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1. Introducció

La Regió II correspon a l'area nord-oriental de la comunitat autónoma de Catalunya,
amb una superfície de 4.611 krn-, un 14,4% del total, i una població propera al mig mi
lió d'habitants el 1991. Practicament, engloba la província de Girona, amb excepció de
les comarques occidentals. La seva estructura económica esta molt diversificada, entre
el sector turístic, les activitats agrícoles -especialment ramaderia intensiva, connectada
al sector alimentari- i una variada indústria, entre l' activitat metal·lúrgica, textil i deri
vats, alimentació i suro. En especial, aquests dos últims sectors configuren una forta es
pecialització productiva de carácter agroindustrial, i un espai industrial endogen, on preval
l' aprofitament tradicional dels propis recursos economics i socials.

L'aprofitament del bosc per a activitats manufactureres des del segle XVIII -sureda i
castanyer- va contribuir a desenvolupar una indústria tradicional que, en el cas de la fabrica
ció del tap de suro, pot haver arribat a configurar en alguns períodes dels segles XIX i XX
un teixit industrial semblant al districte industrial marshalliá en algunes poblacionscom Sant
Feliu de Guíxols, Cassa de la Selvai Palafrugell, entre la serra de les Gavarres i la Costa Brava.

A les comarques de 1'interior, durant els períodes esmentats, es desenvolupa, de mane
ra simultania, una cultura industrial primerenca, basada en la metal·lúrgia i la manufactu
ra textil (a les comarques de muntanya), un model de manufactura constituit per petits
tallers de fundició -la farga catalana- i en la localització de fabriques de filats i confec
ció al costat dels principals rius, com el Ter i el Fluviá, formant una tipologia de localit
zació espacial i organitzativa propia, les anomenades colonies textils, generalment amb
l'apel·latiu del propietari-fundador del negoci (un petit barri integrat per la fabrica, esglé
sia, escola i habitatges per a treballadors). I
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Més tard, el fenomen de difusió de tecniques de conservació camies des de la comarca
d'Osona i les illes Balears (també per l'augment del consum de proteínes de la població
catalana a la postguerra)," a més a més del carácter emprenedor dels industrials locals,
en alguns casos grans propietaris agrícoles, configuren, en la década expansiva dels anys
seixanta i sobretot dels setanta, la formació d 'un solid complex agroindustrial a la zona,
que es manté de la transformació dels recursos ramaders locals: avícola, porcí i boví de
carn, llet i derivats, una dedicació agrícola connectada cada vegada més amb l'esmentat
sector i la creació, posteriorment, de canals de comercialització directes.

Malgrat la intensitat de la crisi dels anys setanta, que va ser de carácter eminentment
industrial, Catalunya continua sent, en essencia, avui dia una societat industrial, amb un
41 % de la població activa i un 38,3% del VAB corresponent a l'esmentat sector, és a
dir, per damunt dels valors mitjans de 1'Estat espanyol i de la Comunitat Económica (CE),
i només superada per la Alemanya. Aquesta hegemonia tradicional de regió industrial,
sens dubte, ha contribuít al seu particular pes específic dins de 1'Estat, malgrat el descens
del sector als últims anys, de manera simultania al desenvolupament del terciario

Aixo no obstant, el sistema agroalimentari que ens ocupa, per la seva contextualització
territorial, cada vegada més i de forma progressiva, s'enquadra en una forta dependencia
del mercat mundial fins la seva completa integració en la década dels vuitanta, i en funció
del control cada vegada més exhaustiu de la distribució alimentaria i un mercat interior
saturat.

EIs aspectes territorials esmentats i la peculiar dinámica d' aquest sector configuren un
marc de referencia magnífic per a la investigació espacial en 1'ambit de la geografia in
dustrial en arces periferiques. Evidentment, la dinámica locacional de les firmes que com
posen el sector són el resultat, en part, de la integració de 1'Estat espanyol en la CE, pero
també representen un procés dins la seva adaptació i especialització peculiar en el territori
a unes pautes organitzatives en un període on predomina un model de producció postfor
dista i flexible (Piore i Sabel, 1984; Regini, 1988).

2. Nota metodológica

En aquest treball, com en la majoria dels estudis de geografia industrial, ens hem tro
bat amb certes dificultats en les fonts d'informació: obsolescencia, agregació i asimetria
de les dades, confidencialitat i altres problemes habituals que obliguen a la realització
d'un treball de camp, reflectit en la cobertura de mostres d'empreses de diversos sectors
i arees.

En una primera etapa, es realitza de manera sistemática un inventari actualitzat del
sector, tenint en compte les diverses filials agroindustrials (Malassis i Padilla, 1973; Pu
jadas, 1986) i es defineixen els subsectors amb la indicació dels processos pro
ductius i ponderant el pes de les firmes per dimensió i localització. Acabem centrant
la nostra analisi en una línia behaviorista i hol·lística (Pred, 1967; Wood, 1987)
dins dels plantejaments de la geografia industrial (del sistema alimentari i de la geogra
fia de l' empresa), sobre les pautes organitzatives i nexos territorials de l' empresa indus
trial.
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El nostre enfocament intenta escapar de les limitacions inherents als esquemes estatics
i de logica racional d' alguns models classics. Per aixo s'ha analitzat l' empresa agroindus
trial com a organització des de l' óptica conductista (Hamilton, 1986), amb la intenció
de no reflectir una visió constreta als seus problemes, processos i force s que actuen dins
del sector agroalimentari: jurídic, empresarial, laboral, sense fronteres rígides, en una
explicació de la localització industrial que escaparia dels compartiments estancats del dis
curs geográfic.

Partim del concepte de firma agroindustrial en sentit ampli, és a dir, aquella indústria
connectada amb el sector alimentari o agrícola en general, en les seves diverses estructu
res: artesanal, petita i mitjana empresa i gran empresa. A més a més, l'empresa indus
trial, fins i tot 1'artesanal, es constitueixen en fenomens explicatius en geografia, sobretot
des de l' aparició de pautes noves i complexes, aparegudes recentment en el capitalisme
tarda que posen en evidencia processos de dominació i control de certes unitats producti
ves sobre el territori.

És en aquest sentit que s'han considerat tres segments empresarials, com són les explo
tacions agrarios de regim intensiu i periurba, petites i mitjanes empreses alimentaries d'ubi
cació urbana i un conjunt d'indústries transnacionals disperses pel territori en qüestió.
Per aixo hem adoptat el concepte jurídic de propietat del capital social i patrimonial.' Les
firmes i el sector d' aquestes tres mostres són analitzades en base a entrevistes personals
i qüestionaris sobre diverses variables amb marcat accent territorial, amb l'objecte de de
finir pautes locacionals i els processos de canvi que es vénen observant alllarg de l 'última
década.

És a dir, que el marc de mostra analitzat abraca dos col-Iectius fonamentals de la indús
tria presents en aquesta area periférica. Per una banda, la indústria endógena, amb forts
components tradicionals (formada majoritariament per manufactures de reduída dimensió
i de tipus artesanal i familiar, així com una serie d' explotacions agrícoles intensives de
tipus periurba i familiar) i, per l'altra, la cobertura de la practica totalitat d'empreses trans
nacional s multiplanta presents al'área,

Aquest ampli ventall en una zona com la que ens ocupa constitueix, Iogicament, un
gresol on convergeixen empreses familiars amb sistemes organitzatius molt senzills i in
dústries amb una alta concentració de processos. El nivell tecnic i la productivitat resulta,
tanmateix, molt variable des de nivells mínims a d'altres molt elevats i amb un mercat
local, regional i fins i tot internacional en alguns casos.

En aquest sentit, la nostra analisi se centra en dos sistemes de manufactura que formen
l' ordidura del teixit industrial regional: el model endogen i el transnacional, ben diferen
ciats pel que fa a capital, territori i grau de dependencia.

3. Capitalisme tarda i periferia industrial

El nostre concepte sobre la periferia en geografia industrial obeeix no tant a la margina
litat dels processos i la tecnologia lligats a la manufactura alimentaria (en haver-hi una
bona dosi d'innovació en la majoria dels casos), com a la dependencia d'una área deter-
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minada que ha anat quedant relegada a l'especialització en activitats manufactureres madu
res i obsoletes (Linge, 1988), en un procés difusor des del eore industrial catala en aquells
sectors amb un VAB decreixent, característic del sector agroalimentari que analitzem.

També és cert que la diversificació productiva existent ha perrnes fins ara mantenir un
nivell de renda a Girona en línia amb els estandards europeus i per damunt d' altres re
gions de 1'Estat espanyol. Pero les directrius economiques en aquesta etapa del capitalis
me tarda i la integració europea han tingut fortes repercussions espacials: desaparició de
bona part del teixit industrial local , venda d'empreses a grups transnacionals, especialit
zació productiva i agrupació espacial, segmentació laboral, proximitat de firmes a les grans
corporacions, centralitat urbana, etcétera.

A mesura que el sistema alimentari s 'integra plenament en una economia internacional,
models com la producció flexible donen lloc a l'ús, per part de la firma, de nous espais
productius, amb importants repercussions territorials que en alguns casos són simples cri
sis de creixement i adaptació a un nou marc de relacions espacials. La descentralització
productiva, quan es produeix, té un carácter excessivament depenent d' altres territoris
forans, que fa que aquests tipus d 'indústries siguin molt vulnerables a decisions exteriors
i escassament arrelades en el teixit industrial local.

És en aquest sentit que definim el nostre teixit industrial com a precari i depenent, sub
jecte a sobresalts freqüents, derivats de decisions allunyades del marc regional i que ten
deixen a un elevat proteccionisme, per mitja de contínues mesures correctores. És un teixit
que avanca i es configura amb l' aparició de noves empreses i la desaparició d' altres, la
qual cosa dóna lloc a taxes de natalitat variable en funció de l' espai i del temps.

Quan aixo no es produeix, cada empresa adapta la seva organització de diverses mane
res, racionalitzant la producció i innovant l' empresa, descentralitzant processos i fent -se
cada vegada més flexible. En altres ocasions, en canvi, es fa de manera menys ortodoxa,
per mitja de reducció de costos i, fins i tot, amb una descapitalització progressiva en si
tuacions extremes de gestió incorrecta.

Les implicacions territorials d'aquesta dinámica afecten no solament la mateixa localit-
, zació industrial sinó també la divisió espacial del treball, en un procés d'especialització

desespecialització de la mad' obra, que representa una elevada despesa social per al terri
tori en qüestió: estructura laboral bipolaritzada, sectors escassament especialitzats i qua
lificats, generalització de les diverses formes de contractació (14 modalitats legals),
subcontractació i treball en precari, malgrat la flexibilitat que proporcionen pel que fa
al'ajustament cíclic del treball al producte.

En definitiva la indústria estaria sotmesa a un procés de retroalimentació, ja que per
una banda és capac de modificar amb la seva localització l' espai, que adquireix un nou
ús i funcionalitat, i, al mateix temps, l'esmentat espai repercuteix en la futura qualificació
industrial.

3.1. Agroindústria endógena

Encara que la indústria catalana esta molt diversificada en diferents especialitats indus-
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trials, el sector alimentari és un dels sectors industrials més rellevants de Catalunya," i
molt millor, si considerem el conjunt del sistema agroindustrial (De Juan, 1978). Un altre
element característic d'aquesta estructura industrial és la seva dimensió, ja que el sector
industrial 1'integren empreses petites i mitjanes, majoritariament de carácter endogen,"
aspecte que destaca el paper hegemonic d'aquest col-Iectiu sobre el conjunt (Conejos i
altres, 1991).

Des del territori es pot afirmar que les arees que presenten una estructura empresarial
de major dimensió es corresponen amb el predomini dels sectors textil i metallúrgic, en
tant que les arees més agrícoles corresponen a dimensions empresarials inferiors.

El treball industrial de la Regió II el 1989 era del 8,9 % del total de Catalunya. La in
dústria de l' alimentació a Catalunya arriba al 14% del valor de la producció industrial
total, genera un 11% del VAB industrial i dóna treball a un total aproximat de 70.000
persones, el 8,9 % dels treballs industrials.6

Encara que som conscients que la teoria dels avantatges comparatius d 'un territori so
bre un altre esdevé totalment desfasada avui dia, el nostre treball analitza dues arces (ve
geu mapa) d'una certa especialització productiva (Garofoli, 1991; Vázquez, 1988), amb
factors favorables a la localització alimentaria: mercat laboral flexible, preus del sol rela
tivament baixos, una certa disponibilitat de recursos primaris, esperit empresarial, cultu
ra industrial id'altres .7

Si bé és cert que l' estudi de la unitat productiva familiar ha estat llargament oblidat
per part de la geografia económica fins epoques ben recents, la crisi económica i el recan
vi del model taylorista per d' altres més flexibles (Harvey, 1989) ha recuperat la seva
atracció.

El mostreig estratificat d 'una cinquantena d' empreses d' aquestes característiques a la
comarca de l' Alt Emporda confirma la potencialitat endógena de l' área en el marc dels
negocis familiars, amb un major nivell d'inversió i de facturació que altres arees similars,
malgrat la manca d'ajut de l'Administració. A més a més, s'ha observat un alt interés
per relocalitzacions d'una centralitat superior, connectada amb el teixit regional, espe
cialment en aquells sectors manufacturers amb predomini de fluxos economics de carac
ter local.

AIguns dels símptomes positius d' aquesta articulació territorial serien l' augment consi
derable del treball, encara que en bona part és femení i en situació precaria -s'estima
en un 65 %-, així com un increment deIs llacos entre empreses, amb connotacions un
tant similars a les deIs districtes agrícoles i agro industrials italians (Cecchi, 1992). En
definitiva, es tracta de firmes connectades a mercats urbans, de marcada centralitat i molt
consolidades historicament, pero amb fortes diferencies segons l'activitat, on predomina
un model artesanal dinamic, amb un cert grau d'inestabilitat, ja que predomina la intensi
ficació del factor treball sobre el capital i la tecnologia.

Les explotacions agrícoles intensives, de carácter familiar, ha estat un altre dels models
analitzats en base a un mostreig estratificat d 'un centenar d' entrevistes a empreses del
litoral mediterrani; I'analisi revela la presencia d'un punt d'inflexió, que és degut a la
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nostra incorporació a la CE, a causa, sobretot, d'una manca de control de la distribució
i de la mateixa indefinició de futur en el marc dels acords del GATT .

Es tracta de petites empreses amb una mitjana de 2,7 ha de superfície, molt intensives,
pero amb un cert envelliment, tant dels titulars (el 98 % dels empresaris tenen més
de 38 anys) com de les instal·lacions. Com a alternativa, utilitzen la flexibilitat de la ma
d' obra africana immigrada (moltes vegades de forma temporal i sense estatut legal).
En altres casos, ha optat per «tancar en silenci» l'explotació, sobtadament, davant la in
certesa que representa per a les petites empreses la realització de noves inversions (Lewis
i altres, 1984).

Aquestes alternatives empresarials confirmen l'enorme pes de la família, ja que molts
negocis es mantenen gracies a la pluriactivitat tpart-time farming) , el 33 % del total, per
l'ajuda de les dones i un major o menor grau d'autoexplotació familiar. Amb tot aixo,
comenca a configurar-se una capa (el 14% del total dels empresaris) amb ganes de conti
nuar invertint, especialment quan hi ha possibles continuadors de l'explotació, en un fu
tur més o menys proxim.

3.2. El fenomen transnacional

Des de la geografia hi ha una evident necessitat d' investigar l' evolució espacial de la
corporació, que verifiqui com es modifica la distribució de les seves activitats en el temps
i els comportaments i organització espacial de les seves plantes, estructurades en una je
rarquia policentrica, com a única manera d' entendre alguns dels processos de desenvolu
pament a escala urbana i regional.

Una part del nostre estudi ha consistit a entrevistar els directius d 'una vintena d' empre
ses alimentarios multiplanta, presents a I'area -algunes de les quals, amb una amplia di
fusió a l'exterior (Duns & Bradstreet Int., 1992)-, en un intent explicatiu de la seva
expansió, en base a les teories d'internacionalització de l'empresa, que podrien resumir
se en les tres tipologies següents:

En primer lloc, la tendencia del capital a internacionalitzar-se, en el marc d'un enfoca
ment radical del desenvolupament capitalista, dóna lloc a un creixement de l'empresa,
així com a un desenvolupament desigual del territori entre el centre i la periferia (Hymer,
1979, Ferrao i Jensen-Butler, 1984).

Des d'aquest punt de vista, les empreses analitzades (en alguns casos, simples centres
productius depenents) formarien part d' espais dedicats a una funcionalitat dirigida a tas
ques diaries (day-to-day) (Dicken, 1986) en la divisió internacional del treball i, sobretot,
a activitats connexes d'un tercer nivell, sempre en clara dependencia de centres de decisió
superiors (Barcelona, Madrid i altres grans ciutats, per posar un exemple). Aquestes em
preses, amb processos d' organització i distribució més complexos, formant grups entre
empreses del sector, constitueixen l' expressió més clara i evident del sistema agroalimen
tari (Bacaria, 1990) .

En segon lloc, una serie de teories que justifiquen l' expansió i els canvis de l' empresa
multinacional, sobretot en l'estricte marc de la CE (Dunning i Robson, 1992), Japó
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i els Estats Units, per la recerca constant del benefici (el nou model de corporacions, més
complex, es dirigeix, en canvi, a la permanencia en el mercat a llarg termini). Una condi
ció sine qua non és l' existencia de taxes de plus-valua superiors a les del propi territori
i la presencia d' avantatges complementaris que justificarien una localització industrial a
l' exterior (Teichova i alt., 1990). El raonament implícit ve a ser que la saturació del mer
cat interior obliga al'expansió externa, transformant l' empresa en transnacional.

En el nostre cas aquest tipus d' avantatges són presents, en referencia al sol industrial,
més abundant i economic en arees rurals, mad'obra més flexible i escassament sindicalit
zada, així com una major accessibilitat a la xarxa de comunicacions." Des d'aquests plan
tejaments, es constata la practica dominant de transferencia entre diferents plantes (de
tecnologia i preus de transferencia), així com la forta centralització del control i la gestió
en determinades places financeres i paradisos fiscals. Aquestes particularitats permeten
esbiaixar facilment el compte de resultats dels diversos centres de cost, desvirtuar el valor
afegit territorial i donar peu a un discurs que justifiqui socialment la nova localització
de plantes fabrils.

En tercer lloc, la teoria cicle de producte (produet life eyele) (Vernon i Wells, 1972)
planteja una localització especialitzada del territori en funció de les diverses etapes per
les quals passa un determinat producte, des de la innovació en arees centrals, la transfor
mació posterior en un bé de consum de masses i 1'aparició de substitutius, més tard, a
la periferia.

La manufactura alimentaria constitueix, certament, una manufactura madura, rendabi
litat mitjana i tecnologia débil i, malgrat tot, la técnica avanca més rapidament que la
formació 9 i, per aixo, les empreses líders potencien al maxim un tipus de flexibilitat ba
sada en el reciclatge, la mobilitat interna de la ma d'obra i en tarifes de sous diferenciats,
en la recerca d'una major competitivitat sobre els seus adversaris.

L'empresa transnacional, en alguns sectors com la indústria auxiliar de l'automobil,
pot transferir un fort contingut tecnologic, pero en sectors madurs com l' alimentació es
desplaca més aviat dins els estrictes canals de la corporació. En altres casos, la inversió
estrangera no ha buscat realitzar canvis productius, sinó simplement en el Consell d' Ad
ministració. És a dir, que la capacitat d' assimilació d' aquesta tecnologia per part de la
indústria endógena dependra del grau de difusió dels processos productius en els diferents
sectors.

4. A tall de conclusió

Si tenim en compte que es desconeixen en gran mesura les pautes de localització de
determinades indústries sobre el territori, el nostre interes d'aprofundir en aspectes mi
croeconomics resulta evident, així com 1'interés a integrar i arrelar les empreses, petites
o grans, en definitiva, vertebrant el territori i minimitzant les causes d'un abandona
ment potencial.

A tall global, i des del punt de vista industrial, es pot afirmar que, en el nostre territori,
aquest s' articula de manera més coherent en base a la indústria endógena que no pas a
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les multinacionals, de decisions volubles, canviants i sense aparents pautes concretes de
localització. Per altra banda, i des del punt de vista territorial, es crea un problema de
mentalitat empresarial, ja que, davant l'adversitat d'assumir més quotes de risc, una part
de la indústria tradicional i endógena opta per la venda a capitals forans i, en conseqüen
cia, assistim a una política territorial d'anar sempre a remole de... pautes externes, en
aquest cas la CE.

Girona, com altres periferies dels grans centres urbans, ha experimentat una expansió
en moments de crisi per l' expulsió d' activitats i recerca de nous espais per part de la gran
corporació, que en aquests moments s' adapta millor a unitats productives petites, així com
per la difusió de metodes postfordistes sobre el territori i, en especial, la subcontractació
productiva.

Les empreses transnacionals i endogenes actuen per separat, amb concepcions diferents
de l'espai econornic. Logicament, les primeres actuen amb un millor coneixement de les
estrategies de mercat, que els proporciona una major dosi de seguretat i confianca en el
futur i un risc inferior. Aixo, des del punt de vista de l'ordenació de l'espai industrial,
és altament positiu (es regeneren poblacions intermedies i eixos de comunicació), si no
fos per la volatilitat d' aquest tipus de firmes en condicions adverses o l' aparició de nous
espais productius.

És per aixo que les arces periferiques adopten una posició depenent i passiva, ja que
els centres de decisió són aliens i allunyats, i contemplen el territori com un neocolonia
lisme economic. L'empresari local contempla l' empresa forana no sense certa enveja pel
que fa al tipus de facilitats amb que compta: accés al mercat, financament, tecnologia,
know-how. 1 encara més, si considerem la seva indefensió davant la manca d'una clara
política industrial horitzontal en sectors marginals (Pla de la qualitat industrial a les Pi
mes o el Pla d'ajut a la internacionalització de l'empresa espanyola, així com altres políti
ques sectorials i certes iniciatives de carácter normatiu). En aquest sentit, una política
industrial clara per a la tecnologia i la qualitat resultara molt més competitiva a llarg ter
mini per a la petita indústria local que no pas l'opció de dumping social, sotmes a forts
canvis de carácter espacial. Malauradament, l' Administració no aplica mecanismes de fo
ment de la competitivitat en el sector endogen, la qual cosa mediatitzaria la seva depen
dencia de l'esmentada gran empresa.

Assistim, dones, a una certa inercia territorial en indústries que arriben a tenir un fort
impacte social i que s 'haurien de reconduir cap a majors dosis de competitivitat, no sola
ment via obtenció de beneficis, sinó venent més i millor, fet que en un mercat saturat
com l'actual representa exportar, fonamentalment.

Per a les empreses transnacionals resulta facil l' accés a la distribució alimentaria i, en
aquest context, la globalització dels mercats per part de l' empresa (via obligada per a la
cornpetitivitat de les empreses) esdevé molt més fácil. Precisament, alguns recents pro
cessos de transnacionalització han tingut aquesta motivació en aconseguir quotes del mer
cat interior, simplemente

El territori industrial que ens ocupa, des d'aquesta óptica i malgrat que esta segmentat
en dos sectors dominants, endogen i multinacional, no presenta una clara divisió espacial,
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sinó que ens trobem davant un teixit on s'interrelacionen múltiples sectors, mesures, ni
vells tecnics i serveis a la producció, així com diversos graus de competencia i, fins i
tot, de mercats. No obstant aixo, l'etapa actual és de redefinició per a l'economia produc
tiva i d'adopció de noves estrategies, en particular per la desaparició de les barreres en
el mercat comunitari.

Des de la periferia es pot afirmar, per acabar, que és més important acceptar com un
fet econornic més la localització d' empreses estrangeres en el seu territori i acceptar que
quan s 'ha venut tot no queda res més que la renúncia per se al desenvolupament. Creiem
que el creixement industrial s'ha de basar en 1'estalvi i 1'exporta ció , i tota la resta és
literatura. Si no fos així, el foment d'activitats economiques equivaldria a un mer «ínter
canvi de cromos», ja que avui, més que mai, assistim a l'hegemonia de zones amb una
solida base manufacturera i tecnológica.

Un objectiu clar a aconseguir sera 1'arrelament territorial de la indústria, que sera més
forta com més sofisticada i tecnificada sigui i major VAB generi. Així s' evitaria, en la
mesura que fos possible, la seva preferencia per regions més desenvolupades, amb un
mercat ampli i concentrat, amb una bona infrastructura de serveis a la producció.

Sens dubte, Girona participa del creixement de l'eix mediterrani, pero la inversió rebu
da no respon precisament a característiques d' arees centrals, així com tampoc a les d' árees
subdesenvolupades. La seva ubicació respon més aviat a una área ben situada geográfica
ment, amb un teixit industrial ric i diversificat, ma d' obra especialitzada, i sense l' exis
tencia de sectors amb problemes especialment greus.

Ara bé, apostar pel manteniment del teixit endogen comporta una altra serie d' avantat
ges col·laterals, sobretot pel que fa a la independencia i seguretat en la difusió territorial
de la renda generada i el seu control local, és a dir, amb un major contingut social en
la manera d'entendre la indústria.

Notes

1 A la segona meitat del segle XIX cornenca la construcció de colonies textils, tant per aprofitar l' energia hi
draulica com perqué els empresaris aprofitessin l'estabilitat laboral, ja que la dependencia deIs treballadors
respecte a la fabrica era quasi total. La indústria catalana hereta avui dia aquest model, seguint els eixos flu
vials nord-sud, formats, en molts casos, per conques-desaigües de la contaminació industrial. En aquest perío
de es produeix el canvi del model de producció artesanal i de manufactura cap a la indústria, amb obrers
especialitzats (o no, ja que és la maquina la que treballa), centralització de la producció de les fabriques, orga
nització fortament centralitzada, ús de primeres materics locals i, sobretot, externes al territori, igual com
el predomini de la maquina com a instrument, productivitats altes i ús de diverses energies: hidráulica, carbó,
petroli i electricitat. Pero la principal característica seria l' obertura de la producció al mercat interior i exterior.

2 La població catalana actual produeix una despesa en alimentació semblant a la de la CE i ha canviat sensible
ment les seves pautes alimentaries amb l'augment de la demanda de serveis d'alimentació. En l'actualitat la
indústria s' orienta als productes transformats de consum, connectada a la ciutadania i al sector exterior.

3 Convé recordar que la darrera década a I'Estat espanyol, i la nostra incorporació a la CE en particular, ha
representat, a més a més del recanvi polític suprastructural i economic, un important canvi jurídic en la pro
pietat de moltes empreses mitjanes del sector, per fer-se amb el mercat interior (Banco de Bilbao-Vizcaya,
1990). El nostre punt de vista és que no és tan preocupant la propietat en si com les quines activitats que
realitzen les ernpreses multinacionals, perqué des del punt de vista territorial és molt preocupant que la presa
de decisions es realitzi a 1'exterior. Aixo no obstant, hi ha una serie de sectors on la presencia exterior
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difícihnent és justificable llevat per raons fiscals allunyades d'aspectes productius i que, per aixo, necessita
rien algun tipus de regulació específica.

4 Segons el BBV, ops. cit., representava al 1987 el 11,6% del treball total de la indústria, després deis produc
tes metallics, el textil, el cuir i el calcar.

5 A Catalunya hi ha un centenar ~e grans establiments (amb més de 500 treballadors), que al camp del treball
significa un 16,0% del total. Al contrari, les empreses amb més de 100 treballadors representen el 71,2 %
del total. En qualsevol cas, es tracta de dades similars a les de la resta de l'Estat espanyol. Les de major di
mensió corresponen al sector de l' automobil i a la seva indústria auxiliar, molí difusa.

6 El sector alimentari a Catalunya (Banco Bilbao-Vizcaya, 1992) no té una forta especialització, únicament és
el 8,9% del VAB industrial; a les comarques de Girona, en canvi, suposa un 17,4%. Aixo no obstant, les
comarques de Barcelona són les més importants de l,Estat espanyol en aquesta activitat. El territori catala
genera un 18,2 % del VAB alimentari a l'Estat espanyol. .

7 Pel que fa a la indústria en general, hauríem d'esmentar, dins els aspectes favorables, la diversificació exis
tent, escassa indústria de base i presencia d'infrastructures generiques i de base (desenvolupades en part en
ocasió deis Jocs Olímpics), i pel costat negatiu, l'escas desenvolupament deis serveis a la producció, ma es
cassament qualificada, rigidesa del mercat laboral i certs déficits d'infrastructures. Igualment, l'esperit em
presarial i el management són avui dia béns tan escassos com el territori, perqué estan imbuíts per l'exit rapid,
completament diferent del concepte de cultura productiva.

s En l'area hi ha una bona cartera d'empreses subcontractistes relacionades amb les empreses mitjanes i grans.
El fenomen de la subcontratació ha tingut un auge important als darrers anys en logística, manteniment i altres
serveis a la producció, que es veuen així descentralitzats no tant ffsicament com des del punt de vista financer,
i desenvolupant, en definitiva, tata una serie d' interrelacions de carácter local i comarcal entre la gran empre
sa i tallers petits i mitjans.

9 Des de diversos forums s' intenta potenciar la idea de la formació continuada. La mateixa Administració auto
nómica ha realitzat un esforc considerable en ampliar les tres universitats que hi havia fa dos anys, fins a
les vuit que hi ha en l'actualitat, tres d'aquestes fora de Barcelona, en capitals de província. Respecte a la
flexibilitat laboral, hi ha una forta polémica en aquests moments en el si de la societat espanyola, al voltant
de tres grans temes: costos d'ajustament de l'acorniadament, mobilitat de la ma d'obra i el grau de centralitza
ció de la negociació col: lectiva.
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Regió II - Subsistema local. Agro-indústries

N

Font: Dades propíes. Elaboració: X. Paunero, 1992.
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