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En primer Iloc, vull assenyalar que les reflexions que efectuare a continuaci6 son fruit basicament

del treball que durant mes de dos anys vaig efec tuar per a la Caixa de Catalunya -dins la col.lecci6 "Catalunya

comarcal"- conjuntament arnb cis economistes del Centre d'Estudis de Planificaci6 Xavier Saez, Xavier

Giiell i Maria Rosa Rodriguez i que hadonat Iloc al Ilibre "Dimensi6 economica i territorial del barcelones",

aixi com de la meva tasca en el darrer dany i mig a I'Ajuntament de Barcelona, com a responsable (lei
Departarnent d'Estudis a la Ponencia de Desenvolupament Economic i Social primer i a l'Area d'Economia

i Empreses actualment.

En els darrers 12 o 14 anys, s'han produft a ('area urbana de Barcelona, que pel cap baix engloba

els set municipis de I'esmentada comarca, importants transformacions en tendencies provinents no nomes

del decenni anterior sing de mes enlla i que sovint semblaven seculars i immutables. Aquestes

transformacions han afectat la practica totalitat de les variables demografiques, socio-economiques i

territorials: la natalitat, la mortalitat i les migracions, i consegiientment, la poblacio, el rnercat de treball

i la disponibilitat de ma d'obra; entre els sectors productius, a mes de la industria que despres comentarem,

I'esclat dels serveis personals i I'expansi6 molt mes moderada del que es preveia dels serveis a les empreses;

en el pla territorial, I'alentiment en la substituci6 d'usos (habitatge per industria, oficines per habitatges)

i la permanencia de I'Eixample com a element central del CBD barceloni, I'estabilitzaci6 dels tuxos

de persones i mercaderies al Ilindar de la saturaci6 i el guestionament i lenta represa dels grans projectes

d'infrastructures heretats del desenrotllisme i la inadegiiaci6 de I'oferta a la dernanda d'habitatges tot

suhsistint I'escassetat cronica d'aquests: les zones d'alt estanding residencial han substituit el CBD com

a factor condicionant dels preus del sol mes elevats; ('increment generalitzat del nivell de vida i les implies

expectatives d'ascens socials s'han vist substituits per I'estancament de la renda disponible i I'enquistament

leis grups socials que no disposen de rendes regulars del treball; ha continuat, pero, tot i que alentit,

el proccs de polaritzacio a ('area central de Barcelona dels fluxos per desplagaments obligats i voluntaris

(1/2 dels residents als municipis de la comarca treballen a Barcelona i nomCs el 5% dels residents de

Barcelona ho fan als restants 6 municipis). Tot i yue en els 2 o 3 anys darrers hi ha signes de reactivaci6

economica que imp] icarien canvis d'orientacio en bona part d'aquestes tendencies (creaci6 d'ocupacions,

increment del preus del so[, represa d'habitatges de promoci6 privada, augment de I'oferta d'oficines,

ampliaci6 i renovacio de l'oferta comercial) caldra veure si correspon a vertaders canvis de signe o a

fenomens conjunturals o de base especulativa.

Ara, tornant al titol d'aquest debat, yue ha ocorregut amb la industria a ('area urbana de Barcelona'?

Podern parlar amb propietat de desindustrialitzacio a Barcelona'?

Es evident que Ies activitats industrials han deixat de ser ('element central de I'activitat economica
harcelonina, especialment en termes quantitatius i si prenem el nombre d'ocupats com a indicador. Entre
1981 i 1986 els residents it la comarca que trehallen a la industria (sense construcci6) han disminuit en
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un 24'9% i han passat del 38,7% al 34'8% del total d'ocupats (dades padronals). Si en comptes de residents,

comptabilitzem els assalariats que treballen a la industria de la comarca, independentment de la resid6ncia,

('ocupaci6 industrial disminueix en un 22'8% i el pes d'aquesta en el conjunt d'activitats passa del 42,7%

al 36,8% en el mateix periode. Es a dir, disminucions de l'ordre del 23 at 25%, i de 4 a 6 punts en la
participaci6 relativa.

D'altra Banda, es evident que les activitats industrials, que havien estat ('element central del modern
desenvolupament de la comarca i havien protagonitzat el creixement economic dels anys seixantes, s'han
vist abocades a profunds ajustaments que sovint n'han comportat la desaparici6 o l'alienaci6 at capital
estranger.

Igualment, sabem que la inversin industrial, que excepte algunes puntes acusades en un parell o
tres d'anys a causa de projectes de gran envergadura -Seat, Motor lberica, OESA- ha caigut any rera
any, ha anat basicament destinada als esmentats processos d'ajust -de costos, via substituci6 de treball
per capital, de ganinia de productes, de capacitat productiva- d'empreses preexistents.

Aleshores, cal plantejar-se si el retroces de la industria en termes de producci6, de valor afegit,
es tan intens coin I'evoluci6 de ('ocupaci6 sembla indicar. Sabem poques cosec en relacin amb aquest
aspecte fora de les estimations del Banc de Bilbao per al conjunt de la provincia, que matisen for4a aquesta
davallada industrial.

Per la nostra Banda, estudiant les grans empreses industrials de la comarca hem constatat que entre
el 1981 i el 1984, els ingressos incrementen en un 12'7%, ('ocupaci6 disminueix en un 8'9% i els ingressos
per persona ocupada -variable aproximativa a la productivitat del treball- ho fan a ran d'un 7'41/c anual
acumulatiu.

Es a dir, deixant de bandy 1'efecte preus, crec que cal matisar molt la davallada industrial de ('area
urbana de Barcelona i que la informaci6 disponible quant a producci6 no confirma del tot les deductions
que es poden ter analitzant exclusivament ('ocupaci6. De fet, I'ajustament quant a ocupaci6 ha estat m6s
intens a les empreses grans que a les petites. Aixi, les empreses de mes de 250 treballadors entre 1981
i 1986 han disminuit ('ocupaci6 en un 29'3%, mentre que les de menys de 250 ho han fet en un 18'5%.

Dues pinzellades sobre la industria a la comarca:
a) Nomes hi ha vacant el 13% del sol industrial de la comarca, del qual la porcin mes important

-el 40%- es a I'liospitalet, pero t6 deficiencies d'urbanitzaci6 encara no resoltes.
b) La desocupaci6 registrada d'origen industrial esta practicament estabilitzada en les 65.000 persones

(66.882 a desembre del 1986) des del 1983. amb el que sembla que el periode mes drastic del proc6s
d'ajustament de plantilles finalitza aleshores.

Finalment, ens podem preguntar que cal fer amb la industria a Barcelona? Referint-nos estrictament
a la ciutat de Barcelona, perque no hi ha temps per a mes, si partim del pressup6sit politic que cal mantenir
un cert caracter industrial de la ciutat i sense entrar en estrategies m6s generals que ja s'apunten a les
reflexions finals de 1'esmentat Ilibre sobre el barcelones, cal definir quin es el tipus d'industria viable
a les diferents zones de la ciutat que basicament poden classificar-se en tres grups: poligon de la Zona
Franca, els trey restants poligons industrials -Poblenou, Bon Pastor i Gran Via/Pg. de la Zona Franca-
i recta de la ciutat, d'utilitzaci6 preferentment residencial i terciaria.

I la definici6 del tipus d'industria que volem a la ciutat i de les mesures que calen per consolidar-
la o transformar-la quan, en primer Iloc, el proc6s de substituci6 d'usos s'intensifica despr6s d'un decenni
de relativa estabilitat i ara no 6s nom6s per la pressin del sector privat sine a iniciativa tambe del mateix
sector public. En segon Iloc, sembla que tots els esfor4os i tot I'interes public per la industria se situen
exclusivament en els grans projectes, les tecnologies punta i I'atracci6 d'empreses transnacionals i es
bandegen, i fins i tot son sotmeses a serge, les petites empreses de base urbana, sovint amb greus problemes
d'instal.lacions i d'adequaci6 urbanistica. En tercer Iloc, el problema de la qualitat de vida a la ciutat
en termes de congestin, pol.Iuci6, atmosf6rica i sonora ha d'esdevenir cada cop mes rellevant per a les
activitats publiques i el paper de la industria en aquests fenomens, sobretot de la ubicada en zones
residencials, es un dels aspectes centrals a resituar.

Sota aquestes premises, doncs, es poden formular algunes linies d'actuaci6 encaminades a consolidar
i resituar el paper de les activitats industrials a la ciutat de Barcelona.
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Algunes linies d'actuacio en materia de politico industrial a impulsar a la ciutat de Barcelona

des de ('Ajuntament

- Soli sostre industrial. Inventari permanentment actualitzat del sol i sostre industrial vacant, al

mercat i fora del mercat. Millora de la transparencia del mercat (possible xarxa telematica d'informaci6).

Possibles politiques de rehabilitaci6 de sostre industrial degradat i de sortida al mercat de sostre retingut

(especulaci6) o captiu (en litigis judicials).

Millora de la urbanitzaci6 i d'altres serveis especifics (sanejament, residus solids, etc.) a les zones

industrials, sobretot al Poblenou i al Bon Pastor.

- Compatibilitzacio d'usos industrials i residencials. Revisi6 de la normativa d'instal.lacions

industrials en sol residencial i de I'aplicaci6 que se'n fa. Promoci6 de les mesures que compatibilitzen

els dos usos (en materia de sorolls, contaminaci6, carrega i descarrega, transit general, etc.). Atenci6

als processor de substituci6 d'usos per iniciativa publica (obertura vial i places, requalificacions

urbanistiques, etc.) i privada (garatges, discoteques, magatzems, etc.). Consideraci6 de les possibilitats

de donar emplaSaments alternatius a la mateixa zona a les industries afectades per projectes publics

(especialment al Poblenou).

- Politiques d'innovacio tecnologica. Amb un abast m6s ampli que el de la ciutat de Barcelona.

Centre de difusi6 tecnologica entre les industries tradicionals.

- Manteniment del cardcter industrial -amb la instal.laci6 d'empreses d'utilitzaci6 no extensiva del

sol o destinaci6 a centre d'intercanvi modal de mercaderies- del possible buit que originaria el trasllat

de Seat a Martorell.

- Com a complement, politiques generals de simplificaci6 de la tramitaci6 administrativa per a noves

instal.lacions i noves empreses, reforcament dels serveis a les empreses, inclosos els financers, control

dels processos especulatius, formaci6 ocupacional, empresarial i tecnologica, etc.
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