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4. POTENCIAL SOCIOECONÒMIC 

L’ Alt Camp és una comarca situada a la part alta de la meitat sud del país, entre la 
costa i les terres de l’interior. Limita amb les comarques de la Conca de Barberà, l’ 
Anoia, l’ Alt Penedès, el Baix Penedès, el Tarragonès i el Baix Camp, formant el territori 
del Camp de Tarragona amb aquestes dues últimes. Una comarca qualificada 
d’equilibrada i harmònica, de 538 km2  de superfície i 37.744 habitants. 
 

 
                                       Figura 13. Situació de la comarca 
           Font:www.altcamp.org 
 

4.1. Localització, superfície i delimitació  

La comarca de l’Alt Camp ocupa la vint-i-novena posició de les comarques catalanes 
pel que fa a l’extensió i representa el 18,16% del territori de l’àmbit del Camp (format 
per les comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, 
el Priorat i el Tarragonès) i l’1,7% del total de Catalunya.  
 
Al nord, la serralada Pre - litoral i les muntanyes de Prades la separen de la Conca de 
Barberà, amb la qual comunica per tres passos: cap a ponent, l’estret o congost de la 
Riba; a la part central, el coll de l’illa, i a Llevant el coll de Cabra. Al nord - est limita 
amb l’Anoia (sols directament accessible pel coll d’ Esblada) i amb l’Alt Penedès. I al 
sud-est, ho fa amb el Baix Penedès, accessible pel Coll de la Rubiola.   
 
Els municipis planers de la comarca de l’Alt Camp es troben abocats cap a la 
Mediterrània i limiten amb la plana del Camp de Tarragona. En canvi, els municipis que 

http://www.altcamp.org
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limiten amb la Conca de Barberà, el Penedès i la zona nord del Baix Camp són més 
muntanyosos i abruptes.  
 
 

 
                Figura 14. Mapa d’altituds                             Font: www.altcamp..org 
  
L’Alt Camp pròpiament dit es configura als territoris de l’entorn de Valls, plans, tancats 
per l’angle que dibuixen la Serra de Miramar (prolongació de la Serra de Prades a la 
Serralada Prelitoral) i el bloc del Gaià (marge de la Depressió Central, adossat a la 
Serralada Prelitoral). 
 
En el mapa d’altituds s’observa com la major part de la comarca es troba entre els 200 i 
els 600 metres d’altitud. La part de la comarca que limita amb el Tarragonès i el nord 
del Baix Camp és la que té una altitud més baixa; entre els 0 i els 200 metres.  
 
Això li ha permès conformar una unitat geogràfica sense delimitació precisa amb 
aquestes dues comarques permetent la formació de l’anomenat “triangle” del Camp de 
Tarragona, format per les tres capitals. 
 
Pel que fa a la part que limita amb la Conca de Barberà, el Penedès i la zona nord del 
Baix Camp té altituds entre els 600 i els 1000 metres.   
 
Els dos rius que configuren la xarxa hidrogràfica de la comarca són el Francolí i el Gaià, 
amb els seus afluents. Tots dos entren a la zona del Camp trencant la Serralada 
Prelitoral i travessen la comarca de nord a sud, però circulant per dos nivells diferents: 
 

 El Gaià neix a Santa Coloma de Queralt i transcorre per la part més alta de la 
comarca, passant pel Pont, Aiguamúrcia, Vila-rodona i Montferri. La conca 
hidrogràfica abasta Querol, el Pont d’Armentera, bona part d’Aiguamúrcia, bona part 
de Vila-rodona (la resta pertany al Francolí), Rodonyà, Montferri, Bràfim i Vilabella. 

 
 El Francolí neix a Vilanova de Prades (Conca), entra a la comarca per l’estret de 

la Riba i circula per l’oest de Valls, passant entre Vallmoll i la Masó, per entrar al 
Tarragonès després de passar pels Garidells.  

http://www.altcamp..org
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Les següents figures permeten situar els diferents passos en la comarca i en l’àmbit 
d’estudi, coincidint  amb l’actual xarxa viària.  
 

  
Figura 15. Passos de la comarca de l’Alt Camp. 
Font Elaboració pròpia 

Figura 16. Passos de la comarca i part del 
Tarragonès. Font: Elaboració pròpia 

    
L’Alt Camp inclou vint-i-tres termes municipals: Aiguamúrcia, Alcover, Alió, Bràfim, 
Cabra del Camp, la Masó, Figuerola del Camp, els Garidells, el Milà, Montferri, Mont-
ral, Nulles, el Pla de Santa Maria, el Pont d’Armentera, Puigpelat, Querol, la Riba, 
Rodonyà, el Rourell, Vallmoll, Valls, Vilabella i Vila-rodona. 
 
Com ja s’ha comentat també s’inclouran els municipis de Constantí, el Morell, Els 
Pallaresos, Perafort, La Pobla de Mafumet, La Secuita i Vilallonga del Camp, que 
pertanyen a la comarca del Tarragonès.   
 
La configuració geogràfico-territorial d’aquests municipis s’ha mantingut pràcticament 
invariable des del cens de 1860, ja que fou a la primera meitat del segle XIX quan es 
produí la major part d’agregacions dels termes. Actualment: 
 

ü Aiguamúrcia comprèn l’Albà Vell, Cal Canonge, les Destres, les Ordes, el Pla 
de Manlleu, la Planeta, Selma, les Pobles i Santes Creus. 

ü Alcover comprèn la Plana i el santuari del Remei. 
ü Cabra del Camp comprèn la Fonollosa i Fontscaldetes.  
ü Figuerola comprèn el poblat de Miramar. 
ü Montferri, anomenat abans Puigtinyós, comprèn Vilardida i el poblat que li 

dóna el nom actual. 
ü Mont-ral comprèn els termes de l’Aixàviga, el Bosquet, Cabrera, la Cadeneta 

i Farena. 
ü Nulles inclou Bellavista i Casafort. 
ü El Pla de Santa Maria és el nom oficial del Pla de Cabra.  
ü El Pont d’Armentera comprèn Selmella. 
ü Querol comprèn els territoris de Bonany, Esblada, Montagut i Valldo ssera. 
ü Vallmoll comprèn l’ermita del Roser. 
ü Valls comprèn Picamoixons, Fontscaldes i Masmolets. 
ü Vila-rodona comprèn les extensions de Vilardida, la Serra, Mas d’En Bosc i 

Mas de l’Alzinet. 
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ü Constantí comprèn la vil·la romana de Centcelles.  
ü El Morell té dos enclavaments dins del terme municipal de La Pobla de 

Mafumet. Comprèn els antics termes dels Hospitals, Tomanil i Aimeric, 
juntament amb la Granja dels Frares. 

ü La Pobla de Mafumet comprèn les antigues quadres de Requesens, la 
Camareria i del Vilar del Baró. 

ü La Secuita comprèn els nuclis de població de Vistabella, Les Gunyoles i 
l’Argilaga. 

ü Perafort comprèn el nucli de població de Puigdelfí. Té dos enclavaments als 
municipis de Vilallonga del Camp i d’ El Morell. 

ü Vilallonga del Camp comprèn, a més de l’ antic terme de Vilallonga, els 
històrics de Carxol, Les Sorts i el del Mas de l’Obra, la masia i la quadra de la 
Montoliva i l’antic poble de la Font de l’ Astor. 

 
 
El 16 de Gener del 1990 es van realitzar les últimes delimitacions que van portar a 
segregar el municipi dels Garidells de la comarca del Tarragonès, passant a formar part 
de l’Alt Camp degut a la seva relació socioeconòmica amb la ciutat de Valls i per altra 
banda, Masllorenç va deixar l’Alt Camp per incorporar-se al Baix Penedès, argumentant 
la mateixa vinculació amb el Vendrell. 
 
 

  
 1. Figuerola del Camp 
 2. La Riba 
 3. Els Pallaresos 
 4. Els Garidells 
 5. La Pobla de Mafumet 
 6, 12 i 17. Perafort 
 7. La Masó 
 8. Alcover 
 9. Mont-ral 
10. Querol 
11. El Rourell 
13. Vilallonga 
14, 15 i 18. El Morell 
16. Constantí 
23. El Pont d’Armentera 
24. Cabra del Camp 
25. Nulles 
26. Vilabella 
27. Puigpelat 
28. Vallmoll 
29. La Secuita 
30. El Milà 
31. Valls 
32. Aiguamúrcia 
33. Vila-rodona 
34. El Pla de Sta. Maria 
35. Rodonyà 
36. Montferri 
37. Bràfim 
38. Alió 

 
         Figura 17. Situació dels municipis de la comarca i àmbit d’estudi.                   
         Font: Elaboració pròpia 
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En la següent taula podem veure la població, superfície, altitud i la densitat de població 
dels municipis de la comarca i de l’àrea d’estudi. 
 

NOM DEL MUNICIPI 
POBLACIÓ 
(any 2003) 

SUPERFICIE 
(Km2) 

 
ALTITUD 

(m) 

DENSITAT DE 
POBLACIÓ 
(hab./Km2) 

Aiguamúrcia 672 73 314 9,2 
Alcover 4.197 46 243 91,2 

Alió 376 7,3 263 51,9 
Bràfim 600 6,4 236 93,5 

Cabra del Camp 709 27 493 26,3 
Figuerola del Camp 292 22,7 474 12,9 

els Garidells 173 3,1 132 56,4 
la Masó 287 3,6 115 80,6 
el Milà 160 4,1 166 38,7 

Mont-ral 166 34,7 888 4,8 
Montferri 163 19,2 229 8,5 

Nulles 379 10,6 231 35,7 
el Pla de Santa Maria 1.727 35 381 49,3 
el Pont d'Armentera 551 21,7 349 25,5 

Puigpelat 706 9,5 252 74,5 
Querol 320 72,3 565 4,4 
la Riba 681 8 263 85,2 

Rodonyà 434 8,5 312 51,1 
el Rourell 309 2,3 114 133,2 
Vallmoll 1.337 16,7 161 80,2 

Valls 21.649 55,3 215 391,6 
Vila-rodona 1.061 33,1 259 32 

Vilabella 795 18,2 254 43,7 
TOTAL(ALT CAMP) 37.744 538,0  70,2* 

Constantí 5.314 30,9 81 171,8 
el Morell 2.420 5,9 104 408,8 

els Pallaresos 2.811 5,1 120 548 
Perafort 710 613 125 74,3 

la Pobla de Mafumet 1.270 6,2 98 204,5 
la Secuita 1.150 17,8 169 64,7 

Vilallonga del Camp 1.283 9 124 141,9 
TOTAL (ÀREA D’ESTUDI) 52.702 1.226,2  103,15* 

      Taula 4. Població, superfície, altitud i densitat de població                             *Densitat mitjana         
      Font: Idescat. Dades any 2003 
 
Com es pot observar, la major part de la comarca és a la plana del Camp. Només a la 
vora Nord (Serralada Prelitoral) hi ha importants desnivells, que no superen els 1.000 
metres sobre el mar. 
 
Relacionant el poblament humà amb els nivells altitudinals de l’Alt Camp, s’observa que 
les localitats de la part plana tenen una major concentració, particularment Valls, la 
capital comarcal, on viu el 57,4% de la població i on la densitat és de 391,6 habitants 
per quilòmetre quadrat.  
 
La població es distribueix en vuit pisos altitudinals, si bé més del 80% es concentra 
entre els 200 i 300m d’altitud. El nucli urbà més alt és Mont-ral, situat per sobre els 
800m respecte el nivell del mar. També és el menys habitat. Pel que fa als municipis 
del Tarragonès, aquests es situen sobre una altitud mitja d’uns 120m sobre el nivell del 
mar.  
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Dins de la comarca, el municipi d’ El Rourell és el que més s’apropa al nivell del mar. 
És el municipi que té menys superfície (2’3km2) però el segon en densitat de població 
després de la capital. 
 
Pel que fa a la superfície dels termes municipals, els de Querol i d’Aiguamúrcia, 
conjuntament, representen més de la quarta part de l’extensió comarcal (el 27%) ; el 
primer és, juntament amb el terme de Mont - ral, el de menys densitat de població (4,4 i 
4,8 hab/km2, respectivament). 
 
La capital Valls i el municipi d’Alcover destaquen per l’extensió i la població. Si bé la 
superfície és gran, l’elevat nombre de població que s’hi presenta, sobretot a Valls, dóna 
unes densitats altes en aquests municipis. 
 
Pel que fa a la resta de municipis del Tarragonès, Constantí i La Pobla de Mafumet són 
els únics municipis que es troben per sota dels 100m d’ altitud. Si bé Constantí és el 
més poblat, la seva densitat de població està per sota del municipi dels Pallaresos, on 
s’hi troben un gran nombre d’urbanitzacions producte de la seva proximitat amb la 
capital, Tarragona. 
 
Així dons, la major part de la població de la comarca es situa a la plana, entre les 
muntanyes de Prades (al nord-oest) i la Serra de Comaverd (al nord-est, bloc del Gaià), 
i es configura entre els dos rius i en l’entorn de Valls. En aquesta plana és on també 
s’hi troben les majors densitats de població, que si bé no són tan elevades com als 
municipis del Tarragonès són clarament superiors a les dels municipis de Querol, 
Aiguamúrcia i Mont-ral, que es troben a més altitud i són els més allunyats de la plana. 
 
4.2. La població en el territori 

4.2.1. Evolució de la població 

La comarca de l’Alt Camp és demogràficament la més petita de les tres que configuren 
el Camp de Tarragona. Si comparem l’evolució de la població que s’ha donat a la 
comarca  amb la que ha tingut el conjunt del Camp de Tarragona i Catalunya en els 
darrers 25 anys, obtenim: 
 
 

Evolució de la població comarcal. 1975-2001 
 1975 1981 1986 1991 1996 2001 
ALT CAMP 30.898 32.788 33.804 34.016 34.403 35.635 

Camp de 
Tarragona 

327.805 358.809 368.305 387.052 419.006 453.289 

Catalunya 5.660.393 5.956.414 5.978.638 6.059.494 6.090.040 6.031.365 
     Taula 5. Evolució de la població comarcal. Font: Censos i Padrons, Idescat i INE 
 
 

Evolució del pes de la població sobre el Camp de Tarragona. 1975-2001 
 1975 1981 1986 1991 1996 2001 
ALT CAMP 9’4 9’1 9’2 8’8 8’2 7’9 

Camp de 
Tarragona 

100’0 100’0 100’0 100’0 100’0 100’0 

      Taula 6. Evolució del pes de la població sobre el Camp de Tarragona. 
      Font: Censos i Padrons, Idescat i INE 
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Evolució del pes de la població sobre Catalunya. 1975-2001 

 1975 1981 1986 1991 1996 2001 
ALT CAMP 0’5 0’6 0’6 0’6 0’6 0’6 

Camp de 
Tarragona 

5’8 6’0 6’2 6’4 6’9 7’5 

Catalunya 100’0 100’0 100’0 100’0 100’0 100’0 
      Taula 7. Evolució del pes de la població sobre Catalunya. Font: Censos i Padrons, Idescat i INE 
 
A la taula 5 s’observa que tant la comarca de l’Alt Camp com el Camp de Tarragona 
tenen un creixement superior a la mitjana de Catalunya. El conjunt del Camp de 
Tarragona creix de 327.805 habitants el 1975 a 453.289 el 2001, un 38,3% de 
creixement absolut enfront del 12,4% de Catalunya. 
 
Pel que fa a la comarca de l’Alt Camp, s’observa un creixement del 15,8% entre l’any 
1975 i l’any 2001 (de 30.898 a 35.635 habitants), superior al de Catalunya, però que no 
es veu equiparat al creixement en el conjunt del Camp de Tarragona. A la taula 6 es 
veu reflectida la pèrdua de pes de la comarca en els darrers anys respecte el Camp de 
Tarragona. 
 
En relació al pes dins de Catalunya, l’Alt Camp es manté en el mateix percentatge en 
els últims anys, d’un 0,6%, mentre que el conjunt del Camp de Tarragona va en un clar 
augment (veure taula 7). 
 
Finalment el següent gràfic ens mostra el creixement continuat de la població de l’Alt 
Camp en els darrers 25 anys.  
 
 

28.000
29.000
30.000
31.000
32.000
33.000
34.000
35.000
36.000

1975 1981 1986 1991 1996 2001

Alt Camp

Evolució de la població. 1975-2001

 
                                   Gràfic 1. Evolució de la població comarcal.     
                                   Font: Censos i Padrons, Idescat i INE 
 
S’observen dos augments de població més significatius, un entre el 1975 i el 1981 i 
l’altre entre el 1996 i el 2001. Aquest darrer, tot i ser important a nivell de la comarca, 
com ja s’ha comentat, no s’equipara al creixement que està assolint el Camp de 
Tarragona, i la importància que aquest està tenint sobre Catalunya. 
 
Així doncs, podem concloure que històricament l’Alt Camp ha constituït la comarca amb 
menys pes demogràfic de les comarques centrals del Camp de Tarragona perquè ha 
estat absent en el procés de dinamització de la zona costanera. Aquesta circumstància 
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ha determinat que l’Alt Camp adoptés característiques més semblants a comarques de 
l’interior de Catalunya que de les que formen la part costanera del Camp de Tarragona. 
(MARGALEF 2003, p.94) 
 
4.2.2. Distribució de la població 

Els pobles de l’Alt Camp es troben bàsicament als indrets planers, ja que només són 
típicament de muntanya Mont-ral (zona de Prades) i Querol (bloc del Gaià).  
 
Alcover, la Riba, el Pont d’Armentera, Figuerola, Fontscaldes (agregat a Valls) i fins hi 
tot Rodonyà cresqueren a cavall del pla i dels contraforts muntanyencs, i la resta de 
pobles ho feren al pla, a les proximitats del Francolí i del Gaià o arran de camins, com 
és el cas del Milà, Alió, Vallmoll i fins i tot Valls, que es troba a la cruïlla dels camins 
principals procedents de les collades dels voltants, que van en direcció a la costa i 
comuniquen el municipi amb les comarques veïnes. 
 
Observem que la major part de la població es concentra a la capital de la comarca, 
Valls (el 57,4% de la població). Alcover és l’únic municipi de la comarca que supera els 
2500 habitants, d’aquesta manera, Valls i Alcover representen prop del setanta per cent 
de la població de l’Alt Camp. Pel que fa als municipis del Tarragonès, Constantí i Els 
Pallaresos també superen els 2500 habitants. 
 
A excepció de Vallmoll, el Pla de Santa Maria i Vila-rodona, la resta dels municipis de la 
comarca estan per sota els 1000 habitants. Són nuclis petits acompanyats 
d’assentaments en forma d’urbanitzacions que les tendències urbanes han propiciat, 
primer com a formes d’assentament de segona residència, i progressivament 
reconvertint-se en quantitats importants en primera residència. 
 
En la figura 18 podem veure la distribució actual de la població, destacant els municipis 
de més de 1000 habitants i les relacions que s’hi esdevenen. 
 
S’observa com Valls és el més poblat, seguit d’Alcover, Vallmoll i El Pla de Santa Maria 
que, com veurem més endavant3, són municipis que han sabut crear una indústria 
pròpia i unes àrees residencials que les mantenen en una dinàmica de creixement 
positiva a l’entorn de Valls. 
 
Per contra, els municipis del Tarragonès augmenten considerablement la seva 
població, formant ja part de la dinàmica costanera (sobretot pel que fa a la indústria) i 
s’han vist molt influenciats per les ciutats de Reus i Tarragona. 
 
 
 
 

                                                
3 Veure pp.21-24 i pp.35-36  
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              Figura 18. Distribució de la població.  
              Font: Elaboració pròpia amb dades de l’IDESCAT, Any 2003 
 
A més de l’estudi a nivell de la comarca de l’Alt Camp, cal estudiar també el 
comportament del seu entorn. Valls, com a capital de l’Alt Camp, té una població molt 
inferior a la de Reus i Tarragona. S’observa que en el conjunt del Camp de Tarragona, 
Reus i Tarragona tenen un pes molt més important que Valls, i en conseqüència, que 
l’Alt Camp. Això es veu reflectit en la figura 8, en el que els municipis més al sud, que ja 
pertanyen al Tarragonès, els que comencen a augmentar la seva població a mesura 
que s’apropen a les ciutats de Reus i Tarragona. 
 
La influència de les ciutats de Reus i Tarragona i de la indústria petroquímica 4, 
converteixen la major part dels municipis que les rodegen en ciutats dormitori. 
D’aquests dos centres i el seu radi d’influència arriba a algunes poblacions de l’Alt 
Camp (Alcover-Reus, Vallmoll-Tarragona). 

                                                
4 Veure capítol 4.4.3.3. El complex petroquímic 
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De tota manera, Valls ha sabut mantenir els nivells de població, i s’observen municipis 
com el Pla de Santa Maria, Vallmoll i Vila-rodona que han incrementat el seu pes a 
l’interior de la comarca.  
 
Podem concloure que una certa distància de Valls i la comarca de l’Alt Camp respecte 
a Reus i Tarragona han permès una estabilitat demogràfica lluny de la dinàmica d’àrees 
properes que l’envolten, especialment tota la línia costanera del Camp de Tarragona.  
 
4.2.3. Densitat de població 

 

 
                           Figura 19. Densitat de població. Font: Elaboració pròpia amb dades de 
                           l’IDESCAT, Any 2003  
 
Com ja s’ha comentat anteriorment, les localitats de la part plana de la comarca tenen 
una major concentració, particularment la capital comarcal, on viu el 59,5% de la 
població i on la densitat és de 366 habitants per quilòmetre quadrat.  
 
La capital Valls i el municipi d’Alcover destaquen per l’extensió i la població. Si bé la 
superfície és gran, l’elevat nombre de població que s’hi presenta, sobretot a Valls, dóna 
unes densitats altes en aquests municipis. 
 
La densitat mitja del conjunt de la comarca es troba en els 70 habitants per quilòmetre 
quadrat. Tot i això, existeixen els lògics contrastos segons l’alçada, perquè 
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històricament s’ha donat a l’Alt Camp, com en altres comarques catalanes i, en 
especial, les del sud, un procés doble de concentració en els nuclis grans i en les zones  
més planes. A partir d’aquest fet, actualment el centre de gravetat de la població se 
situa gairebé al nucli de Valls, mentre que el 1900 era prop d’Alió; això, en definitiva 
assenyala un desplaçament del centre demogràfic cap a l’oest i una pèrdua de pes 
relatiu dels nuclis de la conca del Gaià en favor de la capital de la comarca i de l’eix del 
Francolí. 
 
Pel que fa a la resta de municipis que pertanyen a la comarca del Tarragonès, 
observem elevades densitats de població en la major part d’ells. La N-240 i la indústria 
situada a l’entorn del Francolí expliquen aquest fet.  
 
Tot i que els municipis de Perafort i Els Garidells són els que tenen una densitat més 
baixa, continua sent superior a la dels municipis de l’Alt Camp que es troben més 
allunyats de l’eix viari de la N-240, l’eix actual Tarragona-Valls. 
 
Observem doncs, en termes generals, que la major densitat de població es dóna al 
voltant de l’eix de la N-240 i de l’eix industrial del Francolí. 
 
 
 

 
                         Figura 20. Densitat de població i eixos. 
                         Font: Elaboració pròpia amb dades de l’IDESCAT, Any 2003  
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4.2.4. Tendències de distribució de la població 

4.2.4.1.L’estructura urbana i els canvis de dimensió dels municipis 
La comarca de l’Alt Camp està dividida en un total de 23 municipis. La distribució de la 
dimensió dels municipis presenta un fort component d’estructura rural segons la qual el 
47,8% de municipis (11 municipis) no arriba als 500 habitants i un altre 47,8% de 
municipis (11 municipis) se situa entre els 500 i els 5.000 habitants. A nivell de 
comarca, només el municipi de Valls supera els 5.000 habitants. Així doncs, l’Alt Camp 
presenta un elevat nivell de ruralitat. 
 
Si fins ara hem vist com els nuclis urbans s’han anat situant a l’entorn del riu Francolí i 
de l’eix Tarragona-Valls, l’estudi dels habitatges construïts, tant de primera com de 
segona residència, ens poden donar més detalls de les tendències de localització 
residencial a la comarca. 
 
A l’Alt Camp destaquen els municipis de Valls i Alcover per tenir un elevat nombre 
d’habitatges construïts durant l’any 2001. Cal però tenir en comte que aquest nombre 
és tant d’habitatges acabats com iniciats aquest any. 
 
 

 
                                  Figura 21. Habitatges construïts l’any 2001. 
                                  Font: Elaboració pròpia amb dades de l’IDESCAT, Any 2001 
 
Per altra banda, municipis més muntanyosos com el Pla de Santa Maria, Cabra del 
Camp i Querol denoten una activitat de construcció d’habitatges força elevada. Més 
endavant estudiarem els habitatges de segona residència en aquests municipis, que 



                                              L’ Anàlisi de l’impacte territorial de la N-240 sobre la comarca de l’ Alt Camp 

                                                                                                                                                                    34

poden marcar una tendència a la construcció d’aquests en zones més allunyades de la 
costa i no tant massificades. 
 

 
                                    Figura 22. Habitatges iniciats l’any 2001. 
                                   Font: Elaboració pròpia amb dades de l’IDESCAT, Any 2001 
 
Si observem els habitatges iniciats el 2001, ara només destaca Valls, la capital de la 
comarca. La resta de municipis es situen per sota els 100 habitatges iniciats aquest any 
2001. De tota manera, com ja s’ha comentat s’observa una clara tendència a la 
construcció de nous habitatges en zones més de muntanya. 
 
En alguns municipis de la plana com El Milà, El Rourell, Els Garidells o Nulles el 
nombre d’habitatges iniciats és ja molt inferior, per sota dels 10 habitatges per municipi. 
 
Constantí i Els Pallaresos, pertanyen a la plana del Camp de Tarragona, i veuen 
augmentat el nombre d’habitatge construïts degut a la influència de la ciutat de 
Tarragona. Es converteixen en molts casos en urbanitzacions als voltants de la capital 
de província. 
 
4.2.4.3. Habitatges de segona residència 
 

L’Alt Camp com a comarca d’interior, no es veu sotmesa al turisme de platja. Aquest en 
el conjunt del Camp de Tarragona, afecta clarament al Baix Camp i Tarragonès, 
comarques que disposen d’una longitud de platges força important. 
 
De tota manera, l’orografia, la naturalesa i el paisatge, el potencial rural, el potencial 
històric i els complements culturals –gastronòmics, vi, etc..- que anirem veient al llarg 
d’aquest estudi, estan oferint oportunitats d’atracció per a una nova cultura de l’oci 
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residencial que s’allunya del model de sol - platja per passar a valorar aquests aspectes 
esmentats continguts en aquest territori, i això ho poden aprofitar alguns dels municipis 
de la comarca. 
 
L’Alt Camp, presenta un important núvol d’assentaments secundaris situats en els 
municipis de més població (Valls, Alcover, Vallmoll i Vila-rodona) i en els municipis més 
de muntanya, com Querol, Aiguamúrcia, Cabra del Camp o El Pont d’Armentera. 
 
Si bé sembla lògic que els municipis més poblats denotin una activitat alta en 
construcció d’habitatges i en conseqüència, d’habitatges secundaris, també és 
interessant veure quin percentatge suposen respecte el total d’habitatges existents en 
el municipi.  
 
D’altra banda, municipis com Querol o Aiguamúrcia amb poca població poden trobar la 
seva dinàmica residencial a partir de la construcció d’habitatges secundaris aprofitant el 
caràcter paisatgístic i ambiental que els caracteritza. 
 
 

  
Figura 23. Habitatges de segona residència. Any 
1991. Font: Elaboració pròpia amb dades de 
l’IDESCAT, Any 2001 

Figura 24. Percentatge segona residència respecte 
el total. Any 1991. Font: Elaboració pròpia amb 
dades de l’IDESCAT, Any 2001 

      
Observem que és en els municipis de Querol, Cabra del Camp, Aiguamúrcia i fins i tot 
Mont-ral on més del 50% del total d’habitatges són de segona residència. 
 
En canvi, els municipis que pertanyen a la plana del Camp de Tarragona la majoria 
tenen només un 10% o un 20% dels habitatges que són de segona residència. 
 
Valls en canvi, té un elevat nombre d’habitatges de segona residència, però que 
comporten menys d’un 15% del total d’habitatges. 
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De tota manera, cal tenir en compte que l’evolució favorable d’alguns municipis de 
muntanya respon en part als anomenats empadronaments ficticis de persones que 
resideixen i treballen tota la setmana a la ciutat.  
 
Es pot concloure que la població estacional no és excessivament significativa en el 
conjunt de la comarca, tot i que hi ha diversos municipis on els habitatges secundaris 
superen els principals. És el cas d’Aiguamúrcia, Cabra del Camp, Mont-ral, Montferri, 
Puigpelat, Rodonyà i sobretot, Querol, on hi ha 446 habitatges secundaris per 57 de 
principals. 
 
En el conjunt de la comarca hi ha 4.084 habitatges secundaris i 2.061 vacants sobre els 
16.958 totals. Tot i això, cal tenir en compte que l’adscripció a les categories 
d’habitatges secundaris o vacants no és excessivament definida en molts casos.  
 

  CENS D'HABITATGES  
  

POBLACIÓ 
FAMILIARS   

  ANY  CREIXEMENT (%) CREIXEMENT % (1991-2001) 
MUNICIPI 2003 entre 1998 i 2003 PRINCIPALS SECUNDARIS 
AIGUAMURCIA 672 0,36% 0,70% -0,59% 
ALCOVER 4.197 1,93% 3,10% -5,80% 
ALIÓ 376 0,08% 0,10% 0,22% 
BRÀFIM 600 0,08% 0,20% -0,37% 
CABRA DEL CAMP 709 0,83% 1,00% 3,57% 
FIGUEROLA DEL CAMP 292 0,17% 0,30% 0,66% 
ELS GARIDELLS 173 -0,03% 0,10% 0,17% 
LA MASÓ 287 0,04% 0,10% -0,02% 
EL MILÀ 160 0,05% 0,00% 0,32% 
MONT-RAL 166 0,04% 0,30% 0,07% 
MONTFERRI 163 0,03% 0,10% 1,81% 
NULLES 379 0,04% 0,10% 0,51% 
EL PLA DE STA. MARIA 1.727 0,50% 0,70% 0,56% 
EL PONT D'ARMENTERA 551 -0,22% 0,10% -1,57% 
PUIGPELAT 706 0,77% 0,70% -0,02% 
QUEROL 320 0,30% 0,70% 0,07% 
LA RIBA 681 -0,76% -0,30% -1,13% 
RODONYÀ 434 0,23% 0,40% 0,78% 
EL ROURELL 309 0,14% 0,10% -0,51% 
VALLMOLL 1.337 0,78% 1,30% -4,58% 
VALLS 21.649 3,95% 8,10% -3,26% 
VILA-RODONA 1.061 0,11% 0,40% 1,15% 
VILABELLA 795 -0,10% -0,10% -0,66% 
TOTAL ALT CAMP 37.744 9,32% 18,20% -8,59% 
CONSTANTI 5.314 -6,06%* 9,9%* 25,6%* 
EL MORELL 2.420 6,42%* 12,6%* -52,2%* 
ELS PALLARESOS 2.811 399,29%* 7,9%* 427,4%* 
PERAFORT 710 37,07%* 170,8%* -93,2%* 
LA POBLA DE MAFUMET 1.270 48,71%* 111,7%* -87,5%* 
LA SECUITA 1.150 11,00%* 30,6%* -25,2%* 
VILALLONGA DEL CAMP 1.283 9,56%* 17,2%* -23,7%* 

                           Taula 8. Creixement de la població entre 1998 i 2003 i creixement  
                           dels habitatges familiars entre 1991 i 2001.  
                           * Valors absoluts  
                           Font: Elaboració pròpia amb dades de l’IDESCAT, Any 2001 
     
Si comparem el creixement de la població durant els últims cinc anys amb el 
creixement dels habitatges familiars principals i secundaris veiem que no sempre es 
corresponen.  
 
El creixement dels habitatges principals i secundaris dels municipis de la comarca són 
percentatges relatius (respecte el total d’habitatges principals, secundaris i vacants del 
municipi a l’any 1998), mentre que els valors dels municipis del Tarragonès són 



                                              L’ Anàlisi de l’impacte territorial de la N-240 sobre la comarca de l’ Alt Camp 

                                                                                                                                                                    37

absoluts; és a dir, són percentatges respecte el nombre d’habitatges totals del propi 
municipi. 
 
Observem que els municipis que han crescut més en població són Valls i Alcover 
(3’95% i 1’93%, respectivament) i són responsables de més de la meitat del creixement 
de tota la comarca (els dos sumen gairebé el 6%). Els segueixen també Vallmoll, Cabra 
del Camp, Puigpelat i el Pla de Santa Maria. Si bé aquests municipis són a la vegada 
els que aporten el creixement  més important d’habitatges familiars principals, no és 
així en el cas dels secundaris. 
 
El conjunt de la comarca ha reduït el nombre d’habitatges secundaris, i així ho 
demostra el decreixement d’aquests en molts municipis de la comarca, especialment 
Alcover, Valls i Vallmoll. Per contra, Cabra del Camp i Montferri veuen augmentat el 
nombre d’habitatges total, especialment els secundaris. Els segueixen Vila-rodona, El 
Pla de Santa Maria i Figuerola del Camp. 
 
Atenent als municipis que formen part del Tarragonès, trobem un creixement significatiu 
tant de població com d’habitatges familiars. Destaca el municipi dels Pallaresos per 
tenir un fort creixement tant de població com d’habitatges secundaris. 
 
La resta denoten un creixement molt important dels habitatges familiars principals, però 
en canvi, decreix el nombre d’habitatges secundaris, tal i com passa en els casos 
d’Alcover, Valls o Vallmoll. 
 
Finalment, comparant aquestes dades amb la construcció d’habitatges l’any 2001, 
podem concloure que els municipis com Valls, Vallmoll, Alcover, Perafort i La Pobla de 
Mafumet, que són els que tenen un creixement de població més important, l’augment 
que tenen d’habitatges familiars és bàsicament de principals. 
 
Per contra, municipis com Cabra del Camp, Montferri, o inclòs Querol que tenen una 
activitat important de construcció d’habitatges, aquests són secundaris.  
 
4.2.5. Població activa 

L’Alt Camp localitza des d’inicis dels 90 més de 13.000 llocs de treball, la meitat dels 
quals en la indústria. De fet, es pot dir que la comarca s’ubica en un tradicional corredor 
industrial que va de Reus i Tarragona cap a la Conca de Barberà. L’eix Reus - La Selva 
- Alt Camp - Montblanc constitueix una de les zones més especialitzades en 
manufactures i té en Valls un dels seus centres principals. Tradicionalment, aquesta 
branca ha estat recolzada per les papereres d’Alcover, Picamoixons i La Riba.  
 
Així doncs, l’Alt Camp, des del punt de vista de la seva ocupació, és una comarca 
clarament industrial, fins i tot tenint en compte que conserva en bona part el seu 
caràcter agrícola. Constitueix una comarca de transició entre les zones litorals 
properes, també marcades per la indústria però amb un sector terciari molt més potent, 
i les interiors, amb uns trets agraris encara més accentuats.   
 
L’evolució dels sectors tendeix a la disminució de la significació agrària, una certa 
disminució de la indústria i la construcció i una progressió significativa del sector 
terciari. De tota manera, continua sent una comarca de caràcter més agrícola i 
industrial, amb una significació dels serveis encara molt més petita que al conjunt del 
camp de Tarragona i, especialment, que al Tarragonès i el Baix Camp.  
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En la comarca no trobem cap municipi especialitzat en el sector serveis. Destaquen els 
municipis d’Aiguamúrcia, Montferri, Rodonyà, Nulles i el Rourell per una especialització 
en el sector primari. Valls i La Riba (centre de la indústria del paper) presenten una 
especialització industrial, mentre que Alió es mou dins la dualitat agricultura-indústria.  
 
Mont-ral, la Masó, el Milà, Querol, el Pont d’Armentera, Vila-rodona, Bràfim i Vilabella 
complementen agricultura i construcció en la seva especialització. A Figuerola, Cabra 
del Camp, el Pla de Santa Maria, Vallmoll, els Garidells, Alcover i Puigpelat es dóna 
una especialització en els sectors fins ara esmentats.  
 
Per altra banda, els sectors amb més presència d’atur són lògicament aquells que 
tenen també més pes en l’estructura econòmica de la comarca (aproximadament un 
40% dels aturats correspon a la indústria).Tot i això, cal destacar la incapacitat del 
comerç i de les activitats de serveis a les empreses per absorbir una major demanda 
d’ocupació. Això és degut fonamentalment a les limitacions de massa crítica que té la 
comarca i, especialment, la ciutat de Valls per competir amb l’àrea de Tarragona i 
Reus. (MARGALEF 2003, pp. 76-82) 
 
4.3. Mobilitat laboral i territori 

L’augment de la mobilitat dels habitants és un tret característic en els darrers anys, no 
només a la comarca de l’Alt Camp sinó arreu.  
 
Aquest augment de la mobilitat pot ser per causes de treball, d’estudi, de compra, de 
lleure o de vacances. 
 
L’augment de la mobilitat obligada (mobilitat per causes de treball) propicia la 
desvinculació entre el lloc de treball i el lloc de residència. Aquesta separació territorial 
entre el lloc de treball i de residència és una tendència creixent que simbolitza els 
augments de capacitat de mobilitat de què disposen les persones gràcies a innovacions 
de transport individual i col·lectiu. 
 
En aquest sentit es constata com municipis amb tendència poblacional regressiva per 
pèrdua de pes de les seves activitats agràries clàssiques recuperen població aprofitant 
la qualitat mediambiental a mesura que s’hi poden incorporar condicions residencials 
d’un nivell que estava reservat a les zones urbanes. 
 
Tal i com mostra l’estudi realitzat en el Pla d’Acció Territorial a les comarques de 
Tarragona, s’observa el fort increment de mobilitat als grans municipis de les 
Comarques del Camp de Tarragona (un 22,4%) enfront d’un molt menor volum general 
de mobilitat a Catalunya (15%) (FUNDACIÓ CIREM, 2002). 
 
A les Comarques del Camp de Tarragona s’està, doncs, en una zona amb un fort 
increment de la dinàmica de mobilitat territorial dels mercats de treball. 
 
El que se’n deriva és, lògicament, un increment en la demanda de capacitat dels 
sistemes de transport de la zona. 
En el marc territorial on es localitza l’Alt Camp, com a la resta del territori català, es 
dóna un increment progressiu d’aquesta mobilitat, com ja s’ha comentat. De fet, ja en el 
període 1991-1996 les sortides de la comarca es van incrementar en un 46,54% mentre 
que les entrades només es van incrementar en un 13,15%, la qual cosa ens indicaria 
més possibilitat laboral fora de la comarca que dins.  
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Dels moviments laborals que es generen a l’Alt Camp, el 18,20%, més de 2.000 
persones, s’orienten fora de la comarca, mentre que una xifra lleugerament superior 
efectua el moviment contrari diàriament. D’altra banda, els qui resideixen a l’Alt Camp i 
treballen a l’exterior s’han més que duplicat des de l’any 1986.   
 
En termes generals, es pot concloure que han augmentat el nombre de residents a la 
comarca que es desplacen cap a fora, principalment cap al Tarragonès, cap al Baix 
Camp i amb unes dades significativament notòries cap a la Conca de Barberà; 
aquestes tres comarques també són les principals subministradores de residents de 
fora que treballen a la comarca.  
 
Es pot parlar doncs, d’una progressiva integració de l’Alt Camp en el marc regional del 
Camp de Tarragona, que constitueix en bona part un únic mercat de treball. 
 
L’eix Tarragona - Reus constitueix un nucli metropolità o una conurbació que centra un 
mercat de treball de base diària que cada cop abasta un espai més significatiu al sud 
de Catalunya. Dins d’aquest àmbit territorial on s’integra, l’Alt Camp ha perdut en els 
darrers anys llocs de treball en relació amb la mitjana. Aquest fet és més significatiu si 
tenim en compte el manteniment del Baix Camp i la Conca de Barberà i el creixement 
de l’eix Tarragonès - Baix Penedès.  
 
Els principals municipis atractors de la comarca pel que fa a desplaçaments laborals 
són Valls (atreu més de 3.500 desplaçaments), Alcover, el Pla de Santa Maria i La 
Riba, tots per sobre de 200. De fet, són els municipis que disposen dels polígons 
industrials més importants de la comarca, i cal destacar que Valls és un nucli d’atracció 
important en la zona del Camp, que pot situar-se després de Tarragona, Reus, Salou i 
Vila-seca.  
 
De tota manera, les variacions dels estils de vida i la dispersió dels hàbitats residencials 
tendeixen a crear una mobilitat multidireccional, amb més nodes interconnectats i un 
major pes progressiu dels desplaçaments per motius de serveis o lleure respecte als 
laborals. En aquest sentit, la relació de la comarca (Valls) i les comarques veïnes 
(Tarragona, Reus i Salou) constitueix un tramat de mobilitat important que reflecteix 
l’interconnexió de tota aquesta àrea.  
 
S’observa una insuficient vertebració de la comarca i, en especial de Valls, amb el seu 
marc territorial estratègic, constituït per la xarxa de ciutats del Camp de Tarragona.  
  
La realitat del transport ferroviari, amb una oferta encara més limitada 
proporcionalment, tot i que amb certes potencialitats de futur (futura xarxa de rodalies i 
l’estació del TAV), que caldrà gestionar d’una manera correcta per tal d’absorbir les 
necessitats dels desplaçaments en aquesta àrea. (MARGALEF 2003, pp.87-99) 
 
4.4. Economia i territori 

En el marc econòmic, els tres sectors bàsics de l’economia de l’Alt Camp han 
evolucionat de manera diversa. En el present segle els sectors secundari i terciari han 
anat guanyant pes en detriment de l’activitat primària. Però això no ha comportat 
variacions substancials pel que fa al guany o a la pèrdua d’importància de cap d’ells. 
 
L’Alt Camp forma part de l’àrea vitivinícola més important de Catalunya, que té per nucli 
la comarca de l’Alt Penedès, i la seva producció és estable. Alhora ajuda a configurar 
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l’àrea del Tarragonès, ja que els vins de l’Alt Camp, com a comarca del Camp, també 
s’inclouen dins de la denominació d’origen de Tarragona. 
 
Respecte a l’avellana, l’ Alt Camp forma part del conjunt de comarques tarragonines, 
que, aglutinades al voltant del gran centre productor que n’és el Baix Camp, cullen 
conjuntament més del 90% de l’avellana de l’Estat Espanyol i el 7% mundial.  
 
L’ Alt Camp mostra una major proximitat relativa a comarques marcadament rurals com 
la Conca de Barberà o el Priorat que a les zones litorals immediates. 
 
En termes generals, a la comarca hi destaca la indústria en relació amb el conjunt de la 
demarcació de Tarragona, un menor pes de l’activitat comercial i una insignificant 
proporcionalitat de l’indicador turístic. 
 
D’altra banda, és important destacar el pes creixent dels serveis i, en especial, la 
significació de Valls en aquest sector sobre la resta de municipis, tot i tractar-se d’una 
zona marcadament industrial. 
 
Aquesta lectura de la comarca respon a una dinàmica força diferent de la franja 
costanera. En la comarca la dinàmica de creixement ha estat condicionada per diversos 
aspectes: el pes de l’activitat agrària, les inversions industrials d’origen extern aprofitant 
uns avantatges de localització i principalment un excedent d’ocupació notable que han 
portat indústries de mà d’obra intensiva, un esperit empresarial en alguns indrets, i 
finalment un impuls dels serveis en funció de l’augment dels nivells de renda 
disponibles i una certa igualació dels estàndards de consum amb les zones més 
urbanes del país. L’Alt Camp es troba immers en aquest dinamisme, encara que amb 
unes particularitats pròpies que poden establir (i de fet ho fan) unes diferències 
importants entre el conjunt del Camp i la comarca. (MARGALEF 2003, p.107) 
 
Pel que fa a la franja costanera, ha tingut un impuls econòmic centrat en les inversions 
(grans inversions) del sector industrial, que han generat al seu voltant un augment de  
població important (ex. de municipis com La Pobla de Mafumet o El Morell fruit de la 
seva proximitat a la indústria petroquímica). Això ha consolidat unes estructures 
urbanes significatives a l’entorn de Reus i Tarragona que han impulsat els serveis i al 
mateix temps han possibilitat la construcció, i han gaudit també de l’avantatge de 
l’oferta i les particularitats turístiques que proporciona. 
 
En alguns aspectes podem relacionar la comarca de l’Alt Camp amb el dinamisme de la 
franja costanera i en d’altres hem de tenir en compte la significació que prenen 
aspectes que es consideren més rellevants de la part interna del territori. 
 
Podem concloure que la comarca de l’Alt Camp té una densitat de població inferior a la 
de la franja costanera, amb un creixement demogràfic també inferior. Una tradició 
agrària que assenyala un pes significatiu del sector en l’economia comarcal, una 
indústria de mà d’obra intensiva, amb una elevada significació de l’ocupació industrial. 
Un sector terciari centrat essencialment en el servei de les persones, i finalment, una 
expansió de la construcció condicionada pel volum de la població.  (MARGALEF 2003, 
p.108) 
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4.4.1. Creixement del PIB i estructura productiva 

La variació del PIB ha sigut una mica inferior que la de les comarques veïnes i el 
conjunt català. 
 
Analitzant el creixement sectorial del PIB a la comarca, com s’assenyala en el següent 
quadre, podem establir les següents consideracions: 
 

Taula 9. Creixement sectorial del PIB, mitjana anual, període 1996-2001 
 Agricultura Indústria Construcció Serveis 
Alt Camp 1,3 3,15 4,35 3,45 
Baix Camp -0,4 3,05 5 3,5 
Baix Penedès -0,75 3,5 5,75 3,75 
Conca de Barberà 1,5 3,35 4,15 3,55 
Priorat 2 1,6 3,9 3,5 
Tarragonès 0,75 3,5 5,1 3,55 
Camp de Tarragona 0,9 3,2 4,9 3,6 
Catalunya 0,9 3,4 4,5 3,35 
Font: Anuari Econòmic Comarcal 2002. Caixa Catalunya. 

 
· L’agricultura ha tingut un creixement mitjà superior  a l’Alt Camp que al conjunt del 
Camp de Tarragona, on el sector ha perdut molt pes relatiu. 
· El sector secundari ha experimentat un increment similar a la mitjana del Camp de 
Tarragona, més inferior al del conjunt català. 
· La construcció se situa en uns valors per sota la franja costanera de la zona, que ha 
superat el 5% de la mitjana anual durant el període. 
· Els serveis han experimentat una variació mitjana anual similar a totes les àrees 
considerades, hi ha una valoració una mica superior al Tarragonès, però els valors són 
similars. Tot i aquesta consideració general, en el lloc on aquest sector ha crescut 
menys és l’Alt Camp. En aquesta observació, cal tenir en compte una consideració 
diferenciada en l’augment del terciari a la comarca, en el sentit que no hi ha una 
activitat turística similar a la franja costanera, cosa que ressalta un esforç o dinàmica de 
creixement significatiu a la zona de l’Alt Camp.  (MARGALEF 2003, p.111) 
 
En definitiva, la comarca ha crescut impulsada per la pròpia dinàmica o inèrcia 
productiva de les activitats econòmiques i dels sectors que s’hi trobaven emplaçats, 
fortament influïts per l’entorn immediat, i menys pels canvis qualitatius d’expansió 
urbana i de rellevància del terciari que s’han donat a la franja costanera del Camp de 
Tarragona. 
 
Així doncs, l’estructura productiva de la comarca té unes característiques específiques 
que la diferencien de l’entorn; és a dir, l’Alt Camp és una zona amb una posició 
intermèdia en el marc del Camp de Tarragona, entre la dinàmica costanera i les zones 
amb menys població de l’interior. Es tracta d’una àrea on una ràpida i important 
industrialització als anys seixanta, com a continuació d’una activitat industrial tradicional 
que s’hi havia manifestat des de finals de segle XIX, ha donat un gran pes a l’activitat 
transformadora i ha mantingut una estructura productiva més tradicional que es 
manifesta pel pes relatiu de l’activitat secundària, el de l’agricultura i el poc pes dels 
serveis. 
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Taula 10. L’estructura del PIB per sectors econòmics. Any 2000 
 Agricultura Indústria Construcció Serveis Total 
Alt Camp 6,02 46,79 8,8 38,39 100 
Baix Camp 1,56 44,12 7 47,32 100 
Baix Penedès 2,35 29,45 16,57 51,63 100 
Conca de Barberà 10,93 32,48 19,97 36,62 100 
Priorat 12,45 15,32 42,13 30,1 100 
Tarragonès 1,01 28,28 7,73 62,98 100 
Camp de Tarragona 2,46 36,26 9,02 52,26 100 
Catalunya 1,69 30,84 7,47 60 100 
Font: Anuari Econòmic Comarcal 2002. Caixa Catalunya. 

 
Observem en el quadre anterior que l’activitat industrial representa quasi la meitat del 
valor del PIB de la comarca. És una de les xifres més elevades de Catalunya i es troba 
més de 15 punts per damunt de la mitjana catalana i deu de la del Camp de Tarragona. 
 
L’agricultura té un pes significatiu, la seva incidència sobre el conjunt del valor afegit a 
la producció és molt superior al de la zona costanera i es troba a meitat camí de 
comarques de l’interior on hi ha un elevat protagonisme de l’agricultura com el Priorat i 
la Conca de Barberà. El seu pes és més del doble de la significació del conjunt del 
Camp i més de tres vegades el de Catalunya. 
 
La construcció assoleix un pes relatiu elevat, superior al del Baix Camp i el Tarragonès, 
comarques residencials i costaneres de la zona, que reflecteixen en la seva estructura 
productiva un pes del secundari notable i significatiu, i també del conjunt català, encara 
que inferior al del Camp de Tarragona. 
 
El terciari arriba a la comarca als valors més baixos del total d’àrees considerades en el 
quadre, amb l’excepció de la Conca de Barberà i del Prioritat. Se situa 22 punts per 
sota la mitjana catalana i 14 de la mitjana del Camp de Tarragona. 
 
En definitiva, l’estructura productiva de la comarca ens pot explicar el creixement relatiu 
menor que en d’altres zones veïnes. L’increment de l’activitat terciària els darrers anys 
respecte a la resta d’activitats econòmiques ha tingut una incidència inferior a l’Alt 
Camp a causa del pes relatiu en el conjunt de l’oferta productiva. La comarca ha 
contrarestat en part aquest fet amb un impuls notable de la construcció, que ha resultat 
una via més senzilla perquè ha pogut aprofitar la forta onada expansiva de l’activitat de 
la zona. En canvi, ha tingut dificultats per transformar el terciari, que es manté a un 
nivell baix amb relació al seu entorn econòmic, i fins i tot per modernitzar la indústria, 
dada molt important en el PIB comarcal, si considerem les pautes de creixement 
inferiors a la mitjana catalana que ha aconseguit el sector en els darrers anys. 
(MARGALEF 2003, pp.112-115) 
 
4.4.2. El sector primari 

Aquesta activitat econòmica representa poc menys del 5% del valor afegit de l’oferta 
productiva comarcal i es troba en fort procés de canvi. El sector primari ocupa prop de 
5.000 persones, segons dades del cens agrari de 1999 i representa, una ocupació 
efectiva anual de 2.377 persones. Aquesta xifra ens assenyala un excedent manifest de 
mà d’obra en el sector que explica la significació que té l’agricultura a temps parcial. 
 
La base de la producció comarcal es troba en els conreus llenyosos de secà, que 
representen vora el 9% del valor total català d’aquest tipus de conreu, que a l’Alt Camp 
té per exponents principals, la vinya i la fruita seca. La primera aconsegueix uns valors 
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de producció equivalents al 18% del total de les vinyes catalanes i situa l’Alt Camp en el 
segon lloc de les comarques vinyateres, darrera de l’Alt Penedès. Pel que fa a la fruita 
seca, la comarca, amb una producció entre el 5 i el 6% de la catalana, ja ocupa el sisè 
lloc. 
 
El poc pes de la ramaderia i el predomini dels conreus tradicionals, la qual cosa implica 
un dinamisme molt condicionat per aquestes activitats en les quals la modernització 
més notable ha vingut per la vinya, que representa el 45% del valor afegit del sector. 
Aquest producte fomenta una dualitat en la dinàmica del sector, per una banda, les 
petites explotacions lligades a les cooperatives locals i, per una altra, les grans, on es 
troba una estructura comercial tot sovint lligada a la producció pròpia. 
(MARGALEF 2003, pp.118-119) 
 
4.4.2.1. Aprofitament general del sòl agrari 
Durant la primera meitat de segle l’extensió dels conreus augmentà sensiblement a      
l’Alt Camp, però després la tendència es trencà i a partir de la dècada dels seixanta 
l’extensió conreada disminuí gradualment. Se’n pot trobar l’explicació en l’abandó dels 
cultius. Els pagesos se sentiren atrets pel desenvolupament industrial, que generava 
rendes més elevades, i pels beneficis que produïen els processos especulatius del preu 
del sòl a l’hora de crear urbanitzacions de segona residència o d’ampliar el sòl urbà. 
 
Les terres forestals també sortiren afectades per aquests processos especulatius. A 
més, els incendis forestals també en van fer disminuir l’extensió en els darrers anys. 
 

Taula 11. Superfície agrària útil  (SAU). 1989 i 1999 
MUNICIPI SUP. TERRES SUP. PASTURES  TERRENY FORESTAL (ha) ALTRES SAU 

  LLAURADES (ha) PERMANENTS (ha)      
1989 20.498 2 9.524 5.488 35.512 

1999 23.914 106 9.409 5.731 39.160 
       Font: Elaboració pròpia amb dades de l’IDESCAT, Any 2001 
 
S’observa un augment de les terres llaurades relativament important entre 1989 i 1999, 
mentre que les hectàrees de terrenys forestals han experimentat una lleugera 
disminució.  
 
Les pastures permanents també han augmentat el darrer període considerat, així com 
el nombre d’hectàrees qualificades com a altres. 
 
La superfície comarcal que representen els sòls lligats a les explotacions agràries ha 
passat del 65,19% a un 71,89% en un període de deu anys. Això assenyala la 
importància dels sòls dedicats a l’activitat agrària a la comarca. 
 
Un altre aspecte que cal considerar a l’hora de valorar les transformacions del sector és 
la determinació de la mida de les explotacions. D’entrada, predominen les de menys de 
cinc hectàrees, amb una mitjana inferior a les dues, és a dir, hi ha una oferta productiva 
centrada en força explotacions petites, ja que el 60% representa menys del 10% de la 
superfície conreada. 
 
Hi ha una dualitat important en l’agricultura comarcal entre explotacions de més 
extensió i les més petites, que pot portar a dificultats de modernització de l’oferta 
agrícola, implicar l’abandonament de moltes finques i, per tant, generar un excedent de 
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terres per a usos agraris que pot ajudar a crear expectatives de cercar altres activitats 
en l’ús del sòl. 
 
L’expansió del petit agricultor es limita. Aquest intenta tot sovint augmentar la superfície 
de conreu, tot i que les dificultats derivades del preu de la terra i del minifundi limiten 
aquesta opció. Per contra, les finques més grans adeqüen la mida i troben noves 
formes de gestió de les propietats, la qual cosa porta a ajustar els excedents a les 
inversions i implica un assalariament de l’ocupació agrària. 
 
És manifest que el futur d’aquesta dinàmica estarà immers en la dialèctica sobre la 
funció de les petites explotacions com a activitat d’ús social enfront de la continuïtat. 
Això és fàcil que porti a retenir la propietat per les perspectives de revaloració del sòl 
per expectatives d’urbanització. En aquest sentit, difícilment l’agricultura comarcal 
assolirà l’impacte econòmic i social que podia tenir dècades anteriors i tampoc no es 
mantindrà, perquè per una gran part de les explotacions és abans una consideració 
patrimonial que de rendes. (MARGALEF 2003, pp. 121-128) 
 
4.4.2.2. Evolució dels principals cultius 
El conreu de la vinya, el primer de l’ Alt Camp, s’intensificà en el curs del segle XVIII a 
les terres situades entre els dos principals corrents hidrogràfics (els rius Francolí i 
Gaià), especialment als termes municipals de Valls, Vilabella i Bràfim, amb l’ocupació 
de noves terres i el retrocés dels cultius cerealístics.  Aquesta situació continuà durant 
el segle posterior i Valls es convertí en el primer municipi vinater del Camp de 
Tarragona. 
 
A l’entrada del segle XX, la densitat de la vinya era extraordinària i quinze municipis, 
tots a l’est del Francolí, hi dedicaven més de la meitat dels conreus. Quan la fil.loxera 
destrossà el cultiu, l’economia de la zona s’hagué de reorganitzar. Els cultius que en 
bona part substituïren la vinya foren el garrofer – als indrets més propers a la costa -, 
els ametllers –a les zones més pobres – i els avellaners –a les millors terres de secà i 
de regadiu. 
 
La vinya, doncs, ha anat retrocedint, deixant pas als avellaners i al desenvolupament 
industrial de la zona. 
L’altra conreu important de la comarca és l’avellaner ja que a més fou el preferit pels 
pagesos a l’hora de substituir la vinya. Actualment predominen de molt els avellaners 
de regadiu, el cultiu dels quals s’intensificà a partir de la segona meitat de segle, 
especialment a la banda del Francolí. 
 
L’ametller, que entrà al Camp de Tarragona per la zona de Reus, també fou un bon 
substitut de la vinya a les terres pobres de l’interior, fora de l’àrea dels garrofers. Tot i 
que, després de les gelades que mataren els garrofers, l’ametller ocupà en bona part el 
lloc del garrofer. 
 
Finalment, el regadiu s’ha localitzat des de sempre a la proximitat del Francolí i del 
Gaià. Inicialment s’hi conreaven cereals (ordi, blat, etc.) i llegums, però durant el segle 
XIX s’hi començà a cultivar l’avellaner. Amb l’augment de les terres de regadiu, 
l’avellaner s’hi consolidà, tal i com ja s’ha explicat. 
 
L’Alt Camp ha estat predominantment una comarca de secà. Actualment, el 86% dels 
conreus són de secà. Hi predominen els cultius llenyosos –vinyes i arbres de fruita  
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seca-, que també són predominants a les terres de regadiu, especialment els 
avellaners ocupant-ne la major part de les terres. 
 

Taula 12. Els tipus de conreus 
 Ha total 

1999 
Ha total 

1989 
Ha secà 

1999 
Ha secà 

1989 
Ha regadiu 

1999 
Ha regadiu 

1989 
Ametller 3.053 4.172 2.947 4.103 106 65 
Avellaner 3.194 4.069 501 1.015 2.693 3.052 
Cereal de gra 2.983 2.518 2.927 2.507 56 12 
Olivera 1.997 1.024 1.540 940 457 81 
Vinya 7.354 6.358 7.325 6.352 119 6 
Altres 1.644 2.360 2.595 4.549 280 272 
Total 20.225 20.501 16.154 17.009 3.711 3.488 
Font:Diagnosi comarcal i estratègies de l’Alt Camp 

 
L’especialització relativa de la comarca correspon a la vinya, als garrofers, als ametllers 
i als avellaners, aquests darrers tant en terres de secà com en terres de regadiu. 
 
L’agricultura de la comarca no perd massa terres de conreu, sinó que els darrers anys 
ha experimentat un canvi important de cultius, ja que ha disminuït la fruita seca i han 
augmentat la vinya i l’olivera. 

 
De fet, la fruita seca i la vinya representen el 77,6% de la producció agrària. La vinya 
augmentant el nombre d’hectàrees i la fruita seca disminuint-les. 
 
A la comarca no hi ha pràcticament ramaderia, però dins d’ella la principal és la 
porcina. Aquesta, juntament amb la vinya i la fruita seca representen més del 70% del 
valor afegit del sector.  
 
Finalment, comentar que els termes més vinaters eren Aiguamúrcia, Vila-rodona i 
Vilabella. Els més fruiters (fruita seca) Valls, Alcover, Aiguamúrcia, el Pla de Santa 
Maria i Vila – rodona. El més olivarer, Valls, i els més cerealístics, el Pla de Santa Maria 
i Querol. Els més especialitzats han estat els de dimensió més reduïda: el Rourell, el 
Milà i la Masó, que es troben agrupats prop del Francolí, dedicant quasi tot el seu 
conreu als fruiters. 
 
En la següent figura observem la localització de les principals produccions agrícoles de 
la comarca. Queden delimitades per una franja que envolta la plana de la comarca que 
es troba a cotes més elevades (per sobre els 600m) i pels dos rius que travessen la 
comarca, el Gaià i el Francolí. 
 
A l’entorn del Francolí s’hi situen els fruiters de regadiu i a l’entorn del Gaià la vinya en 
secà, amb unes pendents entre els 200 i els 600m (entre el pla i la part més 
muntanyosa). 
 
Més al nord, a l’alçada dels municipis d’Alió, el Pla de Santa Maria i el nord de Valls hi 
trobem els productes cerealístics i els fruiters de secà. 
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                                           Figura 25. Localització dels principals productes  
                                           agrícoles a la comarca. Font: Elaboració pròpia 
 
4.4.3. Sector secundari 
 

L’activitat industrial ha estat el que s’ha desenvolupat més en el curs del present segle, 
fins al punt que representa el pes més important de l’economia comarcal. 
 
La indústria representa en l’economia comarcal prop del 50% de l’estructura del PIB, 
encara que en els darrers anys el creixement de l’activitat ha estat inferior que el de la 
mitjana catalana i al del Camp de Tarragona. 
 
De tota manera, l’activitat aconsegueix una importància tradicional a l’àrea que va 
manifestar-se en una indústria paperera al costat del Francolí, de la pell a Valls i del 
tèxtil als pobles de la conca del Gaià o a la part més oriental de la comarca, el Pla de 
Santa Maria, el Pont d’Armentera o Vila-rodona, per deixar pas a un predomini de la 
indústria metal.lúrgica i d’auxiliar de l’automoció els darrers 25 anys, conjuntament amb 
una indústria alimentària i de la fusta, essencialment centrada al polígon de Valls, i de 
les fibres i el paper, al Pla i la Riba i Picamoixons. 
 
4.4.3.1. Activitat industrial i localització municipal 
 

L’economia actual de la comarca podria ser qualificada de tipus mixt agricultura - 
indústria, ja que a molts pobles, tradicionalment agraris, s’han anat instal·lant empreses 
industrials que hi ha frenat el procés emigratori o èxode rural. 
 
A continuació, la figura 26 ens mostra l’establiment de les empreses industrials en la 
comarca i en l’àrea d’estudi. 
 
La capital, Valls, concentra més de la meitat de les empreses de la comarca. Alcover, 
Constantí, el Morell i La Pobla el segueixen (aquests tres últims pertanyent al 
Tarragonès). 
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Tot i l’especialització industrial d’alguns municipis, l’activitat es concentra bàsicament 
en cinc; Valls (amb més de la meitat de les empreses, 247), Alcover (que conta amb 46 
empreses), El Pla de Santa Maria (amb 21 empreses), Vallmoll (amb 19 empreses) i 
Vila – rodona (amb 15 empreses). Pel que fa a l’àrea d’estudi, en la resta de municipis 
del tarragonès es concentra força més indústria, en especial Constantí (amb 41 
empreses), El Morell (amb 26 empreses) i La Pobla (amb 28 empreses), amb una 
indústria de metalls i química. 
 
Aquesta localització s’explica bàsicament per dos factors: per la distribució territorial 
dels polígons industrials (Petroquímica, Valls i Pla de Santa Maria) i per la influència 
dels grans corredors de transport, l’autopista AP-2 i la nacional N-240, i en un segon 
terme la comarcal C-14. 
 
 

 
                Figura 26. Establiment d’empreses industrials. Any 2000.  
                Font: Elaboració pròpia amb dades de l’IDESCAT, Any 2000 
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4.4.3.2. El dinamisme de la indústria 
 

La importància de la indústria a la comarca ha estat la integració productiva, és a dir, no 
ha impulsat un creixement demogràfic, com s’ha pogut donar en altres zones, sinó que 
ha mantingut l’estructura demogràfica i productiva de les viles, cercant el punt en què el 
procés d’expansió no trenqués l’equilibri. Això ha succeït de manera tradicional i 
continua actualment, si tenim en compte que la significació de la zona per a la major 
part de les grans empreses existents és de factoria productiva abans que de creació 
d’una estructura industrial que impulsi un procés de dinamització econòmica i potenciï 
un terciari important al costat de la indústria. 
 
El sector industrial ha estat i és encara la base de l’activitat productiva comarcal, però 
tornem a repetir la idea, integrant-se en una dinàmica territorial i demogràfica que no 
impulsa el dinamisme de nous sectors productius ni augments demogràfics a la zona.  
 
En aquest sentit, és important destacar els elements de localització industrial 
essencials a la comarca, com són: 
 
ü Un element important és la certa tradició industrial que ja té la comarca, 

conjuntament a una mà d’obra immersa en aquesta tradició, la qual cosa li dóna 
una capacitació, experiència i formació notable, a més d’equilibrar l’oferta i la 
demanda laboral. 

 
ü Partint d’aquesta tradició industrial han sorgit una sèrie d’empresaris que han 

creat petites i mitjanes empreses amb una capacitat de treball important. 
 
ü L’existència de sòl industrial. El polígon de Valls ha estat un dels elements 

essencials dels canvis industrials dels darrers trenta anys a la comarca. 
 
ü L’accessibilitat per l’autopista cap a Barcelona i la vall de l’Ebre. Això ha fet que 

moltes empreses foranes hagin considerat la comarca punt d’inversió.  
  
ü La concentració de l’activitat industrial al polígon de Valls, amb continuació cap 

al Pla de Santa Maria i Alcover. 
 
Els canvis industrials es basen en el mateix model que s’havia produït en el creixement 
dels anys seixanta. Això és la instal·lació de factories per municipis, la concentració de 
la indústria a Valls, la creació d’un pol més autònom a Alcover lligat amb el Baix Camp i 
el polígon de la Selva del Camp i estancament de la dinàmica d’industrialització al Pla 
de Santa Maria i als altres municipis de la zona. L’excepció és un gran projecte d’una 
paperera a Puigpelat, que pot tornar a crear un poble fàbrica com ha estat la Riba. 
(MARGALEF 2003, pp. 129-130) 
 
Ens trobem en una comarca amb un pes industrial notable, si ens atenem al pes del 
sector dins del PIB i el volum d’ocupació. Això ha portat els darrers anys que la zona 
hagi experimentat menys creixement global com a conseqüència del descens de 
l’activitat industrial amb relació a altres sectors. No obstant això, s’han mantingut 
l’ocupació i l’impuls industrial a partir de la dinàmica de les grans empreses establertes 
a la zona, sobretot el subsector paperer, auxiliar de l’automoció i productes alimentaris. 
I en canvi, no s’hi ha instal·lat noves grans firmes industrials a causa de diversos 
aspectes: 
 
Ø Poc creixement de la població, que obliga mà d’obra a mobilitzar-se molt. 
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Ø Competència de la sortida de l’autopista a Montblanc per a les indústries de mà 
d’obra intensiva. Model d’industrialització de la Conca que entra en competència, 
ja que és similar al de l’Alt Camp. 

 
Ø Dependència de les inversions foranes en les noves implantacions industrials, 

cosa que fa perdre l’avantatge comparatiu que tenia la zona quan hi havia 
resposta de l’empresariat local. 

 
El sector industrial és molt important a la zona i per tal de mantenir-lo en la seva 
estructura productiva s’haurà d’intensificar l’activitat. Això només serà possible si es 
superen les limitacions al creixement comentades anteriorment. 
 
Si s’aposta per una indústria semblant a l’actual, aquesta a la llarga no comportarà 
grans creixements demogràfics, només a l’inici de la instal·lació de les noves empreses. 
En aquest sentit, hem de tenir en consideració un aspecte essencial com les limitacions 
de les opcions comarcals per poder optar de manera preferencial per aquesta activitat. 
La zona es troba immersa en un territori on es generen unes interrelacions 
econòmiques molt fortes en una àrea àmplia. Per tant, una intensificació industrial 
podria comportar que l’Alt Camp tindria una forta especialització industrial, perquè 
concentraria activitats secundàries importants en un marc més ampli on predominaria el 
terciari, i on una forta mobilitat dels factors productius limitaria les conseqüències 
personals d’aquesta dinàmica, encara que no els condicionants territorials d’aquest 
model. 
 
Un altre aspecte que cal considerar en les possibilitats d’una dinàmica industrial cada 
cop més significativa a la zona és que l’Alt Camp es convertís en un districte industrial 
fortament integrat i que pogués tenir la consideració de clúster. En aquest sentit, no es 
pot deixar de banda la incidència de l’entorn i l’avantatge que té la comarca, ja que 
disposa d’una base industrial amb empreses significatives, relativament moderna, 
encara que centrada en activitats tradicionals que no tenen gaires punts en comú, 
excepte la química i el paper, però res a veure amb el metall i l’alimentació. Això 
planteja dificultats per dinamitzar a partir d’aquestes grans activitats o grans empreses 
un clúster territorial si no s’opta per crear una activitat de serveis industrials que 
cohesioni el dinamisme de les empreses industrials. 
(MARGALEF, 2003) 
 
La comarca ha de trobar espais que puguin acollir el creixement industrial especialitzat 
basat en el potencial dels actuals polígons industrials, reforçats per una bona 
comunicació amb les infraestructures de transport i alhora ha d’oferir uns espais de 
qualitat ambiental i patrimonial amb una bona oferta de serveis a la població per tal de 
poder acollir més activitats terciàries de servei a la indústria i a la població afectada. 
  
4.4.3.3. El complex petroquímic 
Pel que fa als municipis del Tarragonès, destacar que el procés d’industrialització en 
aquesta comarca no té lloc fins al segle XIX. Però fins als anys seixanta no es 
consolida aquest procés, quan s’instal·la la fàbrica d’Asfaltos Españoles (ASESA) i les 
factories Dow-Unquinesa i d’Industrias Químicas Asociadas (IQA). Aquestes primeres 
indústries se situaren a la banda sud-occidental del terme de Tarragona i es convertiren 
en el nucli base del complex i en el factor d’atracció d’altres indústries relacionades. 
 
A aquest complex petroquímic inicial li faltava la refineria del petroli, la disponibilitat 
d’una planta de refinament era essencial per crear la base del creixement d’un pol 
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químic modern, basat en el desenvolupament i transformació de plàstics i de química 
orgànica, per aquesta raó es decidí instal·lar-ne una l’any 1975, dins del terme de la 
Pobla de Mafumet, El Morell, Constantí i Perafort. Aquest fet obligà a construir un 
RACK de canonades per unir el complex amb el pantalà situat a la platja de la Pineda.  
 
La refineria es convertí en el motor de l’expansió de tot el complex petroquímic, el qual 
durant els anys setanta va créixer tant al polígon Nord com al polígon Sud, estenent-se 
cap al terme de Vila-seca. 
 
El complex petroquímic de Tarragona esdevé avui el primer complex de l’Estat. 
Actualment hi són representades la majoria de les multinacionals del sector (Bayer, 
Basf, Dow, Targor, Celanese, Shell), i també les empreses espanyoles més importants 
(Grup Repsol, Aragonesas, ASESA, Carburos Metálicos, CHL). (PDU 2002, p. 18) 
 
4.4.4. Construcció 
 
El sector de la construcció ha tingut una incidència notable en l’activitat productiva 
comarcal els darrers anys, ja que ha superat el sector primari per convertir-se, després 
de la indústria i els serveis, en l’activitat econòmica més rellevant de la comarca. 
 
La construcció és una activitat que podem distribuir en dos grans subsectors, per una 
part l’edificació residencial i per l’altra, la inversió en obres i infraestructures. 
 
El benefici que suposa per la comarca el segon subsector no es troba tant en la seva 
incidència econòmica a través del multiplicador de la despesa que representa, sinó en 
la incidència que poden tenir en el procés de modernització de les estructures 
productives comarcals. La majoria d’empreses contractistes d’aquestes actuacions no 
són de la zona i molts subcontractistes tampoc. En canvi, en la construcció residencial 
ens trobem que s’actua amb uns altres paràmetres, la majoria d’empreses que 
intervenen en l’edificació són de la zona o, si més no, tenen una forta relació amb altres 
activitats productives i l’ocupació de la comarca. 
 
A la comarca no hi trobem grans empreses de l’activitat ni tampoc empreses 
especialitzades en les obres públiques. La dependència de la construcció residencial i 
d’algunes construccions industrials és la particularitat essencial de l’empresa comarcal 
del sector. 
 
El sector de la construcció es caracteritza per desenvolupar un comportament cíclic que 
va manifestar-se d’una manera molt punyent al Baix Camp, Baix Penedès i Tarragonès, 
com a conseqüència de la significació del mercat de segona residència. En canvi, les 
oscil·lacions van ser molt inferiors a l’Alt Camp, on el mercat s’ha orientat a la primera 
residència. 
 
La construcció de primera residència no té les oscil·lacions que trobem en els mercats 
de segona residència, això comporta aquest augment més constant a l’Alt Camp. Per 
altra banda, hem de considerar que la comarca no té un augment significatiu de 
població. El mercat no s’orienta cap al segment de demanda de segona residència o 
per fer front a increments de població, sinó cap a millora d’habitatge i disminució del 
nombre de persones residents en una llar. 
 
Les perspectives futures de l’activitat són d’una certa contenció al dinamisme, no tant 
per la consideració de canvi de cicle econòmic que es pot donar en l’activitat, sinó per 
les perspectives demogràfiques, ja que si la població s’incrementa en les xifres dels 



                                              L’ Anàlisi de l’impacte territorial de la N-240 sobre la comarca de l’ Alt Camp 

                                                                                                                                                                    51

darrers anys, la demanda de nous habitatges estarà molt definida i l’alternativa de la 
segona residència requereix unes perspectives de relació amb la zona costanera del 
Camp diferent de la que s’ha donat fins ara. Hi haurà més integració entre l’Alt Camp i 
la zona més urbana de les comarques veïnes en el sentit que la mobilitat demogràfica 
entre ambdues àrees haurà de determinar un increment residencial. 
(MARGALEF 2003, pp. 140-146) 
 
Per una banda l’efecte de les noves infraestructures de transport (variant de la N-240 i 
tren d’alta velocitat) han de condicionar el desenvolupament de l’àrea. En concret el 
tren d’alta velocitat amb el desenvolupament de l’àrea de Perafort. 
 
El salt del creixement costaner cap a l’interior del Camp de Tarragona in la interrelació 
cada cop més forta amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona fan que calgui canalitzar el 
probable creixement de l’Alt Camp que s’hauria de reconduir amb una bona qualitat 
ambiental. 
 
4.4.5. El sector terciari 
 

Els serveis tenen una significació notable i creixent en l’activitat productiva de la 
comarca, tot i que el seu pes en el conjunt del PIB és relativament baix. De tota 
manera, l’ocupació que es crea assoleix una productivitat relativament superior. 
 
L’Alt Camp és un territori on el pes dels nuclis de població petits té una gran 
importància i la dinàmica productiva s’ha centrat en un procés d’industrialització propi. 
Els municipis amb característiques rurals i un pes significatiu de l’activitat agrícola han 
tingut un paper important i la indústria els ha estat una sortida a l’ocupació que ha 
aprofitat un excedent relatiu de mà d’obra, així com les bones comunicacions de la 
zona. Aquestes particularitats en el creixement econòmic han determinat la poca 
importància dels serveis en el conjunt de l’activitat comarcal. 
 
Els darrers anys s’ha produït un dinamisme important en el terciari a l’Alt Camp, però el 
pes relatiu és baix amb relació a altres zones del voltant. Bona part del creixement s’ha 
centrat en les administracions públiques i l’hostaleria, que conjuntament amb el comerç, 
les reparacions i els serveis immobiliaris i a les empreses, són les activitats principals 
del terciari. 
 
L’hoteleria assoleix una incidència relativa superior al conjunt català, però inferior a la 
resta de comarques del Camp de Tarragona, mentre que transports i comunicacions, 
així com serveis a les empreses i immobiliaris, es troben per sota de les dues 
comarques centrals del Camp (Baix Camp i Tarragonès) però amb un pes superior a la 
Conca i al Priorat. 
 
En definitiva, tot i el creixement de l’ocupació en el sector terciari a la comarca els 
darrers anys, té menys significació en el dinamisme econòmic i està centrat en 
subsectors clàssics de l’activitat. Així, són molt importants el comerç i les reparacions, a 
més dels serveis públics i les administracions, la qual cosa assenyala dos 
condicionants en el creixement. En primer lloc, el sector comercial té una estructura 
d’oferta essencialment local i pot dificultar la modernització si no pot assolir nivells de 
demanda superior. En segon lloc, els serveis públics depenen de la població, i això ha 
portat un augment de serveis que poden incrementar-se en funció de les necessitats, a 
la vegada que assenyalen una distribució de rendes territorials. Però la racionalització 
en consideracions de mobilitat i de masses crítiques per a un millor funcionament pot 
provocar un estancament en el creixement un cop assolits uns nivells necessaris. En 
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aquest sentit, cal assenyalar com a les comarques on hi ha menys població la 
importància dels serveis públics és relativament superior en l’estructura del terciari. 
 
Un altre subsector que hem de considerar dins del terciari és l’activitat hotelera i de 
restauració. El turisme a la comarca és de poca importància. No obstant això, els 
darrers anys l’Alt Camp ha tingut una voluntat molt forta de promoure la seva oferta de 
restauració hotelera, molt lligada amb els calçots. Aquesta particularitat li dóna una 
curta temporalitat diferenciada de la que hi ha a la zona costanera. 
 
Actualment compensa aquesta promoció creant una oferta hotelera a Valls i establint-
se un lligam inicial amb la restauració, que s’ha plantejat un mercat de negocis en 
funció de les necessitats de les empreses de la rodalia i aprofitant el fort impuls turístic 
que s’ha donat al nucli central de la Costa Daurada. 
 
També cal tenir en comte que les fires comercials són un aparador cap a clients i 
proveïdors, vitals per establir i enfortir vincles necessaris en els negocis. En aquest 
sentit, l’Alt Camp obté una mitjana d’expositors per fira dues vegades superior a 
l’obtingut per Tarragona i Catalunya. Aquest indicador tan positiu es deu bàsicament a 
la fira del camp Firagost, la qual concentra un elevat nombre de participants de la 
comarca. Una de les vies per crear valor afegit a les fires comercials és, a més d’oferir 
la producció bàsica, també els productes elaborats a la comarca (vi, cava, oli...) que 
van directament al consumidor final. 
(MARGALEF 2003, pp. 151-158) 
 
Caldria trobar llocs ben relacionats amb el paisatge i la natura. Cal potenciar els espais 
amb un interès paisatgístic. 
 
4.5. Propostes realitzades a la comarca vers el seu potencial socioeconòmic  

A continuació recollim les propostes que s’han realitzat a la comarca en l’estudi 
“Diagnosi Comarcal i Estratègies de l’Alt Camp” (MARGALEF, 2003). 
  
L’estudi planteja un model sostenible basat en la contenció de la possible dispersió de 
les zones residencials i potenciant un territori amb empreses d’alt valor afegit 
innovadores que siguin capaces de crear innovació tecnològica i riquesa, entre d’altres 
factors, amb capacitat per atraure població i empreses.  
 
La lectura general que fa de la comarca (i que alguns aspectes ja se n’han fet 
referència a l’anàlisi socioeconòmica) és que hi ha una forta inèrcia perquè es repeteixi 
el model de creixement de la franja costanera, sense cap separació física notable 
abans de la serralada Prelitoral, com és l’Alt Camp. En aquest sentit la línia tendencial 
que es podria generar podria anar per ocupació del sòl a partir de projectes precisos 
que tinguin una lògica interna, però que podrien portar a deseconomies territorials si 
aquestes no s’ordenen d’acord amb plantejaments generals. D’altra banda, creu que 
caldria considerar aquesta pressió urbana, que podria incidir en primer lloc sobre els 
municipis amb major proximitat i, posteriorment, estendre’s cap a la resta de l’àrea. 
 
El resultat manifest d’aquest model de calcar-se o expandir-se podria implicar, segons 
l’estudi, uns augments adicionals del PIB, com s’ha manifestat al Baix Penedès per un 
procés d’urbanització important. En aquest cas també es podria complementar pel 
trasllat cap al nord de nous espais productius que tenen molta necessitat de sòl, que 
poden trobar de manera més assequible a l’Alt Camp que a les comarques veïnes. 
Aquesta dinàmica deixada a l’atzar o a projectes puntuals sense una consideració 
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global, tot i generar augments del PIB per la instal·lació de noves activitats a la zona, 
generaria a mitjà termini uns canvis en l’estructura territorial i residencial, i determinaria 
uns espais suburbials si no es consoliden en uns nuclis urbans que emmarquin la 
dinàmica d’aquests nous espais. Aquest procés que s’ha generat en algunes àrees 
d’aquest espai central del Camp l’estudi assenyala que es podria estendre fàcilment 
cap a la comarca 
 
En base aquestes consideracions, l’estudi proposa la gran plana del centre de la 
comarca (que disposa de bones comunicacions, les grans infraestructures, el projecte 
de la nova autovia i l’estació del TAV) com un lloc idoni per instal·lar d’una manera 
ordenada noves activitats. 
 
Proposa també instal·lar una activitat industrial que trobi suport en uns serveis que li 
donin estructura social en el seu funcionament, l’explotació del turisme rural, consolidar 
l’estructura urbana residencial, articular propostes i actuacions al voltant de l’activitat 
vitivinícola i no repetir el model de les comarques veïnes, ja que l’Alt Camp té una 
continuïtat geogràfica notable amb la franja costanera del Camp, es troba relativament 
ben comunicada amb aquest nucli central i ha estat una mica al marge de la dinàmica 
de creixement, i fins i tot del model de creixement que hi ha hagut a la franja costanera.  
 
Segons l’estudi, el dinamisme de Tarragona, Reus i la costa, ja sigui amb el model 
actual o racionalitzant-lo, tindrà la necessitat d’expandir-se per la comarca. Actualment 
ja ho fa en la mobilitat laboral, comercial, de lleure i en la consideració de traslladar 
empreses cap a aquella zona. 
 
Finalment, realitza l’anàlisi DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats), 
d’on conclou la necessitat immediata de crear estructures de suport a l’activitat 
productiva i serveis especialitzats, i actuar per evitar una pressió suburbial que es pot 
generar en alguns indrets de la comarca com a conseqüència de la pressió que implica 
la franja costanera del Camp. A la vegada, es tractaria d’avançar-se a les amenaces 
potenciant els aspectes positius, actuant sobre les inversions estrangeres que es 
puguin aprofitar de la tradició industrial de la comarca i dels pols d’atracció de l’entorn. 
 
També proposa desenvolupar una oferta turística, i consolidar una estructura urbana 
residencial, els recursos humans de la comarca i la seva mobilitat tant territorial com 
social. També augmentar els aspectes positius existents; així, considera la millora de 
les infraestructures de comunicació, la qualitat de vida i la potenciació d’empreses amb 
una base tecnològica important. 
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4.6. Conclusions del potencial socioeconòmic de la comarca 

Una vegada estudiada la situació socioeconòmica de la comarca podem anar més enllà 
de les propostes que realitza l’estudi “Diagnosi Comarcal i Estratègies de l’Alt Camp” 
(MARGALEF, 2003), per concretar-les en el territori. 
 
L’anàlisi de la dinàmica socioeconòmica de la comarca ens porta a distingir diferents 
comportaments dins de la pròpia comarca i que podem agrupar de la següent manera: 
 

 Primerament, trobem municipis com Valls, Vallmoll o Alcover, amb un nombre 
important de població, que continua creixent i es distribueix en forma de sòl 
residencial pels voltants del nucli urbà, tal i com sol passar en les capitals de 
comarca (en el cas de Valls) o en municipis ben comunicats (Vallmoll i Alcover), a 
partir de l’eix viari Tarragona-Valls-Montblanc i la comarcal C-14, respectivament. 

 
Posteriorment en aquest grup s’haurien afegit els municipis del Pla de Santa Maria i 
Puigpelat, el primer per haver creat un polígon industrial pròxim al de Valls i molt ben 
comunicat per l’autopista, i, el segon, per planificar una indústria paperera a la zona (és 
un dels municipis que planeja més sòl urbanitzable industrial 5). 
 
Aquests municipis funcionen per si sols. S’han aprofitat de la seva bona connexió a la 
xarxa viària per crear la seva indústria i deixar el sector primari en un segon pla, 
permetent-los atraure població i créixer.  
 

 En aquesta línia la ciutat de Valls, a través d’aquesta indústria arrelada al seu 
entorn, podria conformar una àrea d’influència més potent al seu voltant, semblant a 
la que ja han aconseguit Reus i Tarragona, que englobi els municipis més a l’est 
com Bràfim, Alió, Nulles, de caire més agrícola (Bràfim és un dels principals 
municipis de la comarca productors de vinya), però que comencen a planificar 
noves indústries properes al polígon de Valls i ben connectades a la xarxa viària 
(com per exemple, el sòl urbanitzable industrial Alió-Bràfim, al costat de l’autopista 
AP-26).  

 
El traçat que s’adopti de la nova autovia tindrà repercussions directes en aquesta zona, 
ja que el fet que es construeixi per l’est de la ciutat de Valls podrà ajudar a potenciar 
tota la indústria que s’hi preveu, i afavorir que l’activitat industrial trobi suport en uns 
serveis que li donin estructura social en el seu funcionament. 
 
Per contra, la indústria química instal·lada al sud de la comarca i al nord del Tarragonès 
no quedarà tant afectada pel traçat, ja que aquesta està molt més relacionada amb el 
Port i la Petroquímica Sud, i ja conta amb una bona sortida a l’autopista AP-2 a través 
de l’actual nacional. De tota manera, veurem que amb un traçat intermig entre el 
proposat per l’oest i el proposat per l’est es resol també aquesta connexió. 
 

 Un altre tipus de comportament és el que trobem en els municipis més de 
muntanya, amb una clara tendència a optar per la segona residència, a través de la 
creació de noves urbanitzacions disperses en el territori. Formen una unitat entre la 
Conca del Gaià i la Serra de Comaverd on s’hi podria desenvolupar el sòl 
urbanitzable residencial que preveuen els municipis d’Aiguamúrcia, Montferri o 
Querol. 

                                                
5 i 6 Veure anàlisi del planejament urbanístic. Capítol 5  
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 Finalment, pel que fa a la comarca distingiríem un tercer comportament. És el 
que trobem en els municipis del Milà, La Masó, el Rourell o els Garidells, que s’han 
mantingut al marge de la indústria química de Tarragona, i que es troben en el sòl 
de regadiu de la comarca. Aquests municipis tenen un creixement poc important, i 
en molts casos estancat, sense projectar cap tipus d’indústria (exceptuant els 
Garidells) o serveis per fer front a aquest estancament. Conformen una unitat 
propera al Riu Francolí de gran valor paisatgístic que s’haurà de protegir si es vol 
evitar que es perdi per possibles tensions urbanístiques que es puguin crear degut a 
la seva proximitat a la franja costanera. 

 
 Pel que fa als municipis del Tarragonès, si potser exceptuem Vilallonga del 

Camp, la resta es troben en la mateixa dinàmica que la franja costanera, si bé 
perquè molt d’ells suporten la indústria química nord (El Morell i La Pobla de 
Mafumet), i això en certa manera els ha portat a un augment de la construcció 
d’habitatges important, sigui per atendre a la demanda de treballadors o bé, perquè 
els municipis han tingut forts ingressos provinents de la gran indústria instal·lada al 
seu voltant. 
 

 Cal també destacar els municipis de Perafort i La Secuita per ubicar en els seus 
termes municipals l’estació del TAV. Això afegeix una plusvàlua a aquest territori 
que conforma una unitat de gran dinamisme. Un dinamisme que ja té actualment 
(per la proximitat de la ciutat de Tarragona i la indústria química nord) però que 
segur es veurà augmentat en el futur lligat a la nova estació.  
 

En aquesta darrera unitat, on s’hi ubica la futura estació del Tren d’Alta Velocitat, 
veurem com tampoc li afectarà gaire el traçat escollit, ja que actualment és una zona 
que disposa d’una connexió ràpida a l’actual N-240, i que sigui quina sigui l’alternativa 
escollida per a la nova autovia, hi quedarà molt propera. 
 
A partir de les possibilitats que acabem de veure que pot oferir la comarca estudiarem 
el planejament urbanístic municipal que ens mostrarà les tendències de creixement de 
la comarca des d’un punt de vista municipal.  
 
Veurem si el creixement que els municipis preveuen en els seus planejaments és 
coherent amb les possibilitats socioeconòmiques de la comarca, i com podem 
potenciar-les en funció del traçat de la nova autovia. El conjunt de l’anàlisi ens permetrà 
implementar una combinació de les diferents estratègies espacials de la comarca sobre 
aquestes unitats. 
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      Figura 27. Àrees de comportament similar a l’àmbit d’estudi                      Font: Elaboració pròpia 
 
 
 
 
  




