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BANS de comencar , vull agrair a la Junta d'aquesta societat la invitaci6

47
1 que m 'ha fet per parlar del llibre Aproximacio a 1'economia d'Osona,

que varem fer la Maria-Josefa Rosanas i jo i que va esser publicat per la

Caixa d'Estalvis de Catalunya el proppassat mes de juliol . Malauradament, una

incompatibilitat d'horaris ha impedit que la Maria-Josefa Rosanas pogues estar

avui aquf , la qual cosa lamento perque us podria parlar de molts aspectes del lli-

bre amb molt mes coneixement de causa que no pas jo, i per altra part , ates que

es natural de Manlleu , el seu coneixement "directe" de la comarca es tambe

molt superior al meu.

A continuaci6 tractare d'explicar -vos com es va fer aquest treball, quina va es-

ser la metodologia emprada , quins eren els objectius plantejats, on van estar les

dificultats mes notaries , etc. D ' altra banda, intentare de destacar les cores mes

interessants que varem trobar en la nostra analisi d 'Osona.

La primera limitaci6 global que va afectar el treball procedeix de la manca d'ex-

periencia previa de les dues persones que vam realitzar 1'estudi . Com acostuma a

passar en tota opera prima , la bona voluntat esta sovint per sobre dels resultats

que se n'obtenen . En defensa prdpia es pot dir , aixb no obstant , que el bagatge

tedric que ofereixen les nostres Facultats d'Economia , tant des de la perspecti-

va de l'economia regional , com des del punt de vista de la metodologia a emprar

en estudis d'aquesta mena, es preocupantment escas, per a no dir nul.

Aquest podria esser un primer punt de reflexi6 autocritica respecte al llibre que

avui comento . No m'hi aturare, amb tot, peril sf que conve ser conscients de les

limitacions metodoldgiques amb que topen molts dels estudis que estem fent

sobre comarques o altres aspectes de 1'economia catalana. Malgrat que 1'Ernest

Lluch , en les darreres paraules del prdleg que ens va escriure per a aquest llibre,

ens anima dient que "despres de molts anys en els quals els estudis comarcals

eren per a anar fent coixi , aquest es un bon signe que ara ja estem en una cons-

tel.laci6 histbrica mes favorable ", penso que encara hi ha molt de tros a rec6rrer
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en aquesta nova constel-laci6 histdrica, fins a arribar a oferir productes ins utils
al coneixement econdmic de les nostres comarques.

Afortunadament, aquesta primera limitaci6 de la manca d'experiencia va poder
esser compensada amb les ajudes rebudes de companys de professi6 i d'inquie-
tuds. En Josep M. Raurich, comarcalista visceral, va seguir tot el desenvolupa-
ment del treball i va ajudar en no poques coses; altres companys ens van oferir
el seu madur criteri en questions mes concretes de 1'estudi. He volgut esmentar
aquf aquestes ajudes rebudes, per a ressaltar la importancia que tenen, sobretot
per a economistes, com es el nostre cas, no gaire experimentats. En aquest ma-
teix aspecte, voldria assenyalar tambe l'important paper que pot exercir, i que
de fet ja esta exercint, aquesta Secci6 d'Economia de I'Institut d'Estudis Cata-
lans, servint de floc per a la comunicaci6 d'experiencies entre els professionals i
fent, en definitive, mes transparent la feina que tots plegats estem fent, de ma-
nera que tots puguem gaudir recfprocament de les experiencies dell altres.

Tornant a l'estudi que avui ens ocupa sobre la comarca d'Osona, cal dir que
aquest es va plantejar, com a primer objectiu, concentrar tota la informaci6 es-
tadfstica mes recent referida a 1'economia de la comarca. Aixd va suposar reco-
llir tota la informaci6 dispersa i," en molts casos, la reelaboraci6 de dades per a
referir-les al nivell comarcal, quan provenien de fonts elaborades amb criteris in-
sensibles al fet comarcal.

El segon objectiu basic era que el Ilibre no es convertfs en el tipic sac de dades,
amb els corresponents comentaris que subratllessin les mes significatives, sin6
que servfs per a donar una visi6 concreta i util dels aspectes mes importants que
afecten l'economia ausetana.

L'exit d'aquest segon objectiu potser no es va assolir prou i crec que en certes
parts del Ilibre s'observa un cert desequilibri entre la informaci6 quantitativa,
que es molt amplia, i les conclusions que se'n treuen, sovint limitades. De tota
manera, crec que aquest problema va afectar mes uns capitols del Ilibre que uns
altres, per la qual cosa us tractare de resumir amb quins problemes ens varem
trobar per a la confecci6 de cadascuna de les parts en que es divideix 1'estudi, i
de quina forma els vam afrontar.

Deixo de moment de banda el problema global, gravfssim, d'haver de treballar
amb unes dades, de 1'exactitud de les quals hom desconfia contfnuament; la
realitzaci6 concreta del treball ve a demostrar sovint que aquesta desconfianca
no es pas injustificada. Aquest problema general de manca d'informaci6 estadfs-
tica fiable i precisa, s'agreuja quan treballem a nivell de comarca, malgrat ('im-
portant esforr que s'esta fent des del Consorci d'Informaci6 i Documentaci6 de
Catalunya per a millorar la base estadfstica de Catalunya.

El primer capitol del llibre es referit al Medi Ffsic. Les sever pretensions no
eren mes que les d'oferir un petit estudi de la base ffsica de la comarca com a
marc de referencia per a comprendre millor la forma en qur s'ha configurat I'ac-
tivitat econdmica de la comarca. Aquesta analisi ens va dur a destacar la gran
importancia del riu Ter com a condicionant ffsic basic del desenvolupament
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econdmic de la comarca. Totes les fabriques textils es van instal•lar, en el seu
inici, al costat del riu per a aprofitar la seva energia i, de fet, les vessants del riu
constitueixen encara avui el gran eix sobre el qual es localitza la part mes gran
de la industria i de la poblaci6 de la comarca i, en definitiva, de la riquesa. El
clima es tambe un factor interessant a considerar a la comarca i ha configurat
una especialitzaci6 agricola determinada, basada en molts casos en l'existencia
de cultius en regim de seca que, en d'altres indrets de Catalunya, s'han de fer
necessariament en terres de regadiu. Tanmateix, el clima ha estat favorable al
desenvolupament a Osona d'una important ramaderia.

Vam fer el nostre estudi respectant la Divisi6 comarcal de la Generalitat del
1936. Aquesta decisi6 ens va semblar evident, ja que, mentre no tinguem una
nova divisi6 comarcal dins 1'ambit de la nova Generalitat, creiem que cal utilit-
zar la del 36. Peril, d'altra banda, crec que cada vegada es fan mes paleses les di-
ficultats que comporta treballar en el marc rigid d'aquesta antiga divisi6 comar-
cal. Aquest problema el varem viure en la realitzaci6 de 1'estudi d'Osona, on ens
vam trobar amb realitats com l'existencia del Llucanes, amb caracteristiques
objectives d'unitat territorial i amb un fort sentiment dell seus habitants de per-
tanyer a una unitat territorial diferenciada, o les protestes dels habitants de la
Visaura (Sant Quirze de Besora, Santa Maria de Besora, Montesquiu i Vidra) en
desacord amb el fet que els seus municipis no apareguessin en un estudi de la
comarca d'Osona. En el nostre intent, des del Gabinet d'Estudis de la Caixa
d'Estalvis de Catalunya, de tirar endavant i coordinar nous estudis comarcals,
tambe veiem continuament que el mare de la Divisi6 Territorial del 1936 no
s'ajusta sovint a les realitats de les actuals unitats econdmiques.

Tot aixd propicia la necessitat de fer una reflexi6 sobre la questi6 de com cre-
iem que han d'esser les futures unitats territorials a Catalunya. Cal suposar que
la nova divisi6 territorial s'haura de basar molt mes en la recerca d'unitats ho-
mogenies, des de la versant de ]a producci6, i potser no tant rota els criteris de
valorar com a unitats zones influenciades per un mateix mercat, criteri que va
ser molt important en la divisi6 del 36. Tambe caldra pensar si seria mes adient
anar cap a la formaci6 de comarques petites agrupades en una regi6 administra-
tivament forta, o be si sera millor defensar una opci6 de comarques grans amb
capacitat administrativa prdpia.

Quan tinguem una nova divisi6 territorial, encara quedara pendent la questi6 de
que en fern. Es a dir, com s'institucionalitza? Quins serveis haura de prestar i
quins ingressos tindra? Quines competencies haura de rebre de la Generalitat?
Tots aquests s6n problemes que, com tambe ens diu 1'Ernest Lluch en el proleg
del Ilibre, encara no tenim no solament solucionats, sin6 ni plantejats en les
sever linies generals.

M'haureu d'excusar la insistencia d'avui en aquestes questions, peril crec molt
necessaria la sensibilitzaci6 dels economistes respecte a aquest problema, sobre-
tot en un moment com l'actual en que la utilitzaci6 electoralista, i sovint opor-
tunista, de la questi6 comarcal per part dels partits politics, pot dificultar serio-
sament que el debat sobre el fet comarcal es pugui fer en el marc de la mes gran
racionalitat possible i sense perdre de vista els interessos globals de la naci6
catalana.
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Fl segos capitol del Ilibre esta referit a la poblacio. No cree que cn agIuest Irma
1'estudi aporti cap aspecte nou des del punt de vista de la metodologia emprada,
ni de les fonts utilitzades , que varen ser les tradicionals . En tot cas, fare un petit
comentari dels aspectes mes destacables que es van desprendre del nostre estudi
de la poblacio ausetana.

Per un costat , es palesa la tendencia a la concentracio urbana de la poblacio.
Tres municipis (Vic, Manlleu i Torello), dels 48 que hi ha a la comarca , tenen el
50 per cent del total de la poblacio comarcal . Com mes va mes s'accentua la
concentraci6 demografica en els municipis a tocar del riu Ter , de la carretera o
del tren , i mes minva la poblacio de les muntanyes que envolten la comarca.

D'altra banda , hom constata la p8rdua progressiva de pes demografic de la co-
marca dins el conjunt de Catalunya. L'any 1960 era el 2,15 el percentatge de
poblacio que corresponia a Osona del total catala, 1'any 1970 ja era sols 1'1,92 i
l'any 75 baixava fins a 1'1,82 per cent . S'observa tanmateix la baixa taxa de
creixement acumulatiu anual que s'esta donant en 1'actual decada i que es del
0,98 per cent , mentre que en els anys 60 va esser de 1'1,56, i que sembla anun-
ciar un possible despoblament de la comarca per a un futur no gaire llunya.

Es van observar tres fenbmens que expliquen aquest aturament del creixement
demografic i que son els segi ents:

• Un creixement vegetatiu baix, com a consegixencia d'una estructura
d'edats envellida.
• Una immigracio que, si sempre havia estat molt baixa , els darrers
anys s'ha fet practicament nul•la.
• I, finalment, una tendencia a 1'emigraci6 , sobretot per part delsjoves,
amb titulacio academica , que no troben gaires possibilitats de futur en
llur propia comarca.

Aquest ultim aspecte crec que cal valorar-lo com una important forma de tras-
pas de recursos des de les comarques interiors cap a Barcelona , ja que normal-
ment ha estat amb recursos generats d'una manera o una altra a la comarca com
s'ha financiat la formacio d'aquests joves, els quals reverteixen Ilurs capacitate i
coneixements fora de la comarca. En els darrers temps s'observa , amb tot, un
cert retrafinent en aquest flux, peril no pas tant pel fet que hagin millorat les
expectatives de realitzacio professional dins la comarca, sing mes aviat perque
han empitjorat les expectatives de fora . D'aquesta manera, cada vegada ens tro-

bern mes amb joves amb formacio universitaria que resten a la comarca, peril
exercint activitats diverses i gairebe sempre allunyades de les seves capacitats
tebriques.

L'agricultura i la ramaderia va ser el tercer gran tema tractat en 1'estudi. El sec-
tor primari em sembla que ha estat massa oblidat en els estudis d'economia ca-
talana, malgrat la seva importancia. En el nostre Ilibre, en canvi, va ser potser el
tema mes elaborat. Per altra part, el fet d'incloure-hi els resultats d'una enques-
ta als agricultors de la comarca, pot significar un aspecte bastant nou en aquests
tipus d'estudis.
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L'enquesta a que m'estic referint era plantejada d'una manera forca exhaustiva i
pretenia abordar totes les questions basiques de 1'activitat agricola i ramadera
de la comarca. Per tal de cobrir aquest objectiu, es va preparar un questionari
de 60 preguntes, agrupades en onze apartats diferents: Variables de definicio
(dimensio de les explotacions, existencia de bestiar i regim de tinenca), terra,
treball, maquinaria, produccio, bestiar, credits, comercialitzacio, preu de la
terra, politica agraria i qualitat de vida.

Les limitacions mes importants que cal assenyalar, respecte a aquesta enquesta,
son:

• Per un costat, la derivada de treballar amb una mostra de 27 explota-
cions (de 16 municipis diferents), que cal considerar excessivament pe-
tita per a valorar-la com a prou representativa.
• Per un altre, el fet que la mostra emprada potser no era prou repre-
sentativa, ja que estava treta a partir de les explotacions dels alumnes
d'una escola agraria de la comarca i de membres de la Unio de Pagesos.
Per tant, cal suposar, tant en un cas com l'altre, que les explotacions en-
questades tenen, pel cap baix, una intencio de continuacio de 1'explota-
ci6 a llarg termini, i d'aquf que seria normal que fossin mes rendibles
que el tipus mitja d'explotacio de la comarca.

Malgrat aquestes limitacions, crec que els resultats obtinguts son forca interes-
sants i que els treballs de camp assenyalen un cami necessari, insuficientment
explotat fins al moment, per a millorar la informacio que donen aquesta mena
d'estudis.

Juntament amb aquesta font addicional d'informacio, van esser d'una gran im-
portancia per a nosaltres, i per a millorar la informacio respecte al sector prima-
ri de la comarca, les converses que varem mantenir amb persones vinculades al
mon agrari de la comarca, com per exemple el president de la Cooperativa Agra-
ria de la comarca, senyor Pau Espona, actualment representant d'Osona al Con-
sell de Ramaderia, Agricultura i Boscos de recent creacio per part de la Genera-
litat. Tambe van ser de gran interes les converses mantingudes amb delegats
d'Extensio Agraria, professors de 1'escola agraria de la comarca, membres de la
Unio de Pagesos i agricultors i ramaders en general.

Tot aixo ens va ajudar a coneixer millor una agricultura i una ramaderia que, si
be aparentment era prbspera, en realitat arrossegava una bona quantitat de pro-
blemes. Entre aquests, podem destacar:

• Un percentatge excessiu d'explotacions massa petites, en les quals es
dificil d'obtenir els avantatges derivats de la introduccio de la mecanit-
zacio.

• Un predomini excessiu del regim de parceria, la qual coca representa
un fre per al progres de les explotacions i per al desenvolupament d'una
agricultura i una ramaderia que es complementin, proces que segura-
ment hauria d'esser el cami a seguir per a un millor desplegament del
sector primari a la comarca.
• El problema de la dificultat en l'acces a la propietat de la terra per
l'existencia d'uns preus del sbl que responen mes a una logica industrial
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que no pas agraria, i que no estan en relacio amb els rendiments agraris
que es poden extreure de la terra.

Respecte a aquesta questio del preu de la terra, es interessant comprovar que no
tots els pagesos estan d'acord que el preu de la terra hagi d'esser baix. N'hi ha
una bona colla que s'estimen mes que els preus siguin alts, en la perspectiva d'u-
na futura venda profitosa del terreny. Si be la majoria dell que no son propieta-
ris i que consideren la terra com un factor productiu i no especulatiu, estan ld-
gicament a favor dell preus baixos.

Des del punt de vista de la ramaderia, Osona es una comarca que to la part mes
gran de la seva riquesa en el bestiar porci i en el bovi d'aptitud lletera. L'activi-
tat topa tambe amb una bona pila de problemes:

• La produccio porcina, que sovint es excessiva i afavoreix la caiguda
del preu; d'altra banda, la comarca pateix d'una densitat porcina absolu-
tament exagerada.
• La questio sanitaria, amb el greu problema que represents l'existencia
de la pesta porcina africana.
• La inestabilitat del preti del porc.
• Els elevats preus del pinso i la integracio de que son objecte les explo-
tacions porcines per part de les fabriques de pinsos.
• I, finalment, el gran poder de negociacio que tenen els escorxadors

privats, fonamentalment un.

Des de la perspectiva de la produccio lletera, vam trobar com a dificultats mes
destacables les seguents:

• El baix preu del producte i la manca de garantia de venda de tota la
llet produida, tot plegat motivat pel gran poder de les centrals lleteres

que operen oligopolisticament a la zona.

• La problematica sanitaria que, sense assolir els nivells de gravetat que
to per at sector porci, ocasiona grans perdues.
• I, en darrer terme, el problema ja esmentat derivat de 1'exist8ncia
d'un gran nombre d'explotacions en regim de parceria, que fa que els
pagesos hagin de dedicar prioritariament la terra al conreu de cereals en
lloc de dedicar-la a farratges, que es el que necessita per a alimentar les
vaques i desenvolupar una explotacio en la qual l'agricultura i la rama-
deria es complementin.

D'altra banda, a la comarca d'Osona es detecta, en general, un fort conflicte en-
tre l'activitat ramadera i agricola i els interessos industrials que hi conflueixen.
Crec urgent endegar, sobretot en aquesta mena de comarques mixtes, una poli-
tica que fomenti una complementacio entre el sector primari i el secundari.

Penso que cal aturar d'alguna manera la submissio dels pagesos als interessos in-
dustrials, peril crec igualment necessari tenir cura de no fomentar postures anti-
industrialistes, ja que probablement les possibilitats de supervivencia a mig i
llarg termini del sector agrari estan condicionades a l'exist8ncia d'una industria
alimentdria transformadora de productes primaris, veritablement sdlida.
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En resurn, doncs, es pot dir que el sector primari de la comarca, malgrat que

fins ara ha estat forca pr6spera, es troba en una etapa francament dificil. Cal

tenir en compte tambe que totes aquestes dificultats es poden agreujar davant

la perspectiva futura d'entrada al Mercat Comic. Corr ens diu un recent article

del company Alexandre Checchi, la part mes gran de les produccions agraries

que es fan a Catalunya, i jo diria que practicament totes les que es fan a Osona,

poden entrar en una situaci6 comparativament pitjor una vegada es produeixi

l'entrada del pals al Mercat Comu.

Totes aquestes consideracions aconsellen, per a la comarca d'Osona, la necessi-

tat d'iniciar, com mes aviat millor, una remodelaci6 del seu sistema agropecuari,

per tal que no es confirmin unes situacions regressives que, sense necessitat de

ser especialment pessimistes, es comencen a albirar.

El quart capitol del llibre que avui comentem es dedicat a la industria. Potser es

en aquesta part de 1'estudi on es produeix el major desfasament entre els objec-

tius plantejats i els resultats obtinguts, i la mes gran desproporci6 entre la quan-

titat de dades presentades i les conclusions que se'n treuen, en la meva opini6,

un xic ambigues.

Les dificultats fonamentals que va generar 1'elaboraci6 d'aquest capitol van ser
les motivades pel fet de treballar amb una base estadistica que continuament

entrava en contradicci6 amb la realitat. Les nostres possibilitats i els nostres
mitjans de treball, d'altra banda, no ens permetien abordar l'intent de fer una
depuraci6 total de les fonts estadistiques que estavem utilitzant, i vam desesti-
mar l'opci6 de fer una correcci6 en municipis mes ben coneguts directament,
per tal de no introduir nous factors de pertorbaci6 en la informaci6 estadistica
que s'ofereix en l'estudi. No insisteixo mes en el terra de la deficient informa-
ci6 estadistica que patim al pals, perque es prou conegut de tothom. En el nos-
tre cas, tan sols vam constatar una vegada mes la incomoditat que represents
treballar sobre una informaci6 estadistica de la qual es desconfia.

El primer nivell d'analisi va ser l'estudi de 1'estructura industrial de la comarca
l'any 1964 i l'any 1970, per a establir certes comparacions globals i aixi detec-
tar 1'evoluci6 de 1'estructura industrial comarcal en aquest perfode. El fet mes
acusat que es detecta en fer aquesta comparaci6 es la perdua de pes del sector
textil, el qual l'any 64 absorbia mes de la meitat de l'ocupaci6 industrial d'Oso-
na, mentre que 1'any 1970 el sector textil nomes ocupava una tercera part dels
treballadors industrials de la comarca. La resta de sectors importants van incre-
mentar llur participaci6 relativa en l'estructura industrial comarcal. Aquests sec-
tors s6n: metal•lurgia, construcci6, fusta, alimentaci6 i pell.

Contrariament a aquesta tendencia de perdua de pes del sector textil, l'analisi

de les inversions del periode 1971-1975 ens duia a la conclusi6 que el sector

textil era el mes dinamic en aquest nou periode de temps, la qual cosa resulta

forca sorprenent ja que entra en contradicci6 amb la dinamica regressiva que

horn constatava en el sector durant aquest perfode, tant a nivell de Catalunya

com a nivell de la comarca d'Osona.
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Malgrat els inconvenients, ja tantes vegades esmentats, derivats de la dubtosa
fiabilitat de les fonts emprades, una Cosa quedava clara en 1'analisi de la indus-
tria comarcal, i es el fet que ens trobem davant una industria que progressiva-
ment perd pes dins 1'estructura industrial del conjunt de Catalunya, basada en
una serie de sectors mes aviat tradicionals, entre els quals destaca especialment
el textil-cotoner juntament amb altres sectors no massa dinamics. La compara-
cio de l'estructura industrial de la comarca amb la que existeix a Catalunya, de-
mostrava que la d'Osona es clarament mes debil. Cal valorar que, a nivell de Ca-
talunya, una crisi com la que pateix el sector textil es pot considerar com a rela-
tivament assimilable, puix ja fa molts anys que no es el sector basic de la indus-
tria catalana, rnentre que en una comarca com Osona aquesta crisi pot provocar
-i de fet ja esta provocant- uns efectes autenticament greus, mes si tenim en
compte que el sector metallurgic no ha assolit un desenvolupament prow im-
portant com per a sostenir 1'estructura industrial de la comarca.

En una altra part del capitol s'intentava esbrinar quines podien ser les expecta-
tives de futur d'aquesta estructura industrial. Les conclusions van ser mes aviat
pessimistes. Utilitzant com a base comparative els sectors que es determinen
amb mes futur en l'article de Caries A. GasOliba "Industrias punta. Un renova-
do intento de determinacion", era evident que no hi entrava practicament cap
dels sectors fonarnentals de la industria ausetana. Les possibilitats de reconver-
sio industrial de la comarca, d'altra banda, no semblaven massa viables a curt i
mig termini.

En la segona part del capitol vain tractar d'oblidar-nos de tota la base estadisti-
ca amb que treballavem, per a intentar una aproximacio mes qualitativa a la rea-
litat industrial d'Osona, i veure aixi, en definitiva, quines eren ]a problematica i
les circumstancies de cadascun dell sis sectors basics de la industria ausetana.
Per tal de donar aquesta visio ens vain dedicar a parlar, fonamentalment, amb
empresaris significatius de cada un d'aquests sectors i amb persones que cone-
guessin el terra de prop.

Aquesta recerca ens va situar en una visio mes aviat pessimista de cada sector
basic de la industria ausetana i ens va confirmar la impressio que a Osona s'ha
produit un model coherent i determinat de creixement industrial basat en els
sectors que ja van ser els decisius en arrencar el proces d'industrialitzacio a la
comarca, el segle passat, i fonamentalment en el textil, pero que aquest model
es practicament esgotat i exigeix el canvi. La questio greu es que de moment no
es veu, o si mes no nosaltres no la vam saber veure, cap perspectiva concreta de
formacio d'un model de recanvi que garanteixi el futur desenvolupament indus-
trial de la comarca.

Tot aixo ens situa davant el problema de preguntar-nos quin es el futur de la
industria en comarques com Osona, o com d'altres de problematica similar,
com poden esser la Garrotxa, el Ripolles o el Bages, basades en una serie de sec-
tors industrials tradicionals, als quals estan superant les formacions capitalistes
avancades. Tambe cal preguntar-se quines poden ser per a aquestes comarques
les consequencies ultimes de la crisi del textil, tenint en compte que no s'ha
produit una substitucib suficient d'aquest sector pel metallurgic o pel quimic,
com ha passat en d'altres indrets de Catalunya.
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Crec que valdria molt la pena d'estudiar les causes que provoquen que certes co-

marques s'adaptin millor a 1'evoluci6 del sistema i s'hi produeixi amb una relati-

va facilitat la reconversio adient dels sectors industrials, com podrien ser, en

certa mesura, les comarques del Valles, mentre que d'altres, com les suara es-

mentades, resten desfasades respecte a l'evolucio del model de creixement im-

perant. Caldria preguntar-se si es la mateixa dinamica del sistema la que porta

implicites aquestes situacions o son motius especifics per a cada comarca els

que expliquen aquest fet.

Nosaltres, en el nostre estudi, i sense entrar en aquesta questio de tons, el que si

varem detectar fou una serie de factors que ajuden a explicar aquest relatiu atu-

rament de la industria comarcal. Entre aquells potser caldria citar: unes comu-

nicacions absolutament deficients, un control fora de la industria comarcal, ja

sigui des de Barcelona o des d'empreses multinacionals amb la consegtient per-

dua d'autonomia industrial, circumstancia afavorida per l'existencia a la comar-

ca d'una burgesia industrial mes aviat conservadora, i que to com a consequen-

cia la fugida de capitals generats a la comarca cap a inversions que es realitzen a

fora.

Potser Tunica solucio que podria evitar aquesta progressiva perdua d'importan-

cia industrial de les comarques interiors de Catalunya seria la d'endegar una

politica de reequilibri territorial coherent que marques novel tendencies de lo-

calitzacio industrial a Catalunya, i d'altra banda, que fomentes industries autoc-

tones fortes el desenvolupament de les quals repercutis directament en el global

de la comarca.

El darrer capitol del llibre es el referit al sector terciari. Basicament, 1'enfoc d'a-

questa part de 1'estudi consisteix per un costat en la descripcio del sector tercia-
ri de la comarca a partir de les Jades mes recents que vam poder trobar, i per un
altre, a intentar de fer una interpretacio tan correcta com fos possible d'aques-

tes dades; i, per ultim, fer una crida d'atencio respecte a les deficiencies i insufi-
ciencies mes notables que es produeixen en els serveis d'Osona, assenyalant, fins

i tot, quines haurien de ser algunes de les reformes i realitzacions mes urgents
per tal de millorar els serveis col-lectius de la comarca.

El capitol tracta els seguents temes: infrastructura viaria, turisme, ensenyament,

sanitat, instal•lacions esportives, institucions financeres, comers i hisendes locals.

Crec que ens allargariem massa si entravem a parlar ara de les problematiques

especifiques de cada un d'aquests apartats i, per altra banda, tampoc no soc jo

la persona mes indicada per a fer-ho, ja que d'aquesta part de l'estudi, se'n va

ocupar molt mes l'altre autor.

El que si penso que val la pena es destacar breument els seus aspectes mes inte-

ressants. Des del punt de vista de la infrastructura viaria, 1'estudi constata les

molt deficients comunicacions clue pateix la comarca i que representen un fre

decisiu de cara al futur desenvolupament economic de la zona. En aquest aspec-

te, cal cridar continuament 1'atenci6 sobre la deficient linia ferroviaria que

uneix Barcelona amb Puigcerda i passa per la comarca, aixi com sobre les condi-

cions inadequacies en relacio al transit que absorbeix de la carretera N-152 i que
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representa un deficit indubtable per a l'agilitat del transport i la comunicaci6
amb Barcelona.

Un altre aspecte interessant que yarn voler ressaltar va ser la possible incidencia
negativa envers la conservaci6 del medi natural d'alguns dels nous tracats de car-
reteres previstos , sotmesos sovint a interessos especulatius.

En aquest apartat es va incloure tambe una valoraci6 del que podia significar
l'aprovaci6 i la realitzaci6 del projecte de l'Eix Transversal , davant d 'altres alter-
natives que afectessin igualinent la comarca . Aquest es un tema , peril, que sem-
bla "passat de moda", perque ningu ja no en parla. En qualsevol cas, i si quan
hom parla de reequilibri territorial a Catalunya ho fa seriosament , ha de ressor-
gir aviat i amb forca el debat sobre quines noves vies de comunicaci6 s'han d'a-
favorir a Catalunya.

El turisme es el segon gran tema estudiat en aquest capitol . La constataci6 que
el turisme en aquesta comarca es nomes interior i esporadic ens situa davant la
realitat de 1'escassa importancia que to per a la comarca. De moment, doncs, no
creiern que tingui gaire sentit comencar a fer conjectures respecte a una possible
futura especialitzaci6 turfstica de comarques de les caracteristiques d'Osona. El
que si val la pena, aprofitant el fet que en aquesta comarca la proliferaci6 d'ur-
banitzacions es un fenomen que encara no s'ha donat , es tenir cura que el des-
envolupament turistic que es pugui produir no atempti a 1'equilibri del medi na-
tural i no generi els grans costos socials que ha provocat a d'altres indrets de
Catalunya. Per altra banda, l'existencia dels Pares Naturals del Montseny (apro-
vat el juliol del 77) i els de Bellmunt i de les Guilleries (pendents d'aprovaci6)
es un patrimoni col•lectiu del poble catala al qual caldra vetllar amb la maxima
atenci6.

L'estudi de la questi6 de l'ensenyament a nivell comarca l to com a primera
compensaci6 agradable, poder comptar amb una base estadistica molt impor-
tant, elaborada a nivell comarcal, gracies al notable treball que ha realitzat en
aquest camp el Consorci d'Informaci6 i Documentaci6 de Catalunya. Tambe en
aquest tema hom to la satisfacci6 de trobar treballs monografics referits a la co-
marca, com es l'estudi de Modest Reixach, L'Ensenyament a la comarca de Vic,
circumstancia malauradament no gaire comuna.

L'analisi de les dades ens va permetre de constatar, per un costat, el gran paper
centralitzador que exerceix la ciutat de Vic en I'ensenyament comarcal i l'hege-
monia de l'ensenyament privat a la zona representat pel paper decisiu que to
l'Esglesia en la titularitat de centres d'ensenyament a la ciutat de Vic. Des del
punt de vista quantitatiu , el deficit mes important es constata en la insuficien-
cia de centres estatals on s'imparteixi 1'ensenyament pre-escolar.

En el terreny de la Sanitat tambe comptem amb una base important de dades
produfda pel CIDC, i tambe en aquest cas existeix un estudi monografic del
terra, de Modest Reixach: Zona d'influencia sanitaria de la ciutat de Vic.

L'estudi de la infrastructura sanitaria de la zona ens mostra clarament la seva in-
suficiencia. Mentre les necessitats a la comarca han augmentat notdriament,
com es 16gic, durant els darrers anys, la dotaci6 hospitalaria no s'ha modificat
substancialment . Juntament amb aquesta mancanca d'infrastructura hospitala-
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ria, cal observar amb gran preocupacio el fet de la inexistencia a la comarca de

cap hit de titularitat publica, la qual cosa demostra el desinteres de 1'Adminis-

traci6, durant molts anys, envers aquesta problematica tan sentida a Osona. Per

tal de salvar aquesta situacio, el nostre estudi insisteix en la necessitat d'endegar

de seguida les obres de la Resdencia Sanitaria de la Seguretat Social de Vic,

amb una capacitat prevista de 300 Hits, i per un altre costat, la necessitat d'un

concert entre la Seguretat Social i l'hospital de Manlleu, el qua] fins ara es infra-

utilitzat.

En aquest apartat varem incloure tambe una valoracio sobre el paper d'Osona

en una futura planificacio sanitaria del territori catala, basant-nos en la propos-

ta feta per Acarin, Espasa i altres en el llibre Servei National de la Salut.

En 1'apartat dedicat a les institutions financeres es va analitzar, a un nivell mes

aviat descriptiu, quins canvis, i de quina mena, s'han produit en 1'estructura de

serveis financers a la comarca, sobretot arran de la normativa liberalitzadora en

l'obertura de les noves sucursals de l'agost de 1974 i del febrer de 1975. Aquest

estudi ens va ensenyar la participacio creixent de les entitats d'estalvi, les quals

a partir del 1976 dominen sobre els bancs, si mes no pel que fa a nombre d'ofi-

cines. Tambe es constata una tendencia mes gran de les caixes a anar als munici-

pis rurals, mentre que els bancs concentren llur activitat en els nuclis urbans.

Un altre fenomen que es pot constatar es la progressiva major participacio de

les entitats bancaries amb seu a Catalunya en el conjunt de les que operen a la

comarca..

El que evidentment manca es un estudi que relacioni la captacio de passiu que

fan aquestes entitats, tant caixes com bancs, i llur politica d'inversions a la co-

marca, per tal de veure fins a quin punt es produeix un detraiment de recursos

de la comarca per aquesta via, peril malauradament no disposem de dades per

dur a terme aquesta tasca.

El coneixement de la xifra de passiu que to el conjunt d'entitats financeres que

actuen a la comarca tambe ens ajudaria a veure fins a quin punt hi es justificada

la gran proliferacio d'oficines. Sembla, aixd no obstant, que aquesta cursa d'o-

bertura d'oficines es mes relacionada amb l'intent d'aprofitar una conjuntura

favorable de facilitats per a obrir oficines que no pas amb la renda que es genera

a la comarca.

El nostre estudi no va entrar en una analisi detallada de 1'estructura comercial
existent a la comarca. L'estudi de les dades de que hom disposa, va ser suficient
per a constatar, no obstant, el gran paper centralitzador de l'activitat comercial
que exerceix la capital comarcal, Vic, i que, en certa manera, dificulta el desen-
volupament de les activitats comercials dels altres nuclis urbans de la comarca.

La darrera part d'aquest capitol i del llibre es la que s'ocupa de 1'estudi de les
hisendes locals. L'analisi dels pressupostos, tant ordinaris com extraordinaris,
ens demostra l'existencia de grans deficits pressupostaris, situacio que es fa mes
palesa en els municipis mes industrialitzats, on el mateix desenvolupament eco-
nomic exigeix una dotacio de serveis col•lectius mes gran.

L'estudi de les principals fonts d'ingressos municipals ens situa davant un siste-
ma en que es comprova que la capacitat recaptatdria de les bases imponibles
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que graven la riquesa municipal dels pobles de la comarca es inadequada a la
renda que reaiment s'hi genera, i d'altra banda, destaquen la limitacio que patei-
xen les hisendes locals en no tenir capacitat d'aplicar gravamens propis, la qual
coca impedeix una minima autonomia financera dels municipis.

Vam trobar molts casos en que s'afegia al problema objectiu de manca de recur-
sos de les hisendes locals, una utilitzacio inadequada d'aquests recursos, en fun-
cio de certes politiques de "prestigi" mal entes.

Crec que totes aquestes situacions ens assenyalen un nou terreny on la reflexio
es fa molt necessaria per part dels economistes, i que es el de plantejar-nos qui-
nes alternatives hi ha a la crisi municipal que es constata cada dia mes en la in-
capacitat per part dels ajuntaments de cobrir les necessitate minimes de serveis
col•lectius que el desenvolupament dels nostres municipis exigeix.

Moltes gracies.
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