixement de Barcelona,
corn ,,on Martorell, el Corredor de la Tordera i, adhuc, Vilanova, on l'arribada d'empreses de fora ha
limitat les iniciatives locals. A Valls i Montblanc, les bones comunicacions i, en el cas de la capital de
la Conca, una politica destinada a atreure plantes productives han determinat una presencia notable
d'empreses de fora.

('rei.vement endogen i exogen
l,es ciutats de mes creixement son les que han impulsat simultaniament la dinamica propia i les

implantacions foranes. Es tracta de ciutats proximes a Barcelona , dunes certes dimensions, hen
comunicades i sense industrialitzacio previa, o be ciutats mitjanes, perm connectades amb Barcelona a
traves de la xarxa d'autopistes.

Els indrets amb dinamisme industrial exclusivament endogen han tingut una evolucio dispar. Un
primer grup es el format per Igualada i Manlleu , el qual a partir d'una base industrial previa,
especialitzada en el genere de punt i el metallurgic, ha tingut una activitat productiva considerable. En
segon Iloc , hi ha un ample grup de ciutats en el qua] apareixen Olot, Mollerussa , Vic, Lleida, Manresa,
Torello i Vilanova , les quals han experimentat igualment una evolucio favorable. La industria alimen-
taria Iligada it la ramaderia ha estat un factor de creixement en tres d'aquestes ciutats: Mollerussa, Vic
i Lleida . La dinamica d'Olot ha estat una consequencia del creixement del carnic i del textil, mentre que
a Torc116, Manresa i Vilanova , el motiu de Ilur expansio ha estat el metallurgic , vinculat a la indtistria
de I'autombbil.

Dinamica industrial recent

olt
dinamiques

Ciutats amh dindmiea
industrial predominantment

auUu tong

Igualada
Manlleu

Ciutats amh chiOr ira

industrial predonunantmem

forana

Tarragona

Cor. Tordera

Martorell

Montblanc

Gloats amh dinarnn a
industrial lnral

Ifbrana

Granollers
Matar6
Valls
Girona
Vilafranca

El Vendrell

inamiques

Olot
Mollerussa
Vic
Torell6
Lleida
Manresa
Vilanova
Palafrugell

Figueres Cor. Baixa Todera
Poc Ripoll Balaguer

Dinamiques Berga Tarrega
Amposta Tortosa

Font: Elaboraci6 propia

Finalment, hi ha un tercer grup en que la dinamica estrictament industrial ha estat menor. Dins
aquet apartat podriem incloure Figueres, ciutat que ha experimental un notable creixement en la branca
dels serveis alhora que un estancament de la seva prometedora industria, Ripoll i Berga, antics nuclis
industrials actualment sense massa dinamisme, particularment per Ilur dificil accessibilitat. Palafrugell,
principalment, pero Lambe el Vendrell i el Corrector de la Baixa Tordera estan basant el seu desenvo-
lupament en els serveis.





tanthc han treat Lill nombre elevat de Ilocs de treball. Un cas diferent es el de Granollers, ciutat yuc ha
sotert molt durament I'impacte de Ia crisi, pert que ara es troba en una etapa de fort redre4amenl; tot
aixot fa que el balan4 del periode sigui de creaci6 neta d'ocupaci6.

El retroces mes intens el trobem ales ciutats d'industrialitzacio traditional, Ies quals han hagul de
suportar profunds processos de reestructuraci6 industrial. En algunes d'aquestes ciutats, coin Ripoll,
encara e.stan en plena reconversio, mentre yuc Igualada, Matar6 i Olot, tot i que no han assolit les cotes
d'ocupaci6 del 1975, es troben ja en una Ease d'expansi6. Cal tenir en compte yue la renovaci6
lecnologica de les empreses, necessaria per a la seva competitivitat, fa que el proces de creaci6 de noun
flocs de treball sigui mes lent que la seva destruccio.

MohilinN lahoral
L'analisi de la mohilitat per raons laborals d6na una visi6 complementaria de la realitat econ6mica

de la ciutat i del funcionament del seu mercat laboral. Les ciutats que atreuen fluxos diaris de poblaci6
per raons laborals tenen un dinamismc economic mes gran del que indiquen les dades do creixement
demografic. La proximitat d'altres nuclis importants es un factor decisiu en aquest apartat, i el cas riles
notori is el de Martorcll, amb un balan4 superior a les 4.000 persones degul al let clue on 6017( dels flocs
de treball existents a la ciutats cs ocupat per gent procedent de fora, principalm cnt de Barcelona i de
la resta del Baix Llobregat. Granollers es una altra de les zones amb mes alta mohilitat, rant en origen
corn en destinacio, i aixb fa que el balan4 hi sigui equilihrat. Les bones comunicacions, la proximitat
de Barcelona i I'existencia d'abundants nuclis de poblaci6 amb unes bones condicions residencials a la
propia comarca son els factors que conformen aquests resultats.

Balanc de mohilitat intermunicipal per motius laborals
ten cIr sobre poblacio ocupada resident at nwnicipi el 1986)

l1rarrto iiacnsa Ba/alq cquilihaul /(,dales' negatiu

Martorell (95,7) Vilafranca (5,2) Berga 0,I)
Vic (23,4) Tarrega (4,7) Palafrugell (-5,1)
Monthlanc (13,6) Lleida (4,6) Manlleu (-5,2)
Mollerussa (11,9) Olot (4,5) Banyoles (-5,5)
Tarragona (I1,5) Amposta (4,1) Vilanova (-8,5)
Girona (10,2) Manresa (2,9) Torello (-8,7)
Valls (6,9) Igualada (1,6) Balaguer (-10,9)
Tortosa (6,9) El Vendrell (O.o) Reus (-12,1)
Granollers (6,5) Ripoll (-0,6)

Mataro (-1,1)
Figueres (-4,1)

Font: Elaboracio propia a partir de Ies dades de I'estudi: ,Tractament i explotaci6 de Ies dades de mohilitat ohligada
dell municipis de Catalunya.,, Dep. de Politica Territorial, 1986.

In altre comportament interessant es el de Reus i Tarragona; aquesta darrera ciutat tc una atracci6
molt important sobre la primera, atraccio deguda principalment a l'ocupacio que genera la seva industria
petroquimica, una gran part de la qual s'ubica relativament prop de Reus. Una interrelacio semblant es
troba ais municipis d'Osona, on Vic capta ma d'obra de Manlleu i Torello. Tortosa es on altre municipi
amb una Clara atracci6 de poblacio, procedent en una proporci6 important d'Amposta; en aquest cas, cal
tenir en compte la proximitat entre els dos nuclis i I'existencia d'un poligon industrial dins els sous
limits.

Mataro i Vilanova presenten on balanc de mohilitat negatiu degut a ('atracci6 generada per
Barcelona, ciutat que tambe to influencia sobre el corrector de la Baixa Tordera. Banyoles i Figueres
tenon on corn port ament similar en relaci6 it Girona, si be en el cas de la capital de ('Alt Emporda, la
proximitat de la Jonquera tambe hi to una forta intluencia, ja que I'administracio duanera crew un bon
nombre d'ocupacions cohertes per gent que resideix a Figueres. Balaguer es una altra de Ies ciutats
intluides per I'atraccio (Ion altre nucli proper de majors dimensions, en aquest cas Lleida; per contra.
Mollerussa i Tarrega atreuen poblacio dots voltants. Monthlanc i Berga, dues ciutats relativament
aillades, tenen tambe on saldo negatiu important, derivat do la uhicaci6 de plantes industrials en
municipis del seu entorn.
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t rhani.sme i dotaciu d'infrastructure.

En I'actualitat, la quasi totalitat de las ciutatas examinades tenen sot qualificat a nivell de Pla

General i, fins tot, amb pla parcial aprovat; en la majoria dels casos pero, el seu estat d'execuci6 es

incomplet.
De !es 4.400 hectarees de sol qualificat com a industrial, repartides en 170 zones o poligons

existens a les 30 ciutats examinades, nomes 1/3 era a mitjan de 198 8 , ocupable d'una manera immediata.

El problerna es, pero, mes greu ja que aquest sol es concentrava en 13 ciutats i les altres 17 no

disposaven d'oferta de sol solvent.
La xarxa viaria catalana es la tipica d'un pals dedicat als mercats exteriors, amb unes vies de

comunicacio que convergeixen at port de Barcelona que es el que, historicament, ha canalitzat el trafic

exterior catala. Sobre aquesta xarxa radial, amb centre a Barcelona, ha estat superposada la xarxa

d'autopistes, iniciada el 1969 amb l'obertura del tram Barcelona-Mataro i que es va acabar, el 1976, amb

I'autopista del nord-est. Es a dir que, en set anys, es varen construir a Catalunya 500 quilometres

d'autopistes, els quals han facilitat la difusio del creixement harceloni cap a les zones allmryades,

seguint la direccio d'aquests eixos. Actualment estan en una segona etapa de construccio d'autopistes

que s'ha iniciat amb l'autopista Terrassa-Manresa, que permet enllacar aquesta darrera ciutat amb la

xarxa general d'autopistes, i continuara amb la del Garraf, que treura Vilanova del cut de sac en que

es troba actualment.

Quant a la resta de la xarxa viaria basica, de les principals obres realitzades amb incidencia sobre

el territori estudiat destaquen la corresponent at tune) dels Brucs, el qual ha acostat cons iderablement

Igualada a Barcelona, el nou tracat de la C-1411, que enlla4a Martorell amb Manresa, el reforcament

de I'Eix del Llobregat fins a connectar amb el tune] del Cadi i I'ampliacio de la N-152 de la tarriga

a Vic.
Per part del MOPU, hi ha en execucib les autovies Mataro-Malgrat. Igualada-Martorell i Lleida-

Cervera. A part, han estat previstes una serie de circumvalacions, les mes importants de les quals son

les de Girona, Tarragona, Lleida i Mataro.

Pero, la reodernacio global de les vies de corunicacio catalanes s'esta abordant actualment amb

les obres de I'Eix Transversal, un projecte fonamental per a la vertebracio i el reequilibri del pals, per

tat com possibilitara una facil comunicacio entre els nuclis de ('interior. L'Eix Pirinenc i el de I'Ebre

son les altres vies de comunicacio horizontals dissenyades, i defineixen una estructura viaria forca

racional.

Els punts forts i dehils de les 30 ciutats examinades

Els 12 factors considerats
A curt termini, I'evolucio economica d'una ciutat depen primordialment de !'estructura preexistent.

En canvi, a mig i a Ilarg terminis el seu potential economic estara en funcib de la seva situacio respecte

a una scrie d'indicadors que, a efectes operatius, hem classificat en 12 grups.

1. La dindmica dels sectors industrials; es refereix a les perspectives de creixement de Ia industria

de la zona, sobre la base del potential que es despren de l'analisi de les sever principals empreses.

2. Diversificacir5 sectorial; fa referencia at grau de concentracio sectorial de !'estructura industrial.

Com mes diversificat es, mes positiva n'es la valoracio.

3. El potential terciari; es refereix a les perspectives que el decreixement terciari sigui turistie,

comercial o de serveis en general.

4. L'esperit emprenedor; esta en funcio de les caracteristiques psico-socials existents, i valora les

possibilitats d'aparicio d'iniciatives emprenedores (4).

5. L'uferta potential de mo d'obra; es refereix at volum potential de la zona i la seva rodalia,

tenint en compte el volum total de poblacid, la seva estructura d'edats, I'existencia de ma d'obra

subocupada, etc.

6. Costos lahorals; es classifiquen a partir de ('index del nivell salarial que s'analitza, sobre la base

de la distribucio de I'ocupacio per sectors.

7. Comunicacions; es refereix a la qualitat de la xarxa viaria i a l'accessibilitat a la xarxa general

d'autopistes.
9. Distdncia a Barcelona; es refereix a I'accessibilitat per carretera at centre barceloni.

9. Oferta de sot industrial; es refereix a la combinacio de quantitat de sol industrial, preu de venda

i nivell d'equipament.
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10. Recursos hidrdulics; disponihilitat en volum i qualitat.
11. At,act,us resident icels; hom to en compte un conjunt ample de factors, entre els quals
assenyalem clima, qualitat residencial i de serveis, d'acord amb I'escala de valors dell tecnics o
executius de les empreses que, potencialment, es poden localitzar en aquestes ciutats.
12. Adequaci6 del sistenur edueatiu, es refereix a I'oferta local -o en una zona propera- d'estudis
professionals o universitaris enfocats cap el sistema productiu.
Els quatre primers factors es refereixen, basicament, ales possibilitats de creixement autocton,

mentre que els seguents, si be tenen tambe una certa influencia sobre la dinamica autoctona, son
determinants en relacio a les possibilitats d'iniplantacio forana (5). Alguns d'aquests factors son fixos,
com es el cas de les distancies a Barcelona; la majoria, pet-6, es possible modificar-los mitjan4ant
actions sectorials.

A partir de la valoracio del potencial economic de cada una de les ciutats analitzades, s'ha preparat
un quadre resurn on es posiciona, sobre In base de la infornmcio disponible, cada una de les 30 ciutats
examinades en relacio a aquests 12 factors representatius del potential de desenvolupament economic
de la ciutat. D'aqui, es dedueixen els avantatges comparatius de cada una de les ciutats en relacio al
creixement endogen i exogen.

Aquesta valoracio es refereix a un moment precis. Alguns d'aquests factors han canviat en relacio
a I'elaboracio del trehall initial, ja que d'aleshores enca s'ha posat en funcionament I'autopista de
Manresa, la portada d'aigues al camp de Tarragona i I'ampliacio de I'escola universitaria de Vic cap a
especialitat tipicament productives. Tambe, hi ha el fet duns projectes recents, com son I'autopista de
Garraf o el pla d'autovies del MOPU.

Notes

( I) Vegeu: Gerald P. Sweeney, (Innovacion, tecnologia y reorientaci6n del desarrollo regional, Papeles de eco-
nomia espanola. num. 35, 1989.
(2) A mes de coneixer Ies seves principals magnitude (nombre d'empleats, tacturaci6...), s'intentara eshrinar els seus
aspectes estrategics: en quina etapa del seu desenvolupament es trohava, quin era el seu nivell tecnot6gic, Ies seves
principals interrelations productives, el tipus de gesti6 i Ies caracteristiques de la propietat. A tat efecte, s'han tingut
entrevistes amh experts locals, especialment directors d'entitats financeres.
(3) Considerem empresari fora tot aquell que no Cs de la zona o coniarca. taut si prove del mateix pals, de la recta
de I'Estat corn de ['estranger.
(4) Vegeu at respecte J.M. Veciana <Un concepto empirico de empresario». Rev. Banca C'aralana, num. 56, 1990.
(5) Vegeu: J. Robert: Mobilising the Indigenous Potential of Disadvantaged Regions: a New Dimension of Regional
Planning. European Regional Planning Study, series num. 40 Council of Europe. Strasburg, 1992.
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