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L’informe econòmic anual l’Anoia 2007
reflecteix, un any més, les dades socioe-
conòmiques de la comarca. Amb el temps
s’han acumulat ja un nombre important de tre-
balls, onze amb l’actual, el que permet valorar
les dades en un context històric.

L’informe reflecteix en les seves dades el
creixement de l’ocupació i l’activitat en el sec-
tor serveis i un reajustament del sector indus-
trial, si bé en aquest últim cas i amb les dades

del primer trimestre de l’any 2007 i en comparació amb les del
2006 es produeix un creixement del personal assalariat de 444
persones.

El creixement de la població de la comarca un 21,2% de 1996 a
2005 i de la seva població activa en el mateix període de 21,3%
dona encara més valor afegit la taxa d’ocupació i d’activitat de la
comarca ambdues dades clarament millors que les del conjunt de
Catalunya, amb dades de 2001, taxa d’activitat 2,7 punts de diferèn-
cia i taxa d’ocupació 2,4 punts.

Aquest procés comporta elements negatius, com una elevada taxa
d’atur, però els esforços de les institucions, empresaris i treballadors
que s’està duent a terme fan que la generació de llocs de treballs
a la comarca es faci a un ritme alt, fins i tot amb un dinamisme con-
tractual major que el que registra la mitjana catalana (d’aquesta
manera, al 2006 2 de cada 10 dels nous contractes realitzats a
Catalunya eren de l’Anoia). Igualment, tal i com remarca l’informe,
el creixement continu del sector serveis, així com de la població
(total i activa) situa la nostra comarca amb un gran potencial
econòmic a mig termini.

Dins aquestes perspectives, també hi ocupa un lloc destacat el
sector de les noves tecnologies i el medi ambient. És per això que
l’informe li dedica un capítol monogràfic, ja que és un sector amb
un creixement a l’Anoia superior al de la mitjana catalana i que pot
oferir bones perspectives de futur. Iniciatives com el futur Viver
d’Empreses Tecnològiques d’Igualada ajudaran sens dubte a l’ex-
pansió i consolidació d’una de les oportunitats que se’ns obren
amb més força de cara al futur.

Jordi Aymamí i Roca
Alcalde d’Igualada
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A l’igual que en anys passats, l’anàlisi de l’evolució de l’economia
de l’Anoia s’ha dut a terme en base a un conjunt de variables quan-
titatives i qualitatives, que han permès comprendre i explicar el que
ha estat la marxa de la realitat de la comarca al llarg del temps. Cal
remarcar que treballs d’aquest tipus són d’una gran ajuda perquè
els agents econòmics de la zona puguin prendre les seves deci-
sions amb una major garantia i, conseqüentment, posar en marxa
iniciatives de desenvolupament més efectives.

La metodologia seguida per a l’elaboració del present Informe
Econòmic Anual té dues vessants. D’una banda, s’han recopilat,
tractat i analitzat les dades estadístiques disponibles sobre la
comarca i els seus diversos àmbits. Les fonts d’informació utilitzades
han estat múltiples, destacant les de tipus oficial. La segona via
metodològica usada ha estat el contacte directe amb agents
econòmics de la pròpia comarca, els quals han facilitat la seva visió
sobre aspectes particulars de l’economia.

En el capítol 1 es presenta de manera resumida els principals trets
de l’evolució recent de les economies internacional, estatal i cata-
lana, des d’una perspectiva agregada.

El capítol 2 es dedica, com és tradicional, a l’anàlisi de les tendèn-
cies generals de l’activitat empresarial i de l’ocupació, amb una
visió sectorial, mitjançant variables diverses, com la producció,
ocupació assalariada, comptes de cotització, .... i, molt especial-
ment, l’aportació qualitativa i quantitativa de diversos agents
econòmics.

En el capítol 3 s’aprofundeix en l’estudi de la demanda de personal
de l’Anoia, atenent al volum d’ocupació i a la contractació.

El capítol 4 analitza les tendències de l’oferta de treball comarcal,
en base a variables com ara la població activa, l’atur i l’oferta de
qualificacions.

En el capítol 5 es presenta una anàlisi de l’evolució de l’activitat
empresarial i de l’ocupació de l’Anoia per àrees comarcals, és a dir
per subterritoris amb una cohesió demogràfica i econòmica estruc-
turada. Es tracta, concretament, de la Conca d’Òdena, de l’Alta
Anoia, i de la resta de l’Anoia.

D’altra banda, el capítol 6 inclou una referència a les perspectives
futures més properes de l’economia de l’Anoia, aprofundint en elles
amb una visió sectorial.

Introducció 
metodològica

Metodologia 
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Finalment, en el capítol 7 s’ha realitzat una anàlisi del sector de les
noves tecnologies i el medi ambient a la comarca, tenint present
aquelles activitats que directa o indirectament es poden incloure
dins d’aquesta branca. L’objectiu ha estat aproximar-se a la realitat
d’aquest camp, tractant d’aprofundir en la seva evolució, la seva
composició subsectorial i la seva distribució territorial.

Els principals indicadors estadístics utilitzats en l’anàlisi elaborat en
el present Informe Econòmic Anual són els següents:

Ocupació assalariada i autònoma afiliada a la Seguretat
Social
És l’indicador que permet saber l’evolució del nombre total de tre-
balladors/es existents a la comarca en cada sector econòmic.
S’obté dels fitxers d’afiliats a la Seguretat Social de l’Institut
Nacional de la Seguretat Social (INSS).

Comptes de cotització a la Seguretat Social
És l’indicador que permet obtenir una aproximació a l’evolució del
nombre d’empreses existents a la comarca en cada sector
econòmic. S’obté dels fitxers de comptes patronals de les empre-
ses a la Seguretat Social de l’Institut Nacional de la Seguretat
Social (INSS).

Modalitats de contractació
Permet saber l’evolució de l’estabilitat/temporalitat de la con-
tractació que es realitza a la comarca. Prové del registre de con-
tractes laborals de l’Oficina de Servei d’Ocupació de Catalunya de
cada comarca.

Població activa
Nombre de persones en edat de treballar (16-64 anys) que ofereixen
la seva força de treball en el mercat, que o bé tenen feina o bé
estan aturades i en busquen activament. S’obté cada cinc anys mit-
jançant el Padró i el Cens d’Habitants municipals.

Atur
Nombre de persones en atur registrades voluntàriament a les
Oficines del  Servei d’Ocupació de Catalunya. Poden haver-hi atu-
rats reals que no s’hi inscriuen i que, per tant, no consten enlloc,
així com, d’altra banda, persones registrades que en realitat estan

Indicadors 
estadístics

MAQUETA'07  23/11/07  07:16  Página 10



Informe Econòmic Anual - L’Anoia 2007 1 1

Introducció 
metodològica

treballant. Cal destacar que el 2005 va tenir lloc un canvi important
en el sistema estadístic de l’atur registrat. A partir del mes de maig
es comencen a comptabilitzar com a atur registrat les persones
estrangeres i les que han treballat a temps parcial i cobren presta-
cions, col·lectius que fins l’abril del 2005 no es comptaven.

Oferta de qualificacions
És un indicador del nivell de cobertura de les necessitats de quali-
ficació de l’oferta de personal, que cal contrastar amb l’adaptació
amb les ocupacions demandades per part de les empreses. La
informació s’obté de cada centre de formació.

Finalment, es vol fer constar un agraïment sincer a totes aquelles
persones que han col·laborat en l’elaboració d’aquest informe,
facilitant informació i, en definitiva, aportant la seva opinió qualifi-
cada, des dels diversos camps en els quals desenvolupen la seva
activitat personal i professional. Aquestes persones són les
següents:

Ramon Maria Fitó, de la Unió de Pagesos de l’Anoia.
David García, de l’Agrupació Tèxtil Fagepi.
Jordi Martínez, de la Unió de Botiguers i Comerciants d’Igualada.
Marta Prat, MB Papeles Especiales, SA.
Isidre Sugrañes, del Grupo Gres Catalán.

Agraïments
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L’any 2006 l’economia a escala mundial va mantenir un dinamisme
creixent, seguint la tendència que l’ha caracteritzada en els darrers
exercicis, gràcies a la fortalesa de les economies emergents i a la
millora dels països de la zona euro. Concretament, el PIB va aug-
mentar un 5,4% front el 4,8% del 2005. Per la seva banda, el
comerç internacional de béns i serveis en volum augmentà un
9,4%, percentatge que va resultar superior al 7,5% de l’exercici
passat. Els millors registres del 2006 van continuar corresponent
als països en desenvolupament que, conjuntament, van assolir un
creixement d’un 8,1%, destacant, especialment, les economies
emergents, mentre que els països avançats van experimentar una
alça d’un 3,1%.

Com en altres anys, els Estats Units i la Xina van continuar sent els
motors de l’economia mundial el 2006, si bé a aquests es van afe-
gir el Japó i els països de la zona euro. L’economia nord-america-
na es van caracteritzar per un augment del seu PIB d’un 3,3% al
llarg del 2006, similar al 3,2% de l’exercici anterior, conseqüència
de la bona marxa de la demanda interna, especialment del consum
privat, i de les exportacions (i malgrat la feblesa palesa per la inver-
sió). De manera paral·lela, l’ocupació va seguir registrant una evo-
lució força positiva, cosa que va repercutir en un descens de la taxa
d’atur al 4,6% front el 5,1% de l’exercici precedent. El desequilibri
més important del país va continuar sent el dèficit exterior que, amb
un total de 764.000 milions de dòlars, es situà en el 6,5% sobre el
PIB (percentatge similar al 6,4% del 2005). En relació al dèficit
públic, cal remarcar que es va reduir força respecte el 2005, asso-
lint un percentatge del 0,2% (1,6% l’exercici anterior).

Per la seva part, l’economia de la Xina va mantenir durant el 2006
el ritme d’expansió dels darrers temps, gràcies a l’impuls de la
inversió i de les exportacions. Així, el PIB va créixer un 10,7%, taxa
lleugerament superior al 10,4% del 2005, convertint-se, així, en la
quarta potència econòmica a nivell mundial.

En altre sentit, la Unió Europea-25 va registrar durant el 2006 un
augment del seu PIB d’un 3,0%, alhora que els països de la zona
euro experimentaren una pujada d’un 2,8%, en ambdós casos per
sobre de les taxes de l’exercici 2005. Val a dir que l’acceleració en
el ritme de creixement registrat per les economies comunitàries va
tenir lloc de manera progressiva al llarg de l’exercici. De fet, la
marxa va ser més dinàmica durant la segona meitat de l’any que
no pas en la primera. Aquesta millora es va sustentar, sobretot, en
el comportament positiu de la inversió i del consum públic i privat.
El 2006 el major dinamisme va continuar corresponent als darrers
països adherits a la Unió Europea.

1.1.- Economia
mundial

Capítol 1
Evolució de l’economia mundial, espanyola i catalana
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Per últim, al Japó l’economia va créixer el 2006 un 2,2%, superant
l’1,9% del 2005. Es va consolidar el procés de reactivació de l’acti-
vitat, que tingué en la inversió i, especialment, en el sector exterior
els seus principals motors.També s’ha de ressenyar l’evolució posi-
tiva  de les economies llatinoamericanes i de l’Europa de l’est, així
com de l’Índia i de Rússia, que van obtenir registres superiors als
del 2005.

L’economia internacional es va caracteritzar durant l’any 2006 per
la continuació de dues tendències, que van tenir importants efec-
tes sobre els diversos països. En primer lloc, la volatilitat i la senda
alcista en els preus de les primeres matèries bàsiques i, sobretot,
del petroli. La cotització mensual mitjana del cru en la seva varietat
de Brent del Mar del Nord va passar dels 54,42 dòlars el barril l’any
2005 als 65,14 dòlars el barril el 2006. No obstant això, cal remar-
car que l’augment d’aquest darrer exercici va ser inferior al registrat
el 2005. L’evolució dels preus del petroli va ser impulsada per cau-
ses de tipus conjuntural i de caràcter estructural (problemes amb
l’oferta, augment de la demanda, inversions especulatives, desas-
tres climatològics, ...). Paral·lelament, cal esmentar la tendència a
l’alça dels preus d’altres primeres matèries, com els metalls. Es pot
apuntar que, per exemple, el preu del mineral de ferro va créixer el
2006 un 19%, increment que fou, no obstant, notablement inferior
a l’augment del 71% de l’any anterior.

L’altra inèrcia ressenyable del 2006 va ser l’homogeneïtat de la
política monetària seguida per les principals zones econòmiques
del món, caracteritzada per un ascens continu dels tipus d’interès.
D’una banda, la Reserva Federal va seguir amb la seva estratègia
d’enduriment de la política monetària, incrementant els tipus d’in-
terès oficials un punt percentual, fins arribar al 5,25% a finals del
2006. Per la seva part, el Banc Central Europeu va pujar els seus
tipus d’interès de referència al llarg de l’exercici des del 2,5% fins
al 3,75%.

Finalment, s’ha d’esmentar que, al contrari del que va passar el
2005, al llarg del 2006 l’euro va experimentar una apreciació en els
mercats de divises. Específicament, la seva cotització va pujar gai-
rebé un 20% front el dòlar. Això suposà un empitjorament de la
competitivitat de les exportacions comunitàries però, d’altra banda,
va atenuar la negativa repercussió dels elevats preus del petroli
sobre l’economia de la Unió Europea, contribuint així a contenir els
preus de consum.

Evolució de l’economia mundial, espanyola i catalana

Capítol 1
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En els primers mesos de l’any 2007 l’economia internacional va
patir una lleugera desacceleració en la seva taxa de creixement
respecte del 2006. Això va ser conseqüència de la reducció signifi-
cativa del ritme de creixement de la primera economia mundial, els
Estats Units, especialment en el primer trimestre de l’exercici.
D’altra banda, la Unió Europea mantingué durant els primers sis
mesos de l’any la seva evolució, encara que a un nivell sensible-
ment inferior a l’experimentat el 2006, mentre que l’economia japo-
nesa va assolir un augment del seu PIB d’un 2,6%, taxa superior al
2,2% del 2005. En un altre sentit, s’ha de remarcar que els preus
internacionals de les primeres matèries i, sobretot, del petroli con-
tinuaren el seu cicle alcista, alhora que els tipus d’interès van
seguir augmentant en el cas dels països europeus, però mantenint-
se estables en els Estats Units. Paral·lelament, va continuar la
tendència alcista de la cotització de  l’euro en els mercats de divi-
ses, especialment a partir del mes de març de 2007.

Segons el Fons Monetari Internacional (FMI), el creixement del PIB
mundial serà per al conjunt de l’any 2007 d’un 5,2%, sent la Xina
la potència més dinàmica, amb una pujada d’un 11,2%.

L’economia espanyola va seguir el 2006 immersa en un cicle d’ex-
pansió forta i sostinguda, que fa més de deu anys que dura. El PIB
va créixer un 3,9%, taxa sensiblement superior a les dels exercicis
anteriors (3,0% el 2003, 3,2% el 2004 i 3,5% el 2005) i a la mitja-
na dels països de l’entorn comunitari. De fet, Espanya va ser un
dels estats de la zona euro que registrà el 2006 un major dinamis-
me, juntament amb Irlanda, Luxemburg i Grècia. L’evolució positiva
es fonamentà tant en l’augment de la demanda interna com de l’ex-
terna. Cal remarcar, especialment, l’acceleració de les exporta-
cions i de les importacions, així com de la formació bruta de capi-
tal fix en equipament. D’altra banda, es pot apuntar el manteniment
de la inversió realitzada en la construcció i el menor creixement del
consum de les llars i de les administracions públiques. Tot i així, el
dèficit comercial va créixer notablement i el dèficit corrent es situà
en un 8,7% del PIB, un dels més alts del món.

El País Valencià, Múrcia i Galícia van ser les regions estatals que
van experimentar un major creixement de les seves economies
durant l’exercici 2006.

1.2.- Economia
espanyola

Capítol 1
Evolució de l’economia mundial, espanyola i catalana
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L’any 2006 la construcció va continuar sent un dels principals
motors de l’economia espanyola. El seu PIB va créixer un 5,0%,
percentatge, no obstant això, inferior al 5,6% de l’exercici anterior.
Juntament amb això, cal assenyalar el protagonisme del sector ser-
veis, que a l’igual que succeí l’any precedent va experimentar un
creixement d’un 4,1%, amb un dinamisme especialment més nota-
ble en el cas dels serveis de no mercat. D’altra banda, la branca de
l’energia va experimentar el 2006 una important desacceleració en
la seva evolució, atès que el seu PIB s’incrementà només un 1,4%,
front el 5,2% del 2005. Per la seva part, cal destacar que la indús-
tria registrà al llarg de l’exercici una reactivació significativa res-
pecte de l’any 2005, en créixer un 2,9% (xifra superior a l’1,0% de
l’exercici anterior). Finalment, el sector de l’agricultura, ramaderia i
pesca va palesar el 2006 un canvi de tendència, atès que el seu
PIB augmentà un 2,4% front la forta caiguda de l’activitat d’un 8,6%
del 2005.

L’ocupació va experimentar el 2006 una substancial millora, amb un
increment en el nombre d’assalariats d’un 4,6%, percentatge lleu-
gerament inferior al 4,8% de l’any precedent. Al mateix temps, l’a-
tur caigué de forma notable, assolint-se una taxa de desocupació
d’un 8,5%, front el 9,2% del 2005. Pel que fa a la inflació, cal assenya-
lar que l’exercici 2006 va registrar un increment similar al de l’exer-
cici anterior. D’aquesta manera, l’índex de preus al consum va créi-
xer un 3,5%, conseqüència de l’impacte directe i indirecte de la
pujada dels preus del petroli.

En els primers mesos del 2007 l’economia espanyola va seguir el
seu comportament expansiu, malgrat que va patir un lleuger retro-
cés en el seu ritme de creixement respecte de l’any 2006. Així, en
el segon trimestre el PIB va registrar un increment d’un 3,5% a
nivell interanual. Tot i que el consum familiar i la construcció van
continuar sent els motors de l’expansió, s’ha d’esmentar que van
perdre quelcom de força en favor de la inversió i, sobretot, de la
millora significativa de les exportacions. De la mateixa manera, cal
destacar, el manteniment en el ritme de creixement de l’activitat
industrial. D’altra part, el mercat de treball mantingué la seva evo-
lució positiva, mentre que es continuaren evidenciant tendències
inflacionistes. Per al global del 2007 les previsions assenyalen un
creixement del PIB a Espanya d’un 3,6-3,8%.
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L’any 2006 l’economia catalana es va caracteritzar per una evolu-
ció positiva, assolint millores en els registres d’exercicis passats. El
PIB va incrementar-se un 3,9%, per sobre del 3,3% del 2005. Com
en altres anys, l’expansió es va sustentar sobre un esquema basat
en l’impuls dels diversos components de la demanda interna, enca-
ra que el creixement d’aquests va ser lleugerament inferior als
experimentats en exercicis precedents. En aquest sentit, cal desta-
car el dinamisme de la inversió en béns d’equipament, fruit d’una
certa recuperació de la confiança empresarial. De la mateixa
manera, el sector exterior va registrar un millor comportament en
relació a l’any precedent. Malgrat això, l’increment de les importa-
cions es va situar clarament per sobre de la pujada de les exporta-
cions, la qual cosa va suposar un deteriorament de la balança
comercial, produïnt una aportació negativa del sector exterior al
creixement econòmic.

El sector d’activitat més dinàmic del Principat al llarg del 2006 fou
la construcció, que va créixer un 5,4%, mantenint la mateixa taxa
que l’any anterior. D’altra banda, el sector serveis es va caracteritzar
per un increment del PIB d’un 3,8%, taxa inferior a l’experimentada
el 2005. En un altre sentit, la indústria va mostrar una clara recu-
peració enfront l’estancament patit l’any passat. De la mateixa
manera, el sector de l’agricultura, ramaderia i pesca registrà una
reactivació de la seva activitat, amb un increment d’un 3,8%, el qual
contrastà amb la davallada d’un 2,6% del 2005.

En els primers mesos de l’any 2007 l’economia catalana va pros-
seguir amb la senda positiva del 2006, accelerant el ritme de creixe-
ment. Així, tant en el primer com en el segon trimestre de l’exercici el
PIB va créixer un 3,9%. No obstant això, van registrar-se alguns
canvis en la composició d’aquesta evolució. D’una banda, es pro-
duí un enfortiment en la marxa de la demanda interna, fruit sobre-
tot de l’augment de la despesa de les administracions públiques i
de la inversió en béns d’equipament. D’altra part, cal destacar l’em-
pitjorament del sector exterior, donat que les exportacions cres-
queren a un ritme sensiblement inferior al de l’any precedent, men-
tre que les importacions augmentaren a una taxa molt superior,
amb la qual cosa la balança comercial presentà un fort increment
en el seu dèficit tradicional. Per al conjunt de l’exercici 2007 es pot
anticipar un creixement de l’economia de Catalunya d’un 3,7-3,9%.

1.3.- Economia 
catalana

Capítol 1
Evolució de l’economia mundial, espanyola i catalana

MAQUETA'07  23/11/07  07:16  Página 19



MAQUETA'07  23/11/07  07:16  Página 20



Anàlisi de l’activitat empresarial i l’ocupació a l’Anoia 1997-2007

Capítol 2

MAQUETA'07  23/11/07  07:16  Página 21



MAQUETA'07  23/11/07  07:16  Página 22



Informe Econòmic Anual - L’Anoia 2007 2 3

Segons estimacions de Caixa Catalunya de l’any 2005, el sector
primari aporta el 2,5% del PIB total de l’Anoia, amb un protago-
nisme notable de l’activitat agrícola. Més concretament, destaca la
producció de vi i subproductes, que representa un 30,3% del global
del sector, a la qual cal afegir el porcí (18,1%), el vaquí (10,9%), la
fruita seca (9,1%) i els cereals (8,1%). En els darrers anys la marxa
d’aquesta branca s’ha caracteritzat per un creixement inferior al del
conjunt de l’economia comarcal, i s’ha vist afectada per una davalla-
da en el nombre d’explotacions que ha incidit en el ritme d’activitat.
En el mes de març del 2007 el sector concentrava gairebé el 0,5%
de l’ocupació total assalariada de l’Anoia i el 2,6% del global dels
treballadors autònoms.

L’any 2006 el sector comptava amb una ocupació de 362 persones,
la qual cosa representava un augment d’un 3,7% respecte l’exercici
anterior. Es tractava de 129 assalariats i 233 autònoms, un 1,6% i
un 5,0% més que el 2005, respectivament, increments que
suposen la continuació del procés de creació de llocs de treball que
ve registrant la branca des del 2000. No obstant això, s’ha de mati-
sar que, en bona part, aquesta evolució s’explica per la incorpo-
ració a la branca de treballadors a temps parcial, atès que el nom-
bre d’ocupats a temps complert en les activitats primàries tendeix
a disminuir al llarg del temps.

El comportament positiu de l’ocupació en el sector primari de
l’Anoia del 2006 es correspon amb l’evolució favorable general de
l’activitat en el conjunt de Catalunya, on el seu PIB va registrar un
augment significatiu d’un 3,8%, que contrastà amb la caiguda d’un
2,6% patida l’exercici anterior. Cal remarcar que la bona marxa del
sector va ser diferenciada al llarg de l’exercici, amb un millor com-
portament en els darrers mesos (creixement interanual d’un 2,5%
el primer trimestre i d’un 5,7% el darrer trimestre). Malgrat això, val
a dir que al Principat continuà reduint-se la renda dels agricultors
en comparació amb el 2005. El dinamisme va ser més intens en el
cas del segment agrícola, amb una pujada de la producció de més
d’un 5% a Catalunya, mentre que en el ramader l’increment fou de
l’ordre d’un 1%. Dins de l’apartat agrícola, s’ha de destacar el creixe-
ment dels cereals, de prop d’un 40%, tot i que s’estima que la cam-
panya va ser al voltant d’un 85% d’una campanya normal. També
cal remarcar l’evolució positiva de la fruita seca, seguida de les hor-
talisses i la vinya. Dins el segment ramader, l’activitat més dinàmi-
ca va ser la relativa al porquí, la producció del qual va créixer en el
cas de Catalunya un 5,1%, mentre que a la resta d’especialitats es
registraren baixades (boví, aviram, ...). Durant el 2006 els preus
agraris van incrementar-se a taxes elevades, assolint un dels nivells

2.1.- Evolució del
sector primari
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més elevats des del 2001, gràcies a la marxa ascendent de gaire-
bé tots els preus dels productes ramaders i alguns d’agrícoles.
D’altra banda, els costos del sector van registrar un creixement simi-
lar al de la inflació, destacant la pujada dels preus dels carburants.

En el primer trimestre del 2007 l’ocupació total del sector a la
comarca es situava en 382 efectius, és a dir un 5,5% més que a
finals de l’exercici passat. Específicament, el nombre d’assalariats
fou de 143 persones i el d’autònoms de 239, la qual cosa repre-
senta uns augments d’un 10,9% i d’un 2,6% en relació a finals de
l’any anterior. Això suposa continuar amb el creixement dels llocs
de treball del sector primari dels darrers temps, destacant el major
ritme de creació d’ocupació en comparació al 2006, la qual cosa
mostra uns resultats força positius donat que aquest període de
l’any és el de menor activitat en el cas agrari.

S’ha d’esmentar que en aquests primers mesos del 2007 l’activitat
primària va iniciar un suau procés de moderació en relació al dar-
rer trimestre del 2006, registrant un creixement interanual del PIB
d’un 4,3% en el conjunt de Catalunya. L’evolució per segments va
ser força similar a la del 2006. Cal remarcar el bon comportament
dels cereals, la fruita seca, les hortalisses i la vinya, així com del
porquí. D’altra banda, els preus de venda del sector augmentaren
significativament, en línia amb l’any anterior, destacant la forta
pujada en el cas dels cereals, que arribà a ser d’un 80%. Les
explotacions van seguir patint la tendència alcista dels costos,
derivada tant de l’ascens dels preus dels carburants com dels
preus dels pinsos. En aquest sentit, es denota una preocupació
creixent del segment ramader per la pujada de costos associats als
pinsos, que es veu impulsada per l’important increment dels preus
dels cereals.
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D’acord amb dades corresponents al 2005, el sector industrial
aporta el 35,7% de l’economia de l’Anoia, pes específic que supera
la rellevància que té aquesta activitat al conjunt de Catalunya
(26,1%), la qual cosa posa de manifest l’especialització i la tradició
industrial de la comarca. El tèxtil, cuir i calçat, i el metall en sentit
ampli (metal·lúrgia i productes metàl·lics, maquinària i equipament
mecànic, equipament elèctric, electrònic i òptic, i material de trans-
port) encapçalen la branca secundària, aportant, respectivament,
el 24,9% i el 30,4% de tot el PIB. A aquests el segueix el paper i
arts gràfiques, responsable del 19,2% de l’activitat industrial.

En els darrers anys la indústria de l’Anoia està experimentant una
progressiva transformació, resultat de la qual s’està produint un
canvi progressiu en la seva estructura productiva, guanyant més
pes específic algunes activitats avançades i intermèdies, com l’ener-
gia, l’equipament elèctric, electrònic i òptic, i el cautxú i plàstic.
Aquest procés de canvi en el sector també s’està palesant en un
augment en el nombre d’efectius de l’activitat i, lògicament, en la

2.2.- Evolució del 
sector industrial
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rellevància d’aquests sobre l’ocupació total de la comarca. Així, a
l’inici de l’exercici 2007 la indústria concentrava el 35,3% dels llocs
de treball del conjunt de l’economia de l’Anoia (41,1% dels
assalariats i 15,7% dels autònoms), mentre que a finals del 2006
abraçava el 34,9% (40,6% i 16,1%, respectivament).

L’any 2006 la indústria ocupava a la comarca 13.369 persones, de
les quals 11.956 eren treballadors per compte d’altri i 1.413
autònoms. A l’igual que en els dos darrers exercicis, al llarg del
2006 va produir-se una nova disminució en el nombre de llocs de
feina del sector. El total d’assalariats va caure un 2,2% i el
d’autònoms un 4,6%, la qual cosa s’afegeix als descensos del 2005
d’un 2,5% en ambdós casos. S’hi pot afegir que la indústria va patir
al llarg de l’any 2 expedients de regulació d’ocupació autoritzats,
del total de 3 que van tenir lloc al conjunt de l’Anoia, els quals van
afectar a 54 treballadors, és a dir el 68,4% del total comarcal. Cal
esmentar que el 2006 va produir-se un descens significatiu en
aquests processos de crisi, si es té en compte que es van dur a
terme 9 expedients de regulació d’ocupació menys que l’exercici
anterior i que el nombre d’efectius afectats va decréixer un 88,7%.
Paral·lelament, el teixit empresarial va prosseguir la seva tendència
baixista d’anys anteriors en disminuir en un 2,9% el nombre d’em-
preses ocupadores (comptes de cotització patronal). Val a dir que
entre el 1997 i el 2006 el total d’aquestes s’ha reduït un 21,1%.

Com en exercicis passats, en bona part l’evolució desfavorable de
l’ocupació del sector secundari a l’Anoia durant el 2006 s’explica
pel retrocés dels efectius a la branca del tèxtil, confecció i pellete-
ria, que fou d’un 6,8%, i pel seu elevat pes específic a la comarca,
en concentrar gairebé el 28% dels assalariats industrials. En qual-
sevol cas, el subsector que patí el 2006 el major descens d’ocu-
pació va ser el dels equips de transport, amb una davallada d’un
45,1%, cosa que contrasta amb el fort augment experimentat per
aquest segment l’exercici anterior. Altres especialitats que també
es van veure afectades per disminucions significatives d’efectius
foren la preparació i curtit i acabat del cuir, la construcció de
maquinària i equip mecànic, i l’extracció de minerals no metàl·lics
ni energètics. Val a dir que mentre que la primera d’aquestes bran-
ques va mantenir el 2005 el total de l’ocupació assalariada, la sego-
na i la tercera ja havien patit un retrocés.

D’altra banda, els subsectors que van destacar al llarg del 2006 per
uns majors increments del nombre de treballadors assalariats van
ser les indústries energètiques i la fabricació de productes de
cautxú i matèries plàstiques, amb pujades d’un 22,0% i d’un 14,8%,
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respectivament. A aquestes s’ha d’afegir la metal·lúrgia i la fabri-
cació de productes metàl·lics, que registraren un ascens de l’ocu-
pació per compte d’altri d’un 6,0%. Cal esmentar que l’exercici
2005 aquestes tres branques ja havien experimentat increments
significatius de la seva ocupació assalariada

En el primer trimestre del 2007 el sector industrial de l’Anoia va
presentar un canvi de tendència en l’evolució del teixit empresarial
i del nombre de llocs de treball en relació a l’any anterior. Així, el
total de firmes ocupadores (comptes de cotització patronal) va
experimentar un augment d’un 1,3% en comparació a finals del
2006, mentre que l’ocupació assalariada s’incrementà un 3,7% i el
total de treballadors autònoms retrocedí un 1,8%. Paral·lelament,
va continuar la marxa de l’any 2006 pel que fa a les regulacions
laborals. Només es va produir 1 expedient de regulació d’ocupació
autoritzat en el període gener-maig, que afectà a 14 treballadors, a
l’igual que succeí en els mateixos mesos de l’exercici anterior,
quan s’enregistrà un únic expedient, si bé amb un total de 45 per-
sones afectades.

Durant els primers mesos del 2007 els millors registres en l’ocu-
pació assalariada industrial van correspondre, per ordre d’im-
portància, als capítols d’extracció de minerals no metàl·lics ni
energètics, fabricació de productes alimentaris i begudes, i, final-
ment, altres manufactures. Val a dir que mentre que el primer seg-
ment va experimentar un canvi de tendència en relació a l’exercici
anterior, els altres dos subsectors mostraren una acceleració de la
seva activitat força significativa. Altres especialitats que van evi-
denciar una evolució positiva en la creació de llocs de treball,
(encara que palesant un canvi de tendència en comparació amb el
2006), foren la preparació i curtit i acabat del cuir, la fabricació de
paper, edició i arts gràfiques, la fabricació d’equips de transport i la
fabricació d’altres productes no minerals no metàl·lics. En el mateix
sentit, cal apuntar que les especialitats industrials que van continuar
generant ocupació respecte de l’exercici anterior van ser la indús-
tria de la fusta i el suro, la metal·lúrgia i els productes metàl·lics, i
la fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques, encara
que aquest últim amb una forta desacceleració en la creació de
feina en relació al 2006.

En sentit contrari, s’ha d’esmentar que en aquest temps els majors
descensos en el nombre de llocs de treball es van produir en els
subsectors de la química i de les indústries energètiques, ambdues
especialitats presentant un canvi de tendència respecte del 2006.
De la mateixa manera, altres segments que en els primers mesos
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del 2007 van mostrar una evolució negativa van ser la indústria tèx-
til, confecció i de la pelleteria, la construcció de maquinària i equips
mecànics, i la fabricació d’equips elèctrics, electrònics i òptics,
essent important assenyalar que tots van continuar amb la tendèn-
cia de l’any precedent de destrucció de feina.
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La indústria tèxtil i de la confecció –inclosa pelleteria- va seguir
sent l’any 2006 la branca industrial més important i amb més tradi-
ció de l’Anoia. Ocupava 3.340 treballadors assalariats, la qual cosa
representava l’11,3% del total de la comarca. Segons dades del
2005 aquesta genera, juntament amb el cuir i el calçat- una quarta
part del PIB global de la indústria de l’Anoia. La comarca compta
amb un dels principals clusters europeus de fabricació de gènere
de punt exterior (jerseis, vestits, jaquetes, ...) i interior, orientat a la
indumentària i la moda. A Igualada es produeixen més de 40 mar-
ques reconegudes a nivell estatal i europeu. Aquest segment
suposa un 27,3% de tot el subsector i exporta un 16% de la seva
producció. Es comptabilitzen més d’un centenar establiments, que
generen una xifra de negoci estimada superior als 200 milions
d’euros anuals. Tanmateix, també es poden destacar altres activi-
tats del subsector, com la confecció i els acabats, que estan rela-
cionades, en bona part, amb la cadena de valor dels articles de
gènere de punt.

A l’igual que en el conjunt de Catalunya, en els darrers anys el pes
específic de la indústria tèxtil i de la confecció dins del global de la
indústria de l’Anoia ha minvat significativament, atès que la seva
evolució ha estat negativa. Entre el 1999 i el mes de març del 2007
ha perdut 2.420 llocs de treball, és a dir, un 42,4%. Els tres seg-
ments en què es pot dividir l’estructura del subsector –empreses
marquistes, empreses de producte aportadores de valor, i tallers
manufacturers- han patit una davallada important de l’activitat,
destacant especialment els tallers manufacturers (tissatge i con-
fecció). Tanmateix, cal apuntar que les empreses de la branca
estan fent esforços importants per potenciar la seva competitivitat,
seguint estratègies molt diferents (noves línies de negoci, nous
segments de mercat, canvis de producte, extensió de les xarxes
comercials, creació de marques, ...), amb l’objectiu de donar lloc a
una indústria de més valor. L’Anoia concentrava el 2006 el 6,3% del
global del subsector a Catalunya en terme d’ocupació.

L’any 2006 es va produir una millora en la conjuntura de la indús-
tria tèxtil i de la confecció en comparació amb exercicis anteriors.
Malgrat que l’activitat va patir una davallada, aquesta va ser inferior
a altres anys gràcies a la recuperació de les exportacions. El nom-
bre d’assalariats del subsector a la comarca va disminuir un 6,8%
respecte el 2005, descens inferior al que patí el conjunt de
Catalunya (9,1%). Paral·lelament, la producció va caure un 2,3% a
nivell de tot el Principat, contracció que s’afegeix a les patides des
de principi del present decenni i que van suposar que el volum de
fabricació es situés el 2006 un 32% per sota de l’existent el 2000,

2.2.1.- Evolució 
del subsectors

industrials
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però que, en tot cas, esdevingué força inferior a la del 2005. Durant
l’exercici el mercat intern va registrar un estancament en volum i en
valor, amb uns preus que registraren una tendència baixista, atesa
l’entrada de productes estrangers barats. Val a dir, no obstant, que
les empreses del subsector que s’han especialitzat en nínxols de
mercat de valor afegit i productes diferenciats van experimentar
bons resultats al llarg del 2006.

En els darrers anys el subsector ha experimentat un intens procés
d’ajustament, provocat principalment per la total liberalització dels
intercanvis internacionals de la branca a partir de l’any 2005. Això
ha suposat una transformació estructural de la branca a Catalunya,
que s’ha materialitzat en un descens progressiu de la producció i
de la capacitat de fabricació, en una substitució de la quota de mer-
cat de les empreses en favor d’importacions de l’exterior (sobretot
asiàtiques) en la deslocalització de les fases finals dels processos
productius i, en general, en un canvi de negoci de molts fabricants.
L’any 2006 les importacions del subsector a nivell de tot el Principat
van experimentar un augment d’un 9,9%, alhora que les exporta-
cions s’incrementaren un 1,3%, motivades sobretot per la millora
de la demanda europea impulsada per la bona situació econòmica
dels mercats comunitaris.

En els primers mesos del 2007 la indústria tèxtil i de la confecció
va moderar l’evolució negativa que palesà l’exercici anterior. Això
s’explica, bàsicament, per la recuperació de les exportacions
(especialment als països europeus) pel manteniment del consum
intern i de la construcció, i per la pràctica finalització del fort ajus-
tament realitzat en els darrers anys, que va fer que l’oferta interna
s’adaptés a unes noves circumstàncies del mercat estatal.
L’ocupació assalariada de la comarca va patir un descens d’un
1,6% en el primer trimestre, mentre que la producció a nivell del
global de Catalunya va seguir disminuint. Paral·lelament, s’ha d’es-
mentar que va continuar la forta entrada de les importacions, espe-
cialment en articles d’ús final (vestuari i roba de la llar), la qual cosa
repercutí sobre la resta de la cadena tèxtil (filats, teixits i acabats).
D’altra banda, els preus del subsector van romandre estancats,
front els increments dels costos, la qual cosa suposà noves reduc-
cions en els marges operatius.

El metall en un sentit ampli -és a dir la metal·lúrgia, els productes
metàl·lics, la construcció de maquinària i equips mecànics, la fabri-
cació d’equips elèctrics, electrònics i òptics, i la fabricació d’equips
de transport- és un dels subsectors industrials més importants de
l’Anoia. L’any 2006 concentrava 3.422 persones assalariades, cosa
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que representava el 12,8% de tota l’ocupació per compte d’altri de
la comarca. Segons dades del 2005 el conjunt del metall aportava
el 30,4% del PIB industrial de l’Anoia. La comarca concentrava el
2006 l’1,7% de tot el metall de Catalunya en terme de nombre de
treballadors. Dins del subsector destaca per la seva importància, la
metal·lúrgia i productes metàl·lics, que amb 2.022 assalariats
suposa el 59,1% del conjunt de la indústria del metall de l’Anoia i
que aporta el 14,3% del PIB global de la indústria comarcal. Val a
dir que la metal·lúrgia i els productes metàl·lics tenen una important
tradició a l’Anoia, i compta amb una dotació empresarial prou com-
plerta, especialitzada i avançada, que fa que representin el 2,4%
de l’activitat en el conjunt del Principat quan a població ocupada.

Durant l’any 2006 el subsector va trencar amb l’evolució positiva
dels darrers exercicis, caracteritzada per uns creixements suaus de
l’activitat. El nombre d’efectius assalariats va minvar un 2,9%, front
l’augment de l’1,5% registrat el 2005. Això contrasta amb l’augment
d’un 10,1% experimentat per la branca en el global del Principat,
on la producció real va créixer un 5,0%. El descens de l’ocupació
per compte d’altri de la comarca s’explica per la reducció en les
activitats de construcció de maquinària i equips mecànics i de fabri-
cació d’equips de transport. Per contra,  la metal·lúrgia i productes
metàl·lics (especialitat més important del subsector) va registrar, a
l’igual que altres anys, un creixement del nombre de llocs de treball
d’un 6,0%, alhora que la fabricació d’equips elèctrics, electrònics i
òptics va palesar un estancament. Val a dir que en el conjunt de
Catalunya gairebé tots els segments van experimentar millores en
l’ocupació durant el 2006. Globalment, l’activitat productiva va regis-
trar un creixement real d’un 3% a  nivell de tot el Principat.

A principi del 2007 el metall va experimentar a l’Anoia un canvi de
tendència en relació a l’exercici anterior. El nombre d’assalariats va
créixer en el primer trimestre un 3,2%, taxa similar al 3,4% registrat
en el global del Principat, on es mantingué l’evolució positiva de
l’activitat productiva del 2006. L’ascens de l’ocupació per compte
d’altri de la comarca s’explica pel fort increment experimentat pel
segment de la metal·lúrgia i productes metàl·lics, en el qual el total
d’assalariats pujà un 6,9%, així com per la recuperació de la
creació de llocs de treball en la fabricació d’equips de transport,
atès que a la resta de les activitats del metall es va patir un
descens moderat. En un altre sentit, s’ha d’apuntar que els preus
van créixer poc més del 3%, per sota dels increments dels costos
laborals i, sobretot, dels costos de materials (acer, níquel, coure,
...), circumstància que es ve repetint en els darrers anys i que afec-
ta la rendibilitat de les empreses fabricants.
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La indústria del paper també té una presència destacada a
l’Anoia. L’any 2006 comptava, conjuntament amb l’edició i les arts
gràfiques, un total de 1.800 persones assalariades, la qual cosa
representava un 7,3% del conjunt de la comarca. A més, segons
informació del 2005 aporta el 19,2% del PIB industrial. Val a dir que
la indústria del paper de l’Anoia té un protagonisme destacat dins
del global d’aquesta branca al Principat.

L’any 2006 el subsector paperer va patir un estancament amb
tendència baixista en l’activitat productiva i en les vendes.
L’ocupació va continuar la correcció a la baixa que es va iniciar el
2004, quan es trencà la tendència fortament alcista que venia regis-
trant anteriorment i es produí un estancament en les vendes de les
empreses. De fet, el nombre d’assalariats de la indústria del paper
–inclòs l’edició i les arts gràfiques- va experimentar el 2006 un
descens d’un 1,8%, disminució bastant similar al 2% de tot
Catalunya. A nivell del Principat la producció real del subsector va
registrar una reducció de l’1,3% respecte el 2005. Val a dir que l’espe-
cialitat que palesà un major dinamisme fou la de cartró ondulat,
seguida del paper premsa i del paper d’impressió i escriptura. Pel
que fa els costos, cal remarcar la forta pujada experimentada pels
costos de les primeres matèries (pasta de paper, ...) i pels costos
energètics (gas, electricitat i aigua), que no es poden repercutir
sobre els preus de venda, la qual cosa incidí de manera important
en els comptes d’explotació de les empreses. Els costos energètics
es van incrementar més d’un 15%. Fruit d’això s’estan fent quan-
tioses inversions per tractar d’estalviar energia, però aquestes
requereixen anys per poder generar resultats efectius. Els preus de
venda de la branca no van mostrar el 2006 canvis significatius,
pujant en el millor dels casos de l’ordre del 2% respecte de l’exer-
cici anterior, per sota del creixement registrat per l’índex general
dels preus al consum. D’altra banda, les empreses exportadores
van patir un deteriorament de la seva competitivitat en els mercats
no europeus, com a conseqüència de la desfavorable evolució de la
cotització entre l’euro i el dòlar, la qual cosa va repercutir en una
intensificació de la concurrència dins del continent europeu.

Amb una perspectiva de mitjà i llarg termini, s’ha d’esmentar que la
indústria del paper de l’Anoia manté una dinàmica ascendent, tot i
la correcció patida en els darrers anys. Això es reflecteix en un
creixement significatiu de la força laboral des de finals dels anys
noranta i en uns elevats esforços de les empreses en dos sentits.
D’una banda, amb l’objectiu de focalitzar-se en activitats molt
específiques i abocades a nínxols de mercat d’elevat valor afegit i
de productes especials, mitjançant recursos en recerca i desen-
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volupament i en nous productes. De l’altra, per tal de modernitzar-
se tecnològicament a través d’inversions periòdiques i poder així,
assolir augments de productivitat i una major eficiència energètica.
S’ha d’afegir, a més, els importants esforços destinats a complir
amb les exigències en matèria mediambiental i de residus. Malgrat
la caiguda del nombre d’assalariats patida en els darrers anys, s’ha
d’esmentar que, en el cas concret del paper, les empreses ja han
finalitzat pràcticament la seva reestructuració i que disposen de les
plantilles ajustades i necessàries per donar resposta a una situació
normalitzada.

En els primers mesos del 2007 la indústria del paper de la comar-
ca –inclosa l’edició i les arts gràfiques-  va registrar un panorama
similar al del 2006. Tot i així, cal esmentar un millor comportament
de l’ocupació, amb un creixement del nombre d’assalariats durant
el primer trimestre. Aquesta marxa també es constatà a nivell del
conjunt de Catalunya, puix la producció en termes reals durant els
primers sis mesos de l’exercici va augmentar. D’altra part, els cos-
tos de primeres matèries i els costos energètics van continuar
creixent a ritmes del 2006, mentre que els preus de venda del sub-
sector experimentaren augments reduïts, la qual cosa va incidir
negativament en els beneficis empresarials.

La fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques és
el quart subsector important dins de la indústria de l’Anoia. L’any
2006 concentrava 1.188 treballadors assalariats, el 4,3% de tota la
comarca, mentre que segons dades del 2005 aporta el 4,2% del
global del PIB industrial. L’Anoia abraça el 3,8% del conjunt d’aques-
ta activitat a Catalunya en nombre de llocs de feina. Cal remarcar
que aquesta branca és de relativa nova implantació a la comarca,
atès que a finals de la dècada dels anys noranta tenia una reduïda
presència a la zona, amb una mica més de 300 treballadors.

L’any 2006 el subsector va experimentar un creixement de la seva
activitat, que a nivell de tot el Principat suposà un augment de la
producció en volum d’un 2% (increment que fou superior en termes
de valor com a conseqüència de l’impacte provocat per la pujada
dels preus de les primeres matèries). Aquestes, juntament amb els
costos energètics, van continuar a l’alça, afectant de forma espe-
cial a les activitats de transformació de productes i, sobretot, als
marges de les empreses. A l’Anoia això suposà un creixement de
l’ocupació assalariada d’un 14,8%, taxa inferior al 19,9% de l’any
anterior, cosa que contrasta amb el descens patit per l’activitat en
el conjunt de Catalunya. En els primers mesos del 2007 l’evolució
del subsector en terme de nombre de llocs de treball va ser positi-
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va, si bé a un ritme notablement inferior al de l’exercici passat, atès
que el global dels assalariats va experimentar un augment d’un
1,5% entre el mes de març i finals del 2006.

La indústria ceràmica, que s’emmarca dins de la branca d’altres
productes minerals no metàl·lics, concentrava l’any 2006 una ocu-
pació de 695 assalariats, la qual cosa representava el 2,6% del
global de l’Anoia. Segons dades del 2005 aquesta activitat aporta
el 7,0% del PIB industrial de la comarca. Dins del global de
Catalunya l’Anoia abraça el 3,0% del subsector en nombre de llocs
de feina. En els darrers anys ha mantingut els seus nivells d’activi-
tat i d’ocupació, consolidant la seva presència dins la comarca, grà-
cies al fort dinamisme de la construcció. Cal destacar que a l’Anoia
predominen el segment de ceràmica estructural –productes de
terra cuita (maons, teules, ...)-, focalitzat principalment en el
municipi de Piera i molt abocat a un mercat local, i el segment de
paviments –productes ceràmics pròpiament dits (rajoles, ...)-, cen-
trat sobretot a Calaf i amb una perspectiva comercial de mercats
globals. Altres localitats on també hi ha presència de la indústria
són, per exemple, Jorba i El Bruc.

Durant el 2006 la branca va continuar amb el destacat dinamisme
d’anys anteriors. De fet, s’estima que l’activitat productiva va crèixer
al voltant d’un 10%. Tot i així, el nombre de treballadors va registrar
una reducció d’un 3,3% pel que fa als assalariats, després de la
pujada del 2005 i l’estancament del 2004, fruit, possiblement, de la
realització d’inversions i de processos d’automatització de les empre-
ses, encaminats a millorar els seus nivells de productivitat. En el
conjunt de Catalunya el subsector va experimentar un creixement
significatiu, gràcies al bon comportament tant de l’edificació resi-
dencial com de la rehabilitació. Tot i així, al Principat l’ocupació per
compte d’altri va registrar el 2006 un descens d’un 1%.

Cal destacar que el subsector va patir en els darrers dos exercicis
un increment molt important dels costos energètics. Això obligà a
les empreses a estructurar les seves plantes de producció, per tal
de reduir el consum d’energia i, aquelles firmes que van poder,
augmentaren els seus preus de venda. Per aquest motiu, el creixe-
ment dels preus del subsector va ser d’un 6% de mitjana de l’any 2006.
S’ha d’esmentar que el problema derivat de la pujada dels costos
energètics no va ser tant vendre com fer-ho amb la possibilitat
d’obtenir uns rendiments positius, atès que l’increment dels costos
incidí molt directament en els marges empresarials. Aquest
impacte va ser molt superior en les firmes especialitzades en pro-
ductes de menys valor afegit, com els maons, ja que el pes especí-

Capítol 2
Anàlisi de l’activitat empresarial i l’ocupació a l’Anoia 1997-2007

MAQUETA'07  23/11/07  07:16  Página 35



I n fo r m e  E c o n ò m i c  A n u a l -  L’ A n o i a  2 0 0 73 6

fic dels costos energètics disminueix quan més valor afegit conté
els béns fabricats (com per exemple els paviments).

Al llarg del primer trimestre del 2007 el comportament de la indús-
tria ceràmica va mantenir el comportament positiu de l’any anterior,
amb un augment del nombre d’assalariats d’un 2,6% respecte de
finals del 2006.

La resta de subsectors industrials de l’Anoia abraçaven l’any 2006
una ocupació assalariada inferior a les 600 persones. D’entre
aquests, es pot destacar les branques de la preparació i adobat i
acabat del cuir i de l’alimentació i begudes, que comptaven,
respectivament, amb 558 i 445 treballadors. La primera, que con-
centrava el 2,0% del nombre de treballadors per compte d’altri de
la comarca, va continuar patint el 2006 un descens de la seva activi-
tat productiva, fruit del canvi estructural i de l’ajustament que s’està
registrant des de fa uns anys. El nombre d’assalariats a la comar-
ca palesà una reducció d’un 7,6% respecte de l’exercici anterior,
dins d’un panorama català caracteritzat per una contracció de la
producció, així com de l’ocupació per compte d’altri (d’un 5%). No
obstant això, aquest procés negatiu va trencar-se a principi del
2007, quan el total d’assalariats del subsector a l’Anoia registrà un
augment d’un 4,7%. La comarca concentra el 17,1% del conjunt de
la branca al Principat en nombre de treballadors.

Per la seva banda, l’alimentació i begudes concentrava el 2006 un
1,6% de l’ocupació assalariada de l’Anoia, alhora que el 2005 apor-
tava el 5,5% de tot el PIB industrial. No obstant això, la seva
presència dins del global del subsector a Catalunya és reduïda,
atès que només suposa el 0,6% en nombre de llocs de feina. L’any
2006 la branca es caracteritzà per una evolució poc dinàmica de
l’activitat productiva i del consum, en línia amb l’estancament patit
l’exercici anterior. Per la seva banda, el total d’assalariats a la
comarca va experimentar un increment d’un 1,7%, per sota de la
pujada d’un 2,3% del 2005. El comportament del segment de l’ali-
mentació va ser una mica millor que el de les begudes. En el con-
junt de Catalunya s’ha de ressenyar l’evolució favorable de l’ali-
mentació de la segona transformació, especialment de la de més
valor afegit (plats preparats, salses, ...), seguida de capítols com
les conserves i preparats de fruites i hortalisses, d’alguns àmbits
de la transformació de carns (porquí i boví) i de begudes, com les
aigües. Pel contrari, els olis i greixos foren l’àmbit que patí un com-
portament més negatiu. Durant els primers mesos del 2007 l’evolu-
ció de l’alimentació i begudes es va caracteritzar pel trencament
dels resultats negatius dels anys passats. L’ocupació assalariada
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de la comarca experimentà un augment de gairebé un 21% en el
període gener-març. En aquests mesos s’ha d’assenyalar una
recuperació moderada en el conjunt del Principat, doncs l’activitat
mostrà un augment de la producció en termes reals de l’ordre del 2%.

Dins l’economia de la comarca, la construcció té un protagonisme
important. Segons informació de Caixa Catalunya, el 2005 aporta-
va el 13,1% del PIB comarcal, rellevància superior a la correspo-
nent a tota Catalunya, d’un 8,4%. L’any 2006 l’activitat concentrava
el 14,5% de tota l’ocupació de la comarca (l’11,8% de l’assalariada
i el 23,9% de l’autònoma). Val a dir que l’Anoia abraça l’1,3% del
sector català en termes de nombre de llocs de feina.

En els darrers anys la construcció s’ha caracteritzat per una evolu-
ció molt positiva, dins d’un context de fort creixement de l’activitat
a escala catalana i estatal. Això s’ha materialitzat en un  augment
important i ininterromput del nombre de treballadors i del nombre
d’empreses que hi actuen. Entre el 1997 i el 2006 el total d’as-
salariats a la comarca es va multiplicar per 2,7 (2.182 persones
més), alhora que les unitats empresarials ho van fer per 1,9 (324
firmes més). Aquest dinamisme també es manifesta en els indi-
cadors específicament constructius, com per exemple el nombre
d’habitatges, que ha crescut de forma significativa en la darrera
dècada. Per exemple, en el període 1980-2006 el volum d’habitatges
acabats per cada 1.000 residents passà de 4,3 a 14,3. Tot això va
fer que el pes específic de la construcció com activitat generadora
de riquesa i d’ocupació a l’Anoia s’incrementés de manera notable
al llarg del temps. Així, per exemple, va passar de donar feina a un
6,0% dels assalariats de tota la comarca el 1997 a ocupar a
l’11,8% el 2006.

L’any 2006 el sector de la construcció va mantenir la tendència
expansiva d’exercicis anteriors, assolint-se nous rècords en volums
d’activitat i en increments registrats, si bé es registrà una desacceleració
en el ritme de creixement. La branca ocupava a l’Anoia 5.533 per-
sones, és a dir un 9,9% més que l’exercici anterior. Específicament,
comptava amb 3.467 assalariats i 2.066 autònoms, la qual cosa
representava increments d’un 7,4% i d’un 14,3% respecte del
2005, respectivament. Cal destacar, sobretot, la pujada experimen-
tada en el segon cas, clarament superior al 9,3% registrat l’any
passat, mentre que l’augment en els llocs de feina dels assalariats
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va moderar-se sensiblement, atès que fou d’un 17% el 2006. Val a
dir que el ritme de creació d’ocupació de l’Anoia va ser el 2006 infe-
rior al registrat pel conjunt de Catalunya, on el creixement d’aquesta
fou d’un 17,8%. De manera paral·lela, el total d’empreses ocu-
padores s’incrementà el 2006 un 8,5%, percentatge inferior al 11,9%
del 2005.

Aquesta evolució positiva s’insereix, lògicament, en la senda
expansiva que ve mostrant la construcció en el conjunt de
Catalunya. S’ha de destacar que l’any 2006 l’activitat va mantenir
la seva fortalesa i dinamisme, amb un creixement de la producció
del Principat d’un 6,5%, un punt i mig percentual per sobre de l’a-
conseguida l’exercici passat. Destacà la marxa de l’obra civil, que
registrà un increment d’un 10%, i seguí en importància el segment
d’edificis de nova construcció, amb una pujada d’un 6,9%, per-
centatge molt similar al de l’any anterior (7%). Per la seva part, la
rehabilitació i manteniment d’edificis va experimentar un augment
de la producció d’un 3,5%, mantenint el mateix ritme de creixement
que el 2005. Cal esmentar que el consum de ciment va créixer en
tones un 12,1% respecte del 2005, assolint una xifra històrica,
mentre que l’alça en el volum de producció de ciment fou d’un
13,3%.
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L’any 2006 l’activitat constructiva en edificació residencial va ser
força dinàmica a l’Anoia, malgrat que els registres van ser sensi-
blement inferiors als d’exercicis anteriors. Es van acabar 1.560
habitatges i s’iniciaren 2.930 habitatges. Això representà uns aug-
ments respecte del 2005 d’un 8,7% i d’un 14,3% respectivament,
tot i estar per sota de les pujades experimentades l’exercici passat,
d’un 27,8% i d’un 38,4%, respectivament. El dinamisme de la construc-
ció d’habitatges a la comarca va registrar una evolució similar a l’ex-
perimentat en algunes comarques properes i en el conjunt de
Catalunya, on el nombre d’habitatges finalitzats pujà un 3,5% i el
dels iniciats un 17,9%. Val a dir que el protagonisme de l’Anoia
dins del global de l’activitat residencial del Principat va experimen-
tar un lleuger ascens durant el 2006, de tal forma que es van cons-
truir a la comarca poc més del 2,0% de tots els habitatges de
Catalunya (1,9% el 2005) i es començaren el 2,3% (2,3% el 2005).

Un 33,4% dels habitatges finalitzats a la comarca al llarg del 2006
es van localitzar a Igualada, un 17% a Piera, un 8,3% a Vilanova
del Camí, un 7,1% a Santa Margarida de Montbui, i un 5,2% a
Masquefa. D’entre la resta de municipis, cal destacar Calaf, La
Torre de Claramunt, Òdena i Els Hostalets de Pierola, que concen-
traren respectivament el 4,2%, el 3,8%, el 3,5% i el 3,1% dels habi-
tatges acabats. Pel que fa al dinamisme experimentat en el nombre
d’habitatges acabats, durant el 2006 es pot esmentar l’important
creixement registrat per Calaf, Santa Margarida de Montbui, i
Igualada, amb un 144%, un 109%, i un 73%, respectivament, en
relació als habitatges efectuats el 2005. D’altra banda, cal ressenyar
els descensos produïts a Masquefa (56%), Vilanova del Camí
(39,5%), Òdena (38%) i Els Hostalets de Pierola (37%).

En l’apartat d’habitatges iniciats, Igualada concentrà l’any 2006 un
21% del global comarcal, seguida de Piera, amb un 14,3%, i, a
major distància, de Santa Margarida de Montbui (9,5%), Calaf
(8,4%), Vilanova del Camí (7,9%) Òdena (7,3%), Capellades (7%),
La Torre de Claramunt (4,5%), i Masquefa (3,4%). D’entre aquestes
localitats les que van experimentar durant l’exercici 2006 un aug-
ment més significatiu en el nombre d’habitatges començats van ser
Calaf, Santa Margarida de Montbui, Capellades i Piera, amb unes
taxes de creixement, respectivament, d’un 106,7%, d’un 100,7%,
d’un 71,7% i d’un 66,3%. En sentit contrari, s’ha d’esmentar els
descens patit pel total d’habitatges iniciats a Igualada, que dismin-
uí de l’ordre d’un 32%, la qual cosa significà trencar la tendència
positiva del 2005.
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En el primer trimestre del 2007 el sector de la construcció de
l’Anoia va mantenir la inèrcia positiva d’exercicis passats, acon-
seguint increments de l’activitat i de l’ocupació, si bé a taxes inferiors
al 2006. Concretament, el nombre de llocs de feina del sector va
créixer entre el mes de març del 2007 i finals de l’exercici anterior
un 8,2%. Més específicament, el nombre d’assalariats augmentà
un 11,2% i el de treballadors autònoms un 3,1%, mentre que el
total d’empreses s’incrementà un 9,2%. De manera específica, el
sector comptava en el mes de març del 2007 amb 5.987 efectius
(3.856 per compte d’altri i 2.131 per compte propi) i hi operaven
736 firmes. En el conjunt de Catalunya la marxa de l’activitat va
créixer, però a un ritme inferior al 2006. El nombre d’assalariats es
va incrementar en el primer trimestre un 0,7% i el consum de
ciment al voltant d’un 5%, mentre que el total d’habitatges acabats
augmentaren un 5,1%. Paral·lelament, el PIB de la construcció va
créixer en els primers mesos de l’any un 5,4%, mateix percentatge
que en els dos exercicis anteriors. Cal destacar, especialment, el
segment de les obres públiques, impulsada per la pujada de la licitació
oficial. Al llarg del primer trimestre del 2007 es van efectuar a la
comarca un total de 288 visats d’obres d’edificació, el que suposa
el 2,0% menys que en el mateix període de l’any anterior. Aquest
descens s’explica pel retrocés en el nombre de visats d’edificació
no residencial, atès que els relatius a l’edificació residencial van
incrementar-se.
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Segons dades de Caixa Catalunya, l’any 2005 el sector de serveis
representava el 48,7% de l’economia de l’Anoia en termes de PIB,
pes específic inferior al 63,9% que suposava en el conjunt de
Catalunya. Paral·lelament, s’hi pot apuntar que el 2006 la branca
ocupava 19.081 treballadors, és a dir el 50,1% de tota la comarca
(percentatge inferior al 61,9% que representa en el global del
Principat).Tot això evidencia, d’una banda, un pes específic baix de
les activitats terciàries a la comarca, la qual cosa mostra un desen-
volupament endarrerit en relació al conjunt de Catalunya. Però,
d’altra part, permet apuntar que l’Anoia disposa d’un potencial de
creixement molt elevat en el sector, especialment si es té en
compte que la seva aportació a l’economia ha estat creixent en els
darrers anys. Destaquen, pel seu pes específic, el comerç –al detall
i a l’engròs-, les immobiliàries i serveis a empreses, la sanitat, les
administracions públiques, i l’ensenyament privat i públic. Aquestes
branques aporten conjuntament gairebé les tres quartes parts del
valor afegit brut de tot el sector terciari.

En els darrers anys el sector de serveis de l’Anoia ha registrat un
dinamisme notable, en línia amb l’evolució seguida pel conjunt de
l’activitat a Catalunya. Cal destacar, especialment, els canvis
experimentats per la capital comarcal (Igualada) en el comerç, així
com el desenvolupament que ha evidenciat tota l’Anoia en l’àmbit
turístic, en el camp dels serveis a les empreses i en l’apartat dels
serveis socials. Es pot afegir que el nombre d’assalariats s’ha mul-
tiplicat per 1,7 entre el 1997 i el 2006, augmentant en 5.684 per-
sones. Tot això ha provocat que el pes específic i el protagonisme
de les activitats terciàries dins del conjunt de l’economia comarcal
s’hagi incrementat substancialment al llarg del temps. De fet, el
sector ha passat d’ocupar el 38,0% del total d’assalariats de l’Anoia
el 1997 a concentrar-ne el 46,8% el 2006, i d’abraçar prop del
56,0% de les empreses a comptar amb gairebé el 61,8%. S’ha
d’afegir que la comarca concentra poc menys de l’1% del sector de
serveis de tot Catalunya en termes d’ocupació.

L’any 2006 el sector de serveis ocupava a l’Anoia un total de 19.081
persones, de les quals 13.894 eren treballadors per compte d’altri
i 5.187 efectius autònoms. A l’igual que en exercicis anteriors,
durant el 2006 el sector va experimentar un creixement significatiu,
reforçant-se, novament, el protagonisme que va adquirint aquesta
branca dins el conjunt de la comarca. El nombre total de trebal-
ladors va créixer un 4,8%, amb una pujada dels assalariats d’un
5,4% i un ascens dels autònoms d’un 3,3%. Per la seva part, el
nombre d’empreses va incrementar-se un 3,4%. En comparació
amb l’evolució registrada el 2005, cal remarcar un creixement més
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moderat tant en el ritme de creació d’ocupació com en el de teixit
empresarial durant el 2006. D’altra banda, s’ha d’esmentar que el
dinamisme experimentat el 2006 per la branca a l’Anoia va ser
superior al registrat en el conjunt de Catalunya, on el total dels ocu-
pats va créixer el 2006 un 2,6%.

Durant el 2006 la branca terciària més dinàmica en termes d’ocu-
pació assalariada va ser l’activitat immobiliària i lloguers i serveis
empresarials, seguida d’altres activitats socials i de serveis i serveis
socials. A certa distància, també s’han d’esmentar el transport,
magatzem i comunicacions, i les activitats comercials i de repara-
cions. D’altra banda, es va continuar registrant un descens signifi-
catiu en l’educació, i els serveis de mediació financera van patir un
canvi de tendència respecte del 2005, puix que patiren una davalla-
da significativa en el nombre de llocs de feina.

En el primer trimestre del 2007 el sector de serveis de l’Anoia va
experimentar una lleugera desacceleració en l’evolució positiva
dels darrers anys. El nombre de treballadors de la branca a l’Anoia
va registrar un estancament, amb un descens d’un 1,0% entre el
mes de març i finals del 2006 en el cas dels assalariats i una puja-
da d’un 6,3% en l’apartat dels autònoms. Per la seva banda, el total
d’empreses va créixer un 1,1%. En el conjunt de Catalunya el sec-
tor terciari va registrar en el primer trimestre del 2007 un increment
del seu PIB d’un 3,8%, mantenint el ritme de creixement que va
tenir lloc en el global de l’exercici anterior. Paral·lelament, l’ocu-
pació de la branca al Principat va experimentar un increment d’un
2,4%, la qual cosa suposà un descens de dos punts percentuals
respecte el creixement experimentat el 2006. En aquests mesos els
segments de serveis que van tenir un comportament més dinàmic
foren el de l’hostaleria i el de transport, magatzem i comunicacions,
mentre que els subsectors que registraren una clara reducció en el
total d’assalariats durant els primers mesos del 2007 van ser la
mediació financera, l’administració pública i Seguretat Social obligatòria,
i el comerç i les reparacions.
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El comerç i reparacions concentrava el 2006 a l’Anoia un total de
4.674 treballadors assalariats, cosa que representava el 16,8% del
conjunt de la comarca. Aquesta branca suposa, segons dades de
l’any 2005, un 23,5% del global del sector serveis quan a aportació
de valor afegit brut. Dins d’aquesta destaca el comerç al detall, que
concentra gairebé la meitat de l’ocupació per compte d’altri, segui-
da del comerç a l’engròs, amb més d’una tercera part. Pel que fa al
comerç detallista, s’ha de ressenyar per la seva rellevància els
establiments especialitzats, sobretot d’aliments i begudes. En el
cas del comerç a l’engròs, destaquen les activitats de comerç de
productes no agraris semielaborats, ferralla i productes de rebuig,
de productes alimentaris, begudes i tabac, i de maquinària i
equipament, especialitats que conjuntament concentren més de
les dues terceres parts de l’ocupació d’aquest segment. Per últim,
les especialitats més importants en l’àmbit concret de les repara-
cions són el manteniment i reparació de vehicles de motor i la
venda de recanvis i accessoris de vehicles de motor, que agrupen
globalment el 71% dels llocs de treball d’aquest segment.

Entre el 1997 i el 2006 la branca del comerç i reparacions va guanyar
1.515 llocs de feina assalariada, la cosa significà un augment global
d’un 48%.Tot i així, en els darrers anys l’activitat no s’ha caracteritzat
per un dinamisme significatiu, patint, fins i tot, retrocessos en
algunes especialitats concretes. S’ha de remarcar que les transfor-
macions demogràfiques que registra la comarca i els canvis
d’hàbits de compra que es deriven d’això estan incidint de forma
significativa en la marxa del subsector, sobretot en el cas del comerç
al detall.

L’any 2006 el nombre d’assalariats del comerç i reparacions va
experimentar un creixement d’un 4,3%, mantenint la tendència
ascendent dels darrers anys, i en línia amb la pujada registrada en
el conjunt de Catalunya, d’un 5,0%. Pel que fa específicament al
comerç al detall, s’ha d’apuntar que les vendes experimentaren un
creixement reduït en termes nets, seguint la mateixa dinàmica que
el 2005. Concretament, van augmentar nominalment un 4,5%, per-
centatge que, sense incloure la pujada de preus, significà un
increment real al voltant d’un 1%. En tot el Principat la marxa del
comerç al detall va experimentar el 2006 un creixement de l’ocu-
pació d’un 0,7%.

L’evolució del comerç al detall va ser durant el 2006 bastant genera-
litzada a tots els segments que el composen. Malgrat això, es pot
esmentar que el creixement demogràfic i l’activitat constructiva van
impulsar especialitats com el comerç d’alimentació, de mobles o
d’electrodomèstics, però els augments registrats no van ser massa
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notables. D’altra banda, a l’igual que en els darrers anys els resul-
tats més desfavorables van correspondre als establiments que
operen de manera aïllada i al marge de grups de compra.

La marxa del comerç detallista de la comarca es va caracteritzar al
llarg del 2006, a l’igual que va succeir l’exercici anterior, per una
certa atonia a començaments d’any, amb un estancament de l’ocu-
pació assalariada, i posteriorment per una millora del seu comporta-
ment, si bé amb intenses fluctuacions a l’alça i a la baixa. Així, el
2006 es va registrar una evolució més negativa en els mesos de
febrer, de juny i de setembre, coincidint amb esdeveniments singu-
lars, com el període posterior al Nadal, el moment d’efectuar la
declaració per l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, o
el retorn de vacances. Val a dir que aquests fets estan incidint en el
comerç detallista darrerament amb més intensitat que en el passat,
atès l’impacte que està tenint a les famílies el notable grau d’en-
deutament hipotecari i les conseqüències derivades d’una pujada
dels tipus d’interès. En altre sentit, s’ha d’apuntar que els establi-
ments condicionats per factors d’estacionalitat climatològica van
patir els efectes sobre les vendes d’un temps certament advers,
amb un estiu de curta durada i un hivern poc fred. D’altra banda,
s’ha d’esmentar que durant el 2006 es va intensificar la competèn-
cia en l’activitat, atès l’augment en el nombre d’establiments comercials.

Durant el primer trimestre del 2007 el subsector de comerç i
reparacions de l’Anoia va presentar un canvi de tendència, en min-
var el nombre d’assalariats un 5,3% en el període gener-març i el
total de vendes en valor i en volum. A Catalunya la branca va patir
en aquests mesos un descens de gairebé un 3% en el nombre de
treballadors per compte d’altri.

El subsector de les activitats immobiliàries, lloguers i serveis
empresarials constitueix el segon segment en importància dins el
sector serveis a l’Anoia. L’any 2006 comptava amb un total de
2.263 treballadors assalariats, la qual cosa suposava un 8,2% del
global de la comarca. Segons dades del 2005, aquesta branca és
responsable del 20,9% de valor afegit brut general de tot el sector
de serveis. Dins d’ella destaquen els serveis empresarials, que
conjuntament representen al voltant del 80% de l’ocupació de la
branca i que en els darrers anys han experimentat un dels creixe-
ments més destacats de la comarca. Així, el total d’assalariats
d’aquest segment s’ha més que duplicat en el període 1997-2006.
Entre les especialitats més rellevants dels serveis empresarials
s’han d’apuntar les activitats jurídiques, de comptabilitat, tenidoria
de llibres, assessorament divers, estudis de mercat i enquestes
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d’opinió, seguit de les activitats industrials de neteja i dels serveis
tècnics d’arquitectura i enginyeria i altres activitats relacionades.

Al llarg de l’exercici 2006 la branca de les activitats immobiliàries,
lloguers i serveis empresarials va experimentar a l’Anoia un creixe-
ment dels llocs de treball assalariat d’un 35,6%. Aquest increment
fou molt superior a l’experimentat per l’especialitat en els dos dar-
rers exercicis (un 14,3% el 2005 i un 19,1% el 2004). En els primers
mesos del 2007 l’activitat va prosseguir la seva marxa positiva,
però, no obstant això, moderà fortament el seu ritme de creació de
llocs de treball, atès que el nombre d’efectius assalariats va créixer
tan sols un 1,0%.

Les activitats sanitàries i veterinàries i els serveis socials consti-
tueixen el tercer subsector terciari en importància dins de l’Anoia.
El 2006 concentrava un total de 1.723 treballadors assalariats, és
a dir, el 6,3% del conjunt comarcal. S’ha de ressenyar pel seu ele-
vat pes específic l’àmbit sanitari, que abraça gairebé el 70% dels
efectius de tota aquesta branca. Des de finals de la dècada dels
anys noranta, el comportament de les activitats sanitàries i veterinàries
i els serveis socials ha estat força positiu, guanyant 766 llocs de tre-
ball assalariats en el període 1997-2006, cosa que representa un
increment d’un 80,4%.

L’any 2006 el total d’ocupats per compte d’altri de les activitats sani-
tàries i veterinàries i serveis socials va registrar a la comarca un
creixement d’un 0,6%, la qual cosa contrastà amb el fort augment
experimentat en els dos exercicis anteriors (16% el 2005 i 7,4% el
2004). Per la seva part, en el conjunt de Catalunya la branca va
registrar una pujada de l’ocupació assalariada d’un 7,5%. En els
primers mesos del 2007 l’activitat va mantenir a l’Anoia la tendèn-
cia a l’estancament del nombre de llocs de treball per compte d’altri
de l’exercici 2006, registrant una pujada d’un 0,2% entre els mesos
de desembre del 2006 i març del 2007, mentre que en el global del
Principat s’experimentà un creixement d’un 2,3%.

La branca de l’administració pública i seguretat social obligatòria
constitueix una activitat destacada a l’Anoia pel seu volum d’ocu-
pació. L’any 2006 abraçava 1.346 assalariats, cosa que represen-
tava el 4,9% del total de la comarca. Al llarg d’aquest exercici l’ocu-
pació per compte d’altri del subsector va prosseguir amb l’evolució
positiva del 2005, atès que experimentà un increment de l’1,9%
respecte de l’any anterior, percentatge inferior al que caracteritzà el
conjunt del Principat, que fou d’un 8,0%. Durant els primers mesos
del 2007 el nombre de llocs de feina assalariada del subsector a
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l’Anoia va patir una davallada d’un 6,7%, front la pujada d’un 4,7%
de tota Catalunya.

L’any 2006 la branca de l’educació concentrava a l’Anoia 990 tre-
balladors per compte d’altri, és a dir un 3,6% del total de la comar-
ca. Dins del subsector destaca l’ensenyament primari. Al llarg de
l’exercici l’activitat va patir un descens en el nombre d’efectius
assalariats d’un 21,6%, contracció significativament més elevada
que l’experimentada el 2005, quan fou d’un 3,4%. Aquesta evolució
baixista s’aturà a principi del 2007, quan es produí un increment
d’un 1,5% al llarg del primer trimestre, situant-se en 1.005 persones.

El subsector de transport, magatzem i comunicacions comptava
l’any 2006 a l’Anoia amb 963 assalariats, la qual cosa representa-
va un 3,5% del total comarcal. Segons dades del 2005, aquesta
activitat aporta el 6,8% del valor afegit brut del conjunt dels serveis.
L’exercici 2006 la branca va experimentar un creixement del nom-
bre de llocs de feina per compte d’altri d’un 5,4%, després dels
augments d’un 7,9% i d’un 8,6% del 2005 i del 2004, respectiva-
ment. S’ha de remarcar que aquesta taxa superà la registrada en
el conjunt de Catalunya, on la població ocupada al sector va min-
var un 6,8%. Val a dir que el dinamisme va continuar en els primers
mesos del 2007, si bé a un ritme inferior.

D’altra banda, a l’hostaleria l’ocupació assalariada –restauració
inclosa- es situava l’any 2006 en 918 persones, és a dir un 3,3%
del total de l’Anoia. Dins d’aquest subsector destaca per la seva
importància els restaurants i els bars, que suposen conjuntament
més del 80,0% dels llocs de feina. S’ha d’esmentar que en els dar-
rers exercicis s’ha consolidat a la branca una pujada en el nivell
d’oferta hotelera de la comarca, i especialment de la ciutat
d’Igualada, tot i que en certs anys els resultats assolits pels establi-
ments no van ser massa positius. En el cas específic de l’hoteleria,
la comarca es caracteritza per una ocupació mitjana generalment
més baixa en comparació amb la costa o l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, i per estar molt condicionada pel negoci associat a les
empreses (dilluns-divendres) i per 10-15 esdeveniments que es
celebren cada any, els quals omplen els establiments en caps de
setmana i festes. Aquesta activitat és força estacional, amb puntes
en els mesos de març, juny, juliol, octubre i novembre. L’any 2006
l’activitat del subsector va palesar una evolució similar a la de l’exer-
cici anterior, mentre que el nombre de treballadors assalariats va
augmentar un 0,2%, per sota de l’ascens registrat en el total de
Catalunya, que fou d’un 3,0%. Pel que fa l’activitat hotelera, s’ha
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d’esmentar que el grau d’ocupació dels establiments va situar-se el
2006 en nivells similars als del 2005 a nivell del Principat. En els
primers mesos del 2007 la branca va registrar un canvi de tendèn-
cia, doncs el nombre d’assalariats va augmentar un 8,8% i el grau
d’ocupació palesà un comportament alcista.

La resta de branques de serveis disposen d’uns nivells d’ocupació
assalariada inferiors a les 900 persones. D’entre aquestes es pot
ressenyar, per la seva importància, les altres activitats socials i de
serveis i els serveis personals, amb 886 treballadors el 2006.
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En els darrers anys l’ocupació de l’Anoia ha experimentat un crei-
xement sostingut. En el període 1997-2006 es van crear 9.902 llocs
de treball, cosa que representa un increment d’un 35,1%. Aquesta
tendència es corrobora amb les dades del primer trimestre del
2007, quan s’assolí un total de 39.423 ocupats, és a dir un 3,5%
més que l’any anterior, la qual cosa  suposa un augment de 1.327
llocs de feina. Malgrat aquesta evolució positiva, s’ha d’esmentar
que el creixement de l’ocupació no ha estat sempre igual al llarg
dels darrers anys, sent necessari diferenciar diverses etapes.

Entre el 1998 i el 1999 el nombre de treballadors va augmentar a
taxes elevades, d’un 5,5% i d’un 7,1% respectivament, mentre que
posteriorment va produir-se una desacceleració en el ritme de
generació dels llocs de feina, amb pujades anuals entre l’1% i el
3,4%. L’exercici 2003 es tornà a reactivar la creació d’ocupació i el
nombre d’efectius va créixer un 4,3%, moderant-se novament  l’any
2004, quan l’increment fou d’un 1,2%, i retornant a accelerar-se el
2005, amb una alça d’un 3,8%. Finalment, el 2006 va continuar el
dinamisme en la generació de llocs de treball, amb una pujada d’un 2,1%.

L’ocupació es subdivideix en dos grans grups, que són l’ocupació
assalariada i l’ocupació autònoma. En relació a la primera, cal des-
tacar que la comarca ve registrant un interessant dinamisme quant
a la creació de treball en els darrers anys. Així, des de finals de la
dècada dels noranta s’han creat 7.873 llocs de feina, cosa que
representa un increment global d’un 36,5%. Les pujades interanuals
més rellevants correspongueren al 1998 i al 1999, amb ascensos
d’un 5,7% i d’un 8,6%, respectivament. Posteriorment, la creació de
feina assalariada es va alentir, fins que l’any 2003 va tornar a asso-
lir un augment d’un 4,4%. A partir d’aquest exercici els increments
en el volum d’assalariats van registrar valors molt baixos, 0,3% el
2004 i 0,4% el 2005. Tanmateix, el 2006 es va reactivar la genera-
ció d’ocupació amb un increment del 2,3%. Aquest creixement va
continuar durant el primer trimestre del 2007, puix que el total d’as-
salariats el mes de març del 2007 es va situar en 30.150 persones,
la qual cosa significà un augment d’un 2,4% respecte a les acaballes
de l’any 2006.

L’evolució de l’ocupació en règim autònom també ha estat creixent
en els darrers anys, encara que el dinamisme fou inferior al de l’as-
salariada. En el període 1997-2006 es van generar 2.029 llocs de
treball, cosa que suposà un increment d’un 30,6%, és a dir gairebé
6 punts percentuals menys que la pujada registrada pel col·lectiu
dels assalariats. Cal assenyalar que si bé en els primers anys l’alça
anual del nombre de treballadors autònoms a la comarca era inferior
a l’experimentada pels assalariats, en els últims exercicis el dina-
misme en la creació d’ocupació per compte propi ha estat, en ter-
mes generals, major que la creació de llocs de treball per compte

3.1.- Evolució del
volum d’ocupació

total a l’Anoia
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d’altri. No obstant això, es pot apuntar que l’any 2006 el total d’ocu-
pats en règim d’autònom es va situar en 8.650 persones, amb un
creixement de l’1,4%, clarament per sota del 2,3% dels treballadors
assalariats. En el primer trimestre del 2007 es va experimentar un
fort dinamisme en la creació d’ocupació per compte propi de la
comarca, puix que el nombre d’autònoms era de 9.273 persones,
un 7,2% més que a finals del 2006. En aquest sentit, és important
destacar que l’augment del pes específic dels treballadors autò-
noms respecte als assalariats palesa un impuls important de la
capacitat autoemprenedora i de desenvolupament endogen de
l’Anoia, que segurament comportarà un enriquiment del teixit
empresarial local.

El bon comportament de l’ocupació a l’Anoia del 2006 s’explica,
principalment, per la generació de llocs de treball en activitats no
industrials, més concretament a la construcció i als serveis. El sec-
tor de la construcció va registrar creixements en el nombre d’assa-
lariats i de treballadors autònoms, d’un 7,4% i d’un 14,3%, respec-
tivament. Pel que fa al sector serveis, l’increment de l’ocupació va
ser d’un 5,4% en els llocs de feina per compte d’altri i d’un 3,3% en
el cas del treball per compte propi, la qual cosa va suposar aportar
a l’Anoia 707 nous llocs de treball assalariats i 165 nous llocs de
feina en règim autònom. Val a dir que el sector primari també va
enregistrar una pujada en el nombre d’assalariats i d’autònoms,
amb unes taxes de l’1,6% i del 5,0%, respectivament. D’altra
banda, la indústria va ser l’únic sector que l’any 2006 va registrar
una reducció en l’ocupació, a l’igual que havia succeït els dos exer-
cicis anteriors. En aquesta el treball assalariat va decréixer un
2,2%, mentre que l’autònom minvà un 4,6%.

Pel que fa el primer trimestre del 2007, cal remarcar que la cons-
trucció va continuar liderant el creixement de l’ocupació de l’Anoia,
acompanyat del sector primari. L’augment dels assalariats en la
construcció va ser d’un 11,2% i en el sector primari va ser d’un
10,9%. Pel que fa l’evolució de l’ocupació autònoma, val a dir que,
amb un menor dinamisme que el registrat el 2006, els increments
van ser d’un 3,1% en el cas de la construcció i d’un 2,6% en el sec-
tor primari. Per la seva banda, en la branca dels serveis es va pro-
duir un creixement significatiu de l’ocupació, malgrat el descens
dels assalariats (un 1,0%), atès que el nombre de llocs de treball
autònom va pujar sensiblement (un 6,3%). Finalment, en el primer
trimestre del 2007 es va registrar a la indústria un canvi de tendèn-
cia en l’ocupació respecte del que venia succeint en els darrers
anys, donat que es va registrar un increment en el nombre d’ocu-
pats. Així, si bé és cert que el total de treballadors en règim autò-
nom va descendir un 1,8% entre finals del 2006 i el mes de març
de 2007, el d’assalariats va palesar un augment d’un 3,7%.

Capítol 3
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3.2.- Modalitats 
de contracte 

a l’Anoia

El volum total de contractes efectuats tant a l’Anoia com a
Catalunya va continuar creixent durant el 2006, seguint la tendèn-
cia dels dos darrers exercicis. Val a dir que el dinamisme contrac-
tual de la comarca fou clarament superior al que es registrà al
Principat. A l’Anoia es van realitzar un global de 33.019 contractes,
4.328 contractes més que el 2005, cosa que representà un incre-
ment d’un 15,1%. Pel que fa al conjunt de Catalunya, el 2006 es
van formalitzar 2.867.327 contractes, 199.484 contractes més que
l’any passat, és a dir un 7,5% més. Gràcies al major creixement de
la contractació de la comarca, es pot apuntar que el 2006 l’Anoia
va incrementar el seu pes específic sobre el global del Principat pel
que fa a nombre de contractes, fins a representar gairebé un 1,2%.
A més, cal afegir que aquest exercici es van crear a l’Anoia poc
més de 2 de cada 10 nous contractes generats a tot Catalunya.

La contractació del 2006 presenta característiques similars entre
l’Anoia i el Principat en relació a les modalitats utilitzades, encara
que els ritmes de creixement es mostren més favorables en el cas
de la comarca. A l’Anoia l’increment de contractes indefinits va ser
d’un 45%, mentre que els contractes temporals van pujar un
10,7%, ambdós percentatges molt per sobre dels registrats l’any
2005. En canvi, en el conjunt de Catalunya l’augment dels indefinits
va ser d’un 38,3%, mentre que el creixement dels eventuals fou
només d’un 2,9%. Tot això indica que tant a l’Anoia com en el glo-
bal del Principat el tipus de contractació que va ser més dinàmic
durant el 2006 va ser aquell que respon a la generació d’una ocu-
pació més estable.

L’estructura de la contractació de la comarca corrobora l’anterior. El
pes específic de les modalitats indefinides sobre el total va aug-
mentar durant el 2006 en comparació amb la composició que
caracteritzà l’any 2005, al contrari del que passà amb les tempo-
rals. Així, els contractes fixes van representar el 2006 el 16,1% del
global dels contractes efectuats, front el 12,8% de l’exercici ante-
rior, mentre que els temporals suposaren el 83,9%, front el 87,2%.
En el cas del Principat l’estructura de la contractació va presentar
una evolució semblant, de manera que el pes relatiu de la contrac-
tació indefinida va augmentar i el de l’eventual va descendir. Així,
els percentatges de cadascun dels tipus de contractació, indefinida
i temporal, va establir-se en uns nivells similars als de la comarca,
un 16,5% i un 83,5%, respectivament.

En el primer trimestre del 2007 es registrà una millora significativa
en el grau d’estabilitat de l’ocupació creada a l’Anoia, ja que la con-
tractació indefinida va créixer a un major ritme que la temporal. Això
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va provocar que el pes específic de la primera s’incrementés en
relació a l’any anterior, mentre que la rellevància de la segona dis-
minuí. Els contractes fixes van representar en els primers mesos
del 2007 un 18,0% del total, mentre que els eventuals suposaren
un 82,0%. Aquesta tendència a favor d’una major estabilitat de la
demanda de treball també es va produir en el conjunt de
Catalunya, atès que el pes específic de la contractació indefinida
es va incrementar fins a situar-se en un 19,1% del total, alhora que
la rellevància de la temporal retrocedí fins a un 80,9%.
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Les darreres dades disponibles sobre la població activa fan referèn-
cia al Padró d’Habitants de l’any 2001. Malgrat això, l’anàlisi del
període 1996-2001 permet identificar les tendències que han deter-
minat i estan determinant l’evolució de l’Anoia en els darrers anys
pel que fa a l’oferta de personal.

Entre els anys 1996 i 2001 la població activa de la comarca va
incrementar-se en 8.380 persones, passant dels 39.356 efectius
als 47.736, cosa que representà un increment d’un 21,3%. Aquest
augment va ser superior al creixement registrat en el conjunt del
Principat, on en el mateix període la població activa va pujar un
14,8%, situant-se en 3.155.423 en el 2001. Fruit d’això, lògicament,
el pes específic de la comarca dins del global de Catalunya en ter-
mes d’actius es va incrementar, cosa que ha continuat posterior-
ment. Aquesta evolució és el reflex de dues grans tendències que
està experimentant l’Anoia quant a l’oferta de personal.

4.1.- Evolució de
la població activa

a l’Anoia
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Una primera tendència és el fort creixement demogràfic que regis-
tra la comarca. L’augment de població a l’Anoia va ser d’un 25,6%
entre el 1996 i el 2006, passant de 86.964 a 109.198 habitants,
ascens que fou superior al del conjunt de Catalunya (17,7%).
L’increment demogràfic de l’Anoia és conseqüència, principalment,
del trasllat de població dels municipis del cinturó de Barcelona o
d’altres àrees properes cap a localitats de la comarca, així com de
l’estranger. Segons dades de l’any 2006, gairebé un 40% dels habi-
tants de l’Anoia havien nascut en municipis de la resta de la provín-
cia de Barcelona, mentre que els residents originaris d’altres paï-
sos representaven el 8,8%, front l’1,4% del 1996.Val a dir que entre
aquests últims predominen els africans, seguits dels americans i
dels europeus, que suposen, respectivament, el 37,6%, el 21,0% i
el 16,9% de tota la població immigrant de l’Anoia.

Un segon factor que també explicaria l’ascens de la població acti-
va de la comarca, i la seva millor evolució respecte a Catalunya, és
la major taxa d’activitat que caracteritza a l’Anoia, és a dir el més
elevat grau d’activitat laboral que registra la població en edat de tre-
ballar. Les dades del període 1996-2001 assenyalen que la taxa
d’activitat de la comarca s’incrementà en 6,2 punts percentuals,
situant-se el 2001 en el 61,1%, pujada superior als 4,5 punts d’aug-
ment registrat en el global de Catalunya, que el mateix any pre-
sentà una taxa del 58,4%. L’evolució de la taxa d’activitat a nivell
comarcal i català indica que a l’Anoia una major proporció de la
població s’està incorporant al mercat de treball en comparació al
conjunt del Principat. Aquest comportament també està en línia
amb l’evolució de la taxa d’ocupació. En aquest cas, la comparació
amb el global de Catalunya assenyala que un percentatge lleugera-
ment superior de la població en edat de treballar de l’Anoia està
ocupada. De fet, al 2001 el grau d’ocupació de la comarca era del
54,8% respecte al 52,4% del Principat. Anàlogament al que va pas-
sar amb la taxa d’activitat, també el grau d’ocupació va palesar un
increment important en el període 1996-2001. A l’Anoia la pujada
va ser de 9,8 punts percentuals, ascens bastant similar al que tin-
gué lloc al Principat, de 9,3 punts.
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A més de l’anterior, també és interessant l’evolució de la població
activa segons gènere. En els darrers anys el col·lectiu de dones ha
encapçalat el fort dinamisme experimentat per la població activa,
tant de l’Anoia com de la resta del Principat. La incorporació de la
població femenina al mercat de treball explica que, malgrat el supe-
rior augment del nombre d’habitants masculins en el període 1996-
2001 respecte el de residents femenins, el col·lectiu d’homes actius
s’hagi incrementat de manera substancialment inferior al de les
dones. En aquest període s’ha d’esmentar que la pujada de la
població activa masculina va ser d’un 17,4%, mentre que la femeni-
na fou d’un 27,1%. Aquest dinamisme també es reflecteix en els
majors augments experimentats en aquests anys per les taxes
d’activitat i d’ocupació de les dones, que van ser de 7,6 i 11,2 punts
percentuals, respectivament, mentre que en els homes les pujades
van ser de 4,5 i de 8,5 punts.

Malgrat tot, el dinamisme laboral de la població femenina no va ser
suficient per eliminar o reduir de manera significativa la desigualtat
de gènere en l’accés al mercat de treball. L’any 2001 un total de 7
de cada 10 homes en edat de treballar a l’Anoia eren considerats
actius laboralment, proporció que en el cas de les dones es situa-
va en el 5,1. Paral·lelament, 2 de cada 3 homes actius tenien feina,
mentre que a les dones la proporció es reduïa a 4,4 de cada 10.

D’altra banda, s’ha de remarcar que l’Anoia es caracteritza per uns
nivells d’activitat i d’ocupació superiors als del conjunt de
Catalunya, tant pel que fa a la població masculina com a la femeni-
na. Per exemple, la taxa d’activitat de la comarca evidencia unes
ràtios majors a les del Principat en 2,2 punts percentuals en el cas
dels homes i en 2,7 punts en el de les dones, alhora que en taxa
d’ocupació les diferències són de 2,7 punts en els homes i de 2,6
punts en les dones.
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L’any 2006 hi havia registrades a l’Anoia un total de 4.932 persones
desocupades. Al llarg de l’exercici, l’evolució de l’atur es va carac-
teritzar per diversos alt-i-baixos. En els dos primers mesos del
2006, la desocupació registrà un comportament relativament
estable, amb una lleugera pujada el mes de febrer, quan s’assolí
els 5.074 aturats, segon valor més alt de tot l’any. Posteriorment, el
nombre de persones sense feina va minvar fins a arribar al nivell
més baix de l’exercici al mes de maig, amb un total de 4.697 efec-
tius. Per la seva banda, el nombre de desocupats va mantenir-se
força estable al juny, registrant-se un reduït increment en relació al
mes anterior. Van ser els mesos de juliol i agost els que pre-
sentaren un fort augment del total d’aturats, arribant a 5.213 per-
sones. En els darrers quatre mesos de l’any es van registrar
lleugeres variacions i l’exercici tancà amb 4.932 persones sense
feina.

La indústria va ser el sector d’activitat de l’Anoia que concentrà una
major destrucció de llocs de feina durant el 2006. Així, 2 dels 3
expedients de regulació laboral autoritzats a la comarca al llarg de
l’any es van produir en aquesta branca, afectant al 68,4% del total
dels treballadors que es van veure perjudicats a l’Anoia per aquest
instrument laboral. Dins de la indústria, el tèxtil i confecció i el cuir

4.2.- Evolució de
l’atur a l’Anoia
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i calçat van continuar sent els subsectors en els que es destruí més
llocs de feina, a l’igual que en exercicis anteriors. En el primer cas
es van perdre entre finals del 2005 i finals del 2006 un total de 244
llocs de treball i en el segon 44, quantitats que resultaren en con-
junt inferiors a les d’altres anys.

La taxa d’atur de l’Anoia, calculada respecte a la població activa del
Padró d’Habitants de l’any 2001, es situà a finals de 2006 en el
10,3% al mateix nivell que l’exercici anterior i 3,6 punts percentuals
per sobre de la taxa de desocupació de Catalunya, que va situar-
se en un 6,7%.

Com en altres anys, l’Anoia es va caracteritzar l’any 2006 per un
nivell de desocupació superior al d’altres comarques del seu
entorn. Així, al Garraf el percentatge d’atur va ser d’un 9,7%, al
Bages d’un 8,4%, al Baix Llobregat d’un 7,8%, a l’Osona d’un
8,1%, i a l’Alt Penedès d’un 7,9%. No obstant això, el comporta-
ment de la taxa de persones sense feina durant l’exercici va ser
més positiu a l’Anoia que a les altres comarques, atès que a dues
d’aquestes va créixer i a la resta va reduir-se en menys d’1 punt
percentual.

Durant els primers mesos del 2007 l’atur a la comarca de l’Anoia
va registrar una lleugera davallada respecte de l’exercici anterior, ja
que al mes de maig el total de persones desocupades era de
4.850, és a dir un 1,7% menys que a les acaballes del 2006.
Aquesta contracció va ser molt inferior a la registrada en el conjunt
de Catalunya, on el global d’aturats disminuí un 4,6% en el mateix
període. Paral·lelament, durant el 2007 la taxa d’atur de la comar-
ca es va reduir en relació a l’any 2006, situant-se en el mes de
maig en un 10,2%, taxa que encara resultà superior al 6,4% de mit-
jana que caracteritzà el Principat.
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Les dades de l’any 2006 indiquen que un 64% de les persones en
atur eren dones i el 36% restant homes, la qual cosa representa
que l’atur femení afectava a 3.154 actius i el masculí a 1.778. El
pes específic de cada col·lectiu en el global de la desocupació
comarcal va mantenir-se estable en relació al 2005. Malgrat això,
es continua constatant que el grup de les dones va patir una evolu-
ció més desfavorable de l’atur que el dels homes. Aquesta mateixa
tendència es va registrar al conjunt de Catalunya, per la qual cosa
el 2006 es van mantenir pràcticament les mateixes diferències
d’anys anteriors entre l’Anoia i el Principat pel que fa l’impacte de
la desocupació segons gènere. Val a dir que a Catalunya el pes
específic de l’atur de les dones sobre el total de la desocupació és,
tradicionalment, menor al de la comarca (gairebé 8 punts per-
centuals menys el 2006), però, pel contrari, el dels homes és supe-
rior (aproximadament 8 punts percentuals més el 2006).

El panorama de les taxes d’atur en funció del sexe va ser el 2006
similar al d’exercicis passats. El percentatge femení, calculat en
base a la població activa del Padró d’Habitants de l’any 2001, es va
situar en el 15,9%, significativament per sobre de la masculina, que
fou d’un 6,3%. D’altra banda, cal afegir que el 2006 les taxes d’atur
tant masculina com, sobretot, femenina de l’Anoia continuaren sent
més elevades que les relatives a la mitjana de Catalunya, que van
ser d’un 5,3% i d’un 8,4%, respectivament.

Anàlogament al que va passar els dos exercicis anteriors, en els
primers mesos del 2007 es va produir a la comarca un increment
del nombre de desocupades i un descens del volum d’aturats, la
qual cosa repercutí en el pes específic de cada col·lectiu sobre el

4.2.1.- Atur segons
el gènere
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global d’actius sense feina. Entre finals del 2006 i el mes de maig
del 2007 la rellevància del grup de dones sense treball es va incre-
mentar 2 punts percentuals i el d’homes disminuí en un 8%.
D’aquesta manera, més del 66% de les persones desocupades de
l’Anoia del mes de maig del 2007 eren dones i menys del 34%
homes. Les dades mensuals sobre l’atur femení disponibles per als
primers mesos del 2007, comparades amb les del mateix període
de l’exercici anterior són inferiors (a excepció del mes de febrer), la
qual cosa indica que s’ha trencat la tendència desfavorable registra-
da durant el 2006. Per la seva banda, entre finals del 2006 i el maig
del 2007 el percentatge d’homes sense feina es situà a Catalunya
en el 40% sobre el total i el de dones en el 60%, indicant una
variació en relació al global del 2006 (44% i 56%, respectivament).
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L’any 2006 una proporció significativa de l’atur de l’Anoia es con-
centrava en el col·lectiu de més de 45 anys. Més concretament, els
2.172 desocupats que es comptabilitzaven en aquest interval repre-
sentaven un 45% del total comarcal. Val a dir que el pes específic
d’aquest col·lectiu a l’Anoia superava la rellevància que tenia en el
conjunt de Catalunya, on suposava el 40%. Des d’una perspectiva
temporal de mitjà termini, cal destacar que aquest grup va experi-
mentar un descens de la seva rellevància sobre l’atur comarcal
entre el 2000 i el 2002, per tornar a incrementar la importància el
2003. L’any 2006 el grup dels de més de 45 anys va augmentar el
seu pes específic en 2 punts percentuals, palesant un pitjor com-
portament de la desocupació que la mitjana general.

El segon grup que concentrava l’any 2006 una major proporció de
desocupats era el de persones entre 30 i 45 anys, que represen-
taven un 33% del global d’aturats a nivell comarcal i un 37% en el
cas de tot el Principat. Val a dir que el pes específic d’aquest
col·lectiu sobre el total de persones sense feina va romandre
estable en relació al 2005 en el cas de l’Anoia, mentre que a
Catalunya patí una davallada de 3 punts percentuals.

El grup d’actius amb 25-30 anys abraçava l’any 2006 el 12% de
tots els desocupats de l’Anoia. S’ha d’esmentar que l’evolució
d’aquest es caracteritza per una tendència estable al llarg del
temps, amb lleugeres oscil·lacions. Aquest mateix grup concentra-
va en el conjunt de Catalunya un 13% de l’atur el 2006, percentatge
inferior a l’assolit l’exercici anterior en 2 punts percentuals.

D’altra banda, els desocupats entre 20 i 25 anys suposaven l’any
2006 un 7% del global de l’atur de l’Anoia, valor inferior al dels dar-
rers dos anys i similar al de tot el Principat (7%).

Finalment, el nombre de persones sense feina amb una edat infe-
rior als 20 anys representava el 2006 un 3% del conjunt dels desocu-
pats de l’Anoia, proporció similar a la que suposava aquest col·lec-
tiu en el cas de Catalunya. Pel que fa a la comarca, s’ha
d’assenyalar que aquest pes específic va disminuir respecte als
dos darrers exercicis.

En relació a l’efecte de l’atur segons edat i sexe, val a dir que l’any
2006 el subgrup d’edat amb el pes específic més alt en el nombre
de desocupats de l’Anoia va ser el de 25 a 29 anys, amb un 13,9%
del total, seguit de molt a prop del de 30 a 34 anys (13,4%), i dels
subgrups de 60-64 anys i de 55-59 anys (12,9% i 12,5%, respecti-
vament). Pel que fa al col·lectiu de les dones, el percentatge més

4.2.2.- Atur segons
l’edat
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elevat de persones aturades correspongué al subgrup d’edat de 55
a 59 anys, amb un 19%, seguit del subgrup de 30 a 34 anys (14%)
i del de 50 a 54 anys (13,7%).

En els resultats dels primers mesos del 2007 es presenten alguns
valors significativament diferents als obtinguts l’any 2006. S’hi
observa un augment d’1 punt percentual dels grups de més de 45
anys d’edat i de 30-45 anys, i una davallada de la mateixa propor-
ció en els casos dels col·lectius d’edat de 20–25 anys i de menys
de 20 anys. Aquesta situació palesa una evolució molt semblant
respecte al panorama global de Catalunya. Entre finals del 2006 i
principi del 2007 al Principat es va produir un descens en la
importància d’1 punt percentual dels grups d’edat de 25-30 anys i
de 20-25 anys, mentre que en el dels majors de 45 anys s’experi-
mentà un increment de 2 punts percentuals.

Des d’una perspectiva de mitjà termini, es pot apuntar que l’atur
juvenil (fins als 25 anys) a la comarca de l’Anoia s’ha anat reduint
al llarg del temps de forma lleugera i progressiva, fins assolir valors
fins i tot inferiors als del conjunt del Principat. En sentit contrari, la
desocupació en el col·lectiu de més edat continua tenint un pes
específic important tant a nivell comarcal com català.
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L’any 2006 el major nombre d’aturats de l’Anoia es concentrava en
els sectors dels serveis i de la indústria, els quals abraçaven 2.167
i 2.065 desocupats respectivament, el 44% i el 42% del total
comarcal en cada cas. Els seguia el col·lectiu dels aturats de la
construcció (8%) i els actius sense feina anterior (5%). Aquest
panorama difereix de l’estructura sectorial que caracteritzava el
2006 el conjunt de Catalunya, atès que en aquesta el pes específic
dels desocupats dels serveis i de la construcció era superior a
l’Anoia i el dels desocupats de la indústria inferior. De fet, al
Principat un 61% dels aturats es concentrava en les activitats ter-
ciàries, mentre que un 23% corresponia a la indústria, un 9% a la
construcció i un 5% als que no tenien treball anteriorment.

La composició de l’atur a l’Anoia del 2006 no difereix de manera
significativa del panorama del 2005. L’agricultura, la indústria i els
serveis van concentrar les mateixes proporcions del total de desocu-
pats, mentre que la construcció va augmentar el seu pes específic
en 1 punt percentual i el col·lectiu sense ocupació anterior va regis-
trar un descens similar.

En els inicis del 2007 es confirma una baixada de l’atur de forma
generalitzada a tots els grans sectors d’activitat de l’Anoia, excepte
al sector serveis, on es constatà un empitjorament, puix que els
aturats registrats augmentaren un 3,5% respecte de l’any anterior.
Es pot apuntar una forta reducció en el nombre de persones desocu-

4.2.3.- Atur segons
l’ocupació anterior
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pades a la construcció (15%) i a l’agricultura (8%), i una davallada
més moderada a la indústria (2,5%). D’altra banda, cal assenyalar
que també en el col·lectiu d’aturats sense ocupació anterior es pro-
duí una forta contracció, que fou d’un 17,5%.

En els primers mesos del 2007 l’estructura de l’atur de l’Anoia
segons sectors econòmics va confirmar el panorama que caracteritzà
l’any passat, palesant-se la seva divergència respecte a la com-
posició sectorial de la desocupació en el global de Catalunya. S’ha
d’esmentar que a nivell del Principat la distribució de l’atur no va
experimentar canvis significatius en comparació amb finals del
2006. A la comarca el pes específic dels desocupats en el sector
serveis va augmentar 2 punts percentuals, fins a situar-se en el
46%, mentre que el de la construcció i el col·lectiu sense ocupació
anterior van reduir-se cadascun 1 punt percentual, registrant un
pes relatiu respecte del conjunt de l’activitat econòmica de la
comarca d’un 7% i d’un 4%, respectivament. Per la seva banda, el
sector primari i la indústria van mantenir els mateixos valors del
2006.

Anàlisi de l’oferta de personal a l’Anoia 1997-2007
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Tradicionalment, tant a l’Anoia com a Catalunya el major nombre de
persones sense feina s’ha concentrat en les categories amb un
menor nivell d’estudis o sense una qualificació específica. En el cas
de la comarca, el grup que abraça una proporció més elevada d’atu-
rats és el de les persones amb educació general, que l’any 2006
comptava amb gairebé aproximadament un 69% del total.
Juntament amb aquest, s’han de remarcar col·lectius que es carac-
teritzen per uns nivells d’estudis baixos, el de les persones amb
estudis primaris (6% del global dels desocupats) i el de les per-
sones amb estudis primaris complerts (11%). A aquests els
segueix el grup de les persones amb programes de formació pro-
fessional, que el 2006 concentrava el 7% del total. D’altra banda, el
col·lectiu d’efectius amb estudis tècnics professionals de nivell
superior va abraçar el 5% de tots els aturats, els universitaris de
primer cicle el 2%, i els de segon i tercer cicle cap desocupat. En
síntesi, es pot destacar que l’any 2006 gairebé el 86% dels aturats
de l’Anoia eren persones que no havien cursat cicles formatius
posteriors als de l’ensenyament obligatori.

Aquest panorama és bastant similar al del conjunt de Catalunya
quant a la seva composició, si bé s’ha d’esmentar que al Principat
els grups amb nivells d’estudis més baixos concentren menors pro-
porcions d’aturats que a la comarca i que, per contra, els col·lectius

4.2.4.- Atur segons
el nivell d’estudis
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que tenen estudis més alts abracen majors percentatges de per-
sones sense feina. Així, l’any 2006 el 64% dels desocupats cata-
lans es concentrava en el grup de persones amb educació general
(5 punts percentuals més baix que a l’Anoia), el 6% en el de les
persones amb estudis primaris (mateix percentatge que a la
comarca), i el 10% en el de les persones amb estudis primaris
complerts (1 punt percentual inferior a l’Anoia). Pel que fa a la resta
de col·lectius, amb uns nivells d’estudis més elevats, els valors en
el conjunt del Principat són similars o lleugerament superiors als de
l’Anoia. Així, en el cas dels aturats amb estudis professionals i en
el de les persones amb estudis tècnics professionals superiors, els
percentatges eren el 2006 els mateixos que els presentats per la
comarca, mentre que els col·lectius universitaris, tant de primer
cicle com de segon i tercer cicle, el Principat es troba per sobre en
1 punt percentual i en 4 punts percentuals, respectivament.

Durant els primers mesos de l’any 2007 l’atur a la comarca segons
el nivell d’estudis va experimentar alguns canvis. En el col·lectiu de
les persones amb estudis primaris complerts s’ha produït un aug-
ment del seu pes específic sobre el total en 1 punt percentual, fins
a concentrar el 12% del global dels desocupats. D’altra banda, el
nombre d’aturats amb educació general i el dels que tenen estudis
universitaris de primer cicle van decréixer cadascun 1 punt per-
centual, situant la seva importància sobre el total en un 68% i un
1%, respectivament. En el mateix sentit, el col·lectiu de desocupats
amb estudis universitaris de segon cicle va augmentar 2 punts per-
centuals el seu pes relatiu respecte del 2006, abraçant en el mes
de maig del 2007 un 2% de tots els aturats. La resta de grups de
persones sense feina -els sense estudis, els d’estudis primaris, els
que han seguit algun programa de formació professional, els d’es-
tudis tècnics professionals de nivell superior i els d’estudis univer-
sitaris de tercer cicle- van mantenir durant els primers mesos del
2007 els mateixos pesos específics del 2006.

En el conjunt de Catalunya els únics col·lectius de desocupats
segons estudis que registraren canvis entre finals del 2006 i els
primers mesos del 2007 van ser els relatius als estudis primaris i
als estudis de programes de formació. Així, mentre que el primer
grup va patir un descens d’1 punt percentual, el segon experimen-
tà un increment de la mateixa magnitud, de tal manera que els
seus pesos específics passaren a ser d’un 5% i d’un 8%, respecti-
vament.
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L’any 2006 bona part dels aturats de l’Anoia es concentrava en els
grups de menor categoria professional, com eren els correspo-
nents als treballadors no qualificats i als operaris de maquinària,
els quals abraçaven un 31% i un 23% del total, respectivament.
Aquestes proporcions baixaven considerablement en el cas de
col·lectius amb algun tipus de qualificació professional específica,
com per exemple els treballadors dels serveis (13%), els treballadors
qualificats (12%) i els empleats administratius (11%).

A mesura que el perfil professional requereix una major formació i
està associat a una categoria laboral de major nivell, l’impacte de
l’atur minva de manera considerable. Així, el grup dels tècnics i pro-
fessionals de recolzament concentraven l’any 2006 el 6% del total
d’aturats, el dels tècnics i científics un 2%, i el dels directius l’1%.
D’altra banda, cal assenyalar que el 2006 el col·lectiu amb un
menor pes específic sobre l’atur total a l’Anoia fou el dels treballadors
de l’agricultura i pesca, que suposaren un 1%, circumstància que,
lògicament, respon a la rellevància que té el sector primari dins de
l’activitat econòmica global de la comarca.

En el conjunt de Catalunya l’estructura de la importància de l’atur
a la majoria dels grups professionals del 2006 no s’allunyava
massa del panorama que registrava l’Anoia. No obstant això, cal
ressenyar que la desocupació en els col·lectius de menor catego-
ria professional tenien una major rellevància a la comarca que al
Principat. Així, els grups dels treballadors no qualificats i dels ope-
raris de maquinària es caracteritzaven a Catalunya per concentrar
proporcions de l’atur total inferiors a les de l’Anoia (28% i 11%,
respectivament). Per contra, els col·lectius de major nivell profes-
sional abraçaven una major part de la desocupació global al
Principat que a la comarca. Aquest és el cas, per exemple, dels tre-
balladors dels serveis i dels empleats administratius, que concen-
traven un 17% i un 16%, respectivament, a Catalunya (13% i 11%
a l’Anoia). En aquest sentit, també s’ha d’assenyalar que el grup
dels tècnics i professionals de recolzament concentraven l’any
2006 el 9% del total d’aturats, el grup dels tècnics i científics el 5%,
i el dels directius el 2%, la qual cosa suposà uns pesos específics
superiors als presentats per aquests mateixos col·lectius a la
comarca (un 6%, un 2% i un 1%, respectivament).
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En el mes de setembre del 2007 l’oferta de formació ocupacional
disponible al conjunt de l’Anoia estava configurada per 142 places.
D’aquestes la majoria (un 88,7%) es destinava a formació ocupa-
cional per a persones de qualsevol edat, mentre que la resta (un
11,3%) es dirigia a joves menors de 25 anys. Val a dir que no exis-
tia cap plaça d’oferta formativa per a majors de 25 anys. El setem-
bre del 2007 hi havia 1 plaça de formació ocupacional per a cada
34,7 efectius de la comarca en situació d’atur, mentre que a mitjans
del 2006 hi havia 1 per a cada 10,7.

En el mes de setembre del 2007 la formació ocupacional destina-
da als desocupats de qualsevol edat es concentrava, principal-
ment, en ajuntaments. Es tractava de l’Ajuntament de Vilanova del
Camí (29,6% del total de places), de l’Ajuntament d’Igualada
(19,7%) i de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui (9,9%).
La resta de l’oferta formativa corresponia al Consell Comarcal de
l’Anoia (19,7%) i a CCOO-CEPROM (9,9%).

Les temàtiques amb major oferta de formació per a qualsevol edat
eren, el setembre del 2007, les dedicades a la informàtica i als
serveis personals. En el primer cas destacaven la informàtica de
l’usuari i les aplicacions informàtiques de gestió, mentre que en el
segon s’han de ressenyar les destinades a auxiliar d’infermeria en
geriatria i a auxiliar d’ajut a domicili. La resta de places es dis-
tribuïen en àmbits molts variats, com lampista, agent comercial,
gestor de magatzem i administratiu comptable.

Respecte a l’oferta de formació ocupacional per als menors de 25
anys, cal assenyalar que totes les places existents en el mes de
setembre del 2007 s’oferien en escoles taller en la Mancomunitat
d’Òdena, i corresponien a les especialitats de jardineria i fusteria.

4.3.- Oferta 
de qualificacions

ocupacionals
a l’Anoia
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La Conca d’Òdena és la principal àrea econòmica de l’Anoia. L’any
2006 concentrava el 64,1% de les empreses ocupadores (comptes
de cotització patronal) i el 69,1% dels assalariats de tota la comarca.
Dins de la Conca d’Òdena destaca la ciutat d’Igualada, on s’ubica el
44,8% de les companyies i el 47,8% dels treballadors per compte
d’altri de l’Anoia. Altres poblacions a ressenyar són La Pobla de
Claramunt, Òdena, i Vilanova del Camí, totes elles amb més de
1.600 assalariats.

L’any 2006 els municipis que configuren la Conca d’Òdena van
mantenir una evolució positiva de l’activitat econòmica respecte de
l’exercici anterior, tant en termes de teixit empresarial com d’ocu-
pació, encara que amb unes taxes de creixement inferiors. Així,
mentre que el 2005 el nombre de companyies va experimentar un
augment d’un 3,3% i el total d’assalariats va incrementar-se un
3,6%, l’any 2006 van créixer a un ritme d’un 2,0% i d’un 1,6%, res-
pectivament. En un altre sentit, s’ha de destacar que en el 2006 no
va tenir lloc cap expedient de regulació d’ocupació a la subcomar-
ca, cosa que contrasta amb els dos darrers anys quan va concen-
trar bona part de les regulacions.

L’evolució experimentada a la Conca d’Òdena durant el 2006 va ser
diferent entre les diverses ciutats de la zona. La marxa més positi-
va va correspondre a Santa Margarida de Montbui i a Igualada, que
van registrar les taxes de creixement més elevades, tant en termes
de nombre d’empreses com d’ocupació. Val a dir que la primera
d’elles va ser la que presentà la major pujada de l’ocupació, men-
tre que la segona fou la que més teixit empresarial va generar. És
important destacar que Santa Margarida de Montbui ja havia
encapçalat la marxa de la Conca d’Òdena en els dos exercicis
anteriors. Els va seguir en dinamisme Òdena i Jorba, les quals
experimentaren, respectivament, un augment suau i un estanca-
ment en el nombre de firmes però força important en el d’assala-
riats, amb un ritme de creixement de l’ocupació només per darrera
de Santa Margarida de Montbui. Cal apuntar que aquests resultats
suposaren invertir la tendència negativa que palesà la ciutat el
2005. Per la seva part, Vilanova del Camí va registrar durant el
2006 un increment en el teixit empresarial, però una contracció en
el nombre de treballadors per compte d’altri, a l’igual que havia
succeït l’exercici anterior. Finalment, el comportament més negatiu
del 2006 va correspondre a La Pobla de Claramunt, on es patiren
reduccions de prop d’un 1% en el nombre d’empreses i d’un 2% en
la població assalariada, capgirant la marxa positiva del 2005.

5.1.- Evolució de
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El nombre d’aturats de la Conca d’Òdena es va situar a finals del
2006 en 3.188 persones, la qual cosa representà un 64,6% del
total de l’Anoia. Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui
van continuar sent, com en els darrers exercicis, els municipis que
registraren el 2006 unes taxes de desocupats més elevades, amb
un 12,8% i un 12,3% de la població activa, respectivament, mentre
que Jorba tingué la més baixa, d’un 6,1%. Tanmateix, Igualada va
ser la localitat que concentrà una major quantitat d’efectius sense
feina, 1.609 persones, és a dir el 32,6% del total de la comarca, tot
i que la seva taxa d’atur es situà en el 9,6%.

En els primers mesos del 2007 l’evolució empresarial de la Conca
d’Òdena va experimentar un major dinamisme que el 2006, mentre
que l’ocupació assalariada va moderar la seva marxa positiva. Així,
el nombre de firmes va registrar un creixement d’un 3,5%, alhora
que el total d’assalariats augmentà un 2,4%. El comportament més
dinàmic va correspondre a Santa Margarida de Montbui i Jorba que
acceleraren l’evolució positiva experimentada el 2006. Li va seguir
Òdena, que va continuar millorant sensiblement els registres asso-
lits l’any passat. Per la seva part, entre el mesos de desembre del
2006 i de març del 2007 Vilanova del Camí incrementà el seu ritme
de creació de teixit empresarial i invertí la marxa negativa de l’ocu-
pació. També, s’ha de destacar l’evolució de La Pobla de
Claramunt, que transformà els descensos del nombre d’empreses
i d’assalariats del 2006 en pujades molt significatives en el primer
trimestre del 2007. Finalment, durant els primers mesos de 2007
Igualada va mantenir el mateix ritme en la generació de nou teixit
de firmes, però ralentí de manera significativa la creació d’ocupa-
ció per compte d’altri.

Entre els mesos de gener i de maig del 2007 l’evolució de l’atur es
va caracteritzar per un descens en relació al 2006. Tots els munici-
pis, excepte Òdena, registraren el maig del 2007 una reducció en
comparació amb el 2006. Els majors percentatges de desocupats
van correspondre a Santa Margarida de Montbui i Vilanova del
Camí, amb un 12,2% i un 12,0%, respectivament, i el menor a
Jorba, d’un 5,1%. D’altra banda, Òdena va registrar una taxa d’un
10,4%, mentre que a Igualada i a La Pobla de Claramunt les pro-
porcions d’aturats es situaren en un 9,3% en ambdós casos.
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La subcomarca de l’Alta Anoia abraçava l’any 2006 una mica més
del 6% de l’activitat econòmica de l’Anoia en termes d’empreses
ocupadores (6,4% del total) i de treballadors assalariats (6,2% del
global). Calaf és el principal nucli de la zona, amb 144 firmes i 937
efectius per compte d’altri, concentrant el 3,8% de les empreses i
el 3,2% dels assalariats de tota la comarca. Altres poblacions a res-
senyar són Els Prats de Rei, Montmaneu i Calonge de Segarra.

Durant el 2006 l’Alta Anoia va experimentar, a diferència de l’any
passat, una evolució molt més dinàmica de la que enregistrà el con-
junt de la comarca. El nombre d’empreses va créixer un 6,1%, taxa
superior a la de l’exercici anterior, mentre que el total d’assalariats
augmentà un 4,9%, creixement significatiu front el pràctic estanca-
ment de l’any 2005. Es pot afegir que al llarg del 2006 no va tenir lloc
cap expedient de regulació d’ocupació a la subcomarca, front l’expe-
dient de 205 treballadors afectats produït l’exercici anterior.

Els municipis que van palesar el 2006 una millor evolució foren
Pujalt, Veciana, Rubió, Sant Martí de Sesgueioles, Calonge de
Segarra, i, finalment, Calaf, amb pujades força significatives tant en
les unitats empresarials com en els treballadors per compte d’altri.
Juntament a les anteriors es pot assenyalar, d’una banda, el nota-
ble ascens de l’ocupació assalariada i l’estancament en la creació
de teixit empresarial a Castellfollit de Riubregós, i, d’altra part, un
destacat increment del nombre d’empreses i un creixement nul del
total d’assalariats a Montmaneu i a Els Prats de Rei. En sentit con-
trari, s’ha d’esmentar que la marxa més negativa va correspondre,
a l’igual que succeí en l’exercici anterior, a Copons. També cal des-
tacar la pèrdua d’ocupació assalariada i el creixement nul en el
nombre d’empreses a Sant Pere Sallavinera. Finalment, apuntar
que a Argençola durant el 2006 es va produir un clar estancament
tant en terme de teixit empresarial com d’ocupació assalariada.

L’Alta Anoia va comptabilitzar el 2006 un global de 173 persones
aturades, és a dir gairebé un 3,5% de tota la comarca. Montmaneu
va passar a ser, per davant de Calaf (7,4%) i Copons (7,3%), el
municipi amb major percentatge d’atur, amb un 7,7%. Cal destacar
que Copons havia tingut en els darrers anys la taxa de desocupa-
ció més elevada de la subcomarca. No obstant això, la ciutat que
el 2006 continuà concentrant la major proporció de tots els aturats
de l’Alta Anoia va ser Calaf, amb el 55,7%. Altres localitats amb
taxes significatives d’atur foren, per ordre d’importància, Rubió,
Calonge de Segarra i Sant Pere Sallavinera. Per contra, els per-
centatges més baixos es registraren a Veciana (1,3%) i a
Argençola (2,2%).

5.2.- Evolució de
l’activitat 

empresarial i 
l’ocupació a 
l’Alta Anoia
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En els primers mesos de l’any 2007 l’Alta Anoia va registrar un
menor dinamisme que el 2006 pel que fa al nombre d’empreses,
però similar força quan a ocupació. El teixit de companyies va créi-
xer un 1,5%, mentre que el global d’assalariats augmentà un 4,0%.
De la mateixa manera, el ritme de creació d’empreses de la sub-
comarca va situar-se per sota de l’assolit a tota l’Anoia, alhora que
l’ocupació es va incrementar per sobre de la pujada experimenta-
da en el conjunt de la comarca. Els resultats més favorables van
correspondre als municipis de Rubió, Calaf i Sant Martí de
Sesgueioles, seguint la tendència del 2006, mentre que els més
negatius van tenir lloc a Veciana, Argençola i Pujalt, amb caigudes
significatives tant en el teixit empresarial com en el nombre d’as-
salariats. També, es pot esmentar l’estancament general registrat
per Montmaneu en ambdós indicadors. Per la seva part, durant el
primer trimestre del 2007 cal destacar la destrucció de teixit empre-
sarial a Els Prats de Rei i a Castellfollit de Riubregós, i la davalla-
da d’ocupació assalariada a Copons i, en menor mesura, a Calonge
de Segarra. Finalment, val a dir que Sant Pere Sallavinera va regis-
trar un increment significatiu en el nombre d’assalariats, la qual cosa
suposà un canvi de tendència respecte de l’exercici anterior.

Entre els mesos de gener i de maig del 2007 el total de desocupats
a l’Alta Anoia va experimentar un lleuger descens en relació a l’any
passat. El major percentatge de desocupats es localitzà a Rubió
(8,6%), que registrà una important pujada en relació a l’exercici
anterior, seguit de prop per Montmaneu i per Calaf, amb un 6,6% i
un 6,3%, respectivament. En l’altre extrem, cal esmentar el munici-
pi d’Argençola, amb una taxa d’un 1,1%, així com les d’Els Prats de
Rei i Castellfollit de Riubregós, amb percentatges respectius d’un
2,4% i d’un 2,8%. En comparació amb el 2006, es pot ressenyar
que durant els primers mesos del 2007 es va produir un increment
significatiu de les taxes d’atur en els casos de Veciana, Sant Martí
Sesgueioles i Rubió. Per contra, Els Prats de Rei, Copons i Sant
Pere Sallavinera van ser els municipis que experimentaren unes
caigudes més destacades en els seus nivells d’atur.
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L’àrea configurada pels municipis de la resta de l’Anoia concentra-
va l’any 2006 el 29,5% de les empreses ocupadores (comptes de
cotització patronal) i el 24,7% dels assalariats del conjunt de la
comarca. Des del punt de vista econòmic, la principal localitat és
Piera, que abraça el 10,1% de les firmes i el 6,7% dels treballadors
per compte d’altri de l’Anoia, a la que segueixen Capellades (4,3%
i 5,4%, respectivament) i Masquefa (5,0% i 4,2%, respectivament).

L’any 2006 els municipis que integren la subcomarca de la resta de
l’Anoia van registrar un creixement en l’activitat empresarial i en l’ocu-
pació en relació a l’exercici anterior, i, a més, aquest increment es
va situar per sobre de l’experimentat al conjunt de la comarca.
Globalment, el nombre de firmes augmentà un 3,8% i el d’assala-
riats un 3,0%. D’altra banda, s’ha d’esmentar que la resta de
l’Anoia registrà al llarg de l’exercici un total de 3 expedients de
regulació d’ocupació autoritzats, la qual cosa significà la totalitat
dels patits pel conjunt de la comarca. Val a dir que aquests afecta-
ren a un total 79 treballadors i van tenir lloc als municipis de
Masquefa (57% dels treballadors implicats), Orpí (31,6%) i Sant
Martí de Tous (11,4%). Per sectors, cal apuntar que un 68,4% dels
treballadors afectats pels expedients de regulació d’ocupació per-
tanyien a la indústria, i el 31,6% restant al sector de la construcció.

Les localitats que van experimentar el 2006 una millor evolució van
ser Cabrera d’Igualada, Santa Maria de Miralles, El Bruc,
Capellades, La Torre de Claramunt, i Els Hostalets de Pierola, tant
pel que fa a la creació d’empreses com de llocs de treball assala-
riat. Altres municipis que van registrar el 2006 un increment signifi-
catiu en la generació d’ocupació per compte d’altri van ser
Castellolí, Piera, Vallbona d’Anoia i Masquefa. Val a dir, no obstant
això, que mentre que el primer d’aquests municipis va registrar un
estancament en la creació de teixit empresarial, els dos darrers
patiren una clara contracció. Finalment, el 2006 cal destacar l’apa-
rició d’activitat econòmica a Bellprat, inexistent a l’any 2005.

Per contra, els resultats més negatius del 2006 van correspondre a
Sant Martí de Tous i a Orpí, amb importants davallades en el total
d’assalariats i amb un seriós estancament pel que fa al nombre
d’empreses. També patiren descensos, però de menor magnitud,
en el nombre d’assalariats La Llacuna i Carme, tot i que aquests
dos municipis van registrar increments prou significatius en la crea-
ció de teixit empresarial.

L’any 2006 el nombre d’aturats dels municipis de la resta de l’Anoia
va ser de 1.569 persones, la qual cosa representava el 31,8% de
tota la comarca. Gairebé una quarta part de tots els aturats de la
subcomarca es concentrava al municipi de Piera, seguida per

Anàlisi de l’activitat empresarial i l’ocupació per àrees comarcals 2000-2007
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Capellades i Masquefa, amb uns percentatges d’un 19,7% i un
18,8%, respectivament. La localitat que va registrar una proporció
de desocupats més alta fou, a l’igual que altres anys, Cabrera
d’Igualada, amb una taxa d’un 18,6%. Li van seguir La Torre de
Claramunt (13,3%), Vallbona d’Anoia (12,0%), Masquefa (11,5%), i
Els Hostalets de Pierola i Sant Martí de Tous, ambdós amb un
10,8%. En l’altre extrem, els percentatges de desocupats més bai-
xos van correspondre a Santa Maria de Miralles (3,9%), Bellprat
(4,1%) i Orpí (4,6%).

En els primers mesos del 2007 la resta de l’Anoia va moderar els
registres positius que van caracteritzar la seva evolució durant el
2006. El nombre d’empreses va créixer en el període gener-març
un 0,9% i el global d’assalariats un 5,0%, en ambdós casos per
sota de les pujades de l’any anterior. Els municipis amb un com-
portament més favorable a principi del 2007 van ser Capellades i
Cabrera d’Igualada, destacant l’augment de gairebé un 17% en el
total d’assalariats en el cas del primer, i el 15,4% d’increment en el
nombre d’empreses del segon. A aquestes dues localitats les
seguiren quan a creixement Els Hostalets de Pierola, Masquefa,
Santa Maria de Miralles, Orpí, Sant Martí de Tous i Carme (tant en
el global de firmes com en els treballadors per compte d’altri). En
sentit contrari, els municipis que patiren una davallada general van
ser Castellolí i El Bruc. Per altra part, s’ha d’esmentar la reducció
del total d’assalariats produït a La Torre de Claramunt i a Piera,
malgrat que ambdós municipis presentaren un lleuger ascens en el
nombre d’empreses. En un altre sentit, en el primer trimestre del
2007 es va registrar un descens en el teixit empresarial i una puja-
da significativa en la població ocupada en els casos de La Llacuna
i de Vallbona d’Anoia. Finalment, assenyalar que l’activitat econò-
mica a Bellprat va mantenir-se estable.

Entre els mesos de gener i maig del 2007 el total de desocupats de
la resta de l’Anoia va experimentar una pujada en comparació amb
el 2006. El municipi amb un percentatge de desocupació més ele-
vat va ser, com l’any passat, Cabrera d’Igualada, amb un 21,6%. A
aquest li seguiren Masquefa (11,9%), La Torre de Claramunt
(11,6%), Els Hostalets de Pierola (11,3%), El Bruc i Piera (11,2%
en ambdós casos), i Vallbona d’Anoia (10%). El nivell d’atur més
baix correspongué el mes de maig del 2007 a Santa Maria de
Miralles i Orpí, que amb un 3,9% i un 4,6% respectivament, muni-
cipis que van mantenir les mateixes taxes de l’exercici anterior. En
comparació amb l’any 2006, cal destacar la pujada de la taxa d’atur
registrada a Cabrera d’Igualada, Bellprat i El Bruc, mentre que, en
sentit contrari, sobresurt el descens experimentat per les localitats
de Vallbona d’Anoia i La Torre de Claramunt.
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L’any 2007 l’economia de l’Anoia es pot preveure que experimenti
un creixement que podria situar-se a nivells similars als de l’exerci-
ci anterior. El PIB comarcal pot créixer una mica per sobre del 2%.
Cal destacar la consolidació en la marxa positiva de la indústria, la
desacceleració en el creixement de la construcció, i el manteni-
ment en el dinamisme dels serveis i, en menor grau, del sector
agrari. D’altra banda, durant el 2007 es pot anticipar un bon com-
portament del mercat de treball. El nombre de llocs de treball assa-
lariats i autònoms creixerà a taxes superiors a les de l’exercici pas-
sat, gràcies a la marxa de l’activitat econòmica. Per la seva banda,
l’atur experimentarà una inflexió a la baixa, la qual cosa repercutirà
positivament en la taxa de desocupació.

L’any 2007 el sector primari de l’Anoia mantindrà la marxa positi-
va, en la mateixa línia  de l’exercici precedent. La producció regis-
trarà un creixement que podria ser quelcom superior a la mitjana
de Catalunya, on s’espera un creixement d’un 2,9% per al global de
l’any. A aquesta evolució hi ha contribuït molt significativament el
subsector agrícola, atès que algunes de les especialitats agràries
que evolucionen més positivament tenen un destacat protagonisme
a la comarca, com és el cas dels cereals. També es preveu un
comportament positiu dels segments de les hortalisses, la fruita
seca i la vinya, amb una menor presència a la comarca. Respecte
a la ramaderia, s’ha d’esmentar que per a l’any 2007 s’anticipa una
evolució menys favorable que la de l’exercici anterior. Per últim, cal
apuntar que les explotacions agràries i ramaderes continuaran
veient-se significativament afectades pels ascensos en els costos
del petroli i dels seus derivats (adobs, ...), destacant la important
pujada dels pinsos (en el cas de la ramaderia).

En el cas de la indústria, les perspectives per al subsector tèxtil i
de la confecció apunten que el 2007 continuarà sent un exercici
desfavorable, si bé els resultats negatius seran més suaus que els
dels darrers anys. La producció i l’ocupació seguiran  disminuint,
però a unes taxes que resultaran inferiors a les del 2006. Cal des-
tacar, no obstant, el comportament positiu de les empreses espe-
cialitzades en nínxols de mercat dinàmics i de valor afegit, com per
exemple, les firmes marquistes. D’altra banda, l’impacte de l’entra-
da de les importacions, sobretot asiàtiques, continuarà sent impor-
tant, mentre que les exportacions registraran una inèrcia similar a
la d’anys passats, degut al comportament dels mercats comunita-
ris. Val a dir també que les empreses del sector seguiran dedicant
importants esforços a concentrar-se en especialitats de més valor
afegit, desenvolupant estratègies molt variades.

6.1.- Perspectives
de futur per a les

principals activitats
de l’Anoia

MAQUETA'07  23/11/07  07:16  Página 91



I n fo r m e  E c o n ò m i c  A n u a l -  L’ A n o i a  2 0 0 79 2

Perspectives de futur de l’economia de l’Anoia

Capítol 6

Pel que fa el subsector del metall en sentit ampli, les previsions
per a l’exercici 2007 apunten un creixement de l’activitat productiva
superior al 4%. El comportament de l’ocupació es caracteritzarà
per un increment d’un 1%, palesant un canvi de tendència en rela-
ció a l’exercici anterior, quan va patir un descens del nombre de
llocs de feina. L’evolució dels diversos segments d’activitat serà
diferenciada, amb un major dinamisme de la metal·lúrgia i produc-
tes metàl·lics i de la fabricació d’equips elèctrics, electrònics i òptics
i de la metal·lúrgia i productes metàl·lics, i un pitjor comportament
de la fabricació d’equips de transport. D’altra banda, s’ha d’esmen-
tar que els increments dels preus de venda de la branca no acon-
seguiran compensar les pujades dels costos productius, especial-
ment de les primeres matèries, per la qual cosa els marges empre-
sarials es veuran afectats negativament.

L’any 2007 la indústria del paper registrarà un panorama similar
al de l’exercici anterior. La producció i les vendes experimentaran
un estancament, amb una possible inèrcia a la baixa, a l’igual que
l’ocupació. Per la seva banda, els costos de primeres matèries (per
exemple, pasta de paper) i els costos energètics seguiran augmen-
tant a un ritme proper al del 2006, sempre per sobre dels preus de
venda, la qual cosa afectarà a la rendibilitat empresarial. Paral·lela-
ment, l’evolució en la relació euro-dòlar continuarà afectant negati-
vament la competitivitat de les empreses, que veuran com la con-
currència en els mercats europeus s’intensificarà. No obstant això,
el subsector seguirà dedicant importants inversions a reduir costos
i incrementar la productivitat, d’una banda, i a millorar el seu posi-
cionament en els mercats, via les innovacions i el desenvolupa-
ment de nous productes, de l’altra.

A la indústria ceràmica s’espera que l’any 2007 sigui positiu,
assolint un creixement de l’activitat productiva d’entre un 5% i un
10%. Cal apuntar, tanmateix, que s’anticipa una desacceleració en
els darrers mesos de l’exercici, puix que la construcció en els seus
capítols més directament vinculats a l’edificació residencial mode-
raran el dinamisme del passat, cosa que s’accentuarà el 2008. En
el cas dels productes de terra cuita i del segment dels paviments,
l’activitat es veurà afectada per la desacceleració de la marxa del
mercat d’habitatges i del mercat de la rehabilitació. D’altra banda,
els preus i els costos mantindran un comportament força estable,
tot i que els costos energètics podrien pujar a finals de l’exercici
fruit de l’impacte dels preus del petroli.
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En el sector de la construcció les previsions per al 2007 apunten
una evolució positiva, però amb una desacceleració en el ritme
expansiu dels darrers anys, cosa que es palesa en els indicadors
registrats en els primers mesos de l’exercici. Per al conjunt de
Catalunya, cal esperar un creixement de la producció real de gai-
rebé un 4%, taxa inferior a la dels darrers anys. Aquest resultat
s’explica, principalment, per la davallada de l’edificació residencial
de nova construcció, segment en el que les vendes i els preus pale-
sen un alentiment. Pel que fa específicament a l’Anoia, les dades
d’activitat i els indicadors avançats relatius a la construcció d’habi-
tatges permeten afirmar que s’assoliran registres força similars als
de la resta del Principat.

Finalment, en el 2007 el sector de serveis registrarà previsible-
ment una moderació en el procés d’expansió dels darrers anys. Es
preveu que l’activitat i l’ocupació registrin creixements més baixos,
que es situaran en nivells inferiors als de l’exercici anterior. El sub-
sector més dinàmic continuarà sent el de les activitats immobilià-
ries i lloguers i, especialment, serveis empresarials, seguit del
transport, magatzem i comunicacions. D’altra banda, s’ha d’esmen-
tar que les branques més tradicionals, com el comerç, sobretot
comerç al detall, i l’hostaleria i restauració experimentaran en el con-
junt del 2007 creixements menors a la mitjana general del sector i, fins
i tot, els segments d’alguns d’ells podrien patir descensos.
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L’objectiu d’aquest capítol és dur a terme un descripció del sector
de les noves tecnologies i el medi ambient, tenint present una con-
cepció àmplia del que suposen aquestes activitats. Així, dins
d’aquest sector i, a efectes de la present anàlisi, es considera una
mostra significativa de les branques vinculades a les indústries
d’alta i de mitjana-alta tecnologia i als serveis de coneixement alt i
del medi ambient, com són les següents:

• Metal·lúrgia (CCAE 27).
• Fabricació de productes metàl·lics (CCAE 28).
• Construcció de maquinària i equip mecànic (CCAE 29).
• Fabricació de màquines d’oficina i equips informàtics 

(CCAE 30).
• Fabricació de maquinària i material elèctric (CCAE 31).
• Fabricació de material electrònic, i fabricació d’equip i aparells 

de ràdio, televisió i comunicació (CCAE 32).
• Fabricació d’equip i instruments mèdic-quirúrgics, de precisió, 

òptica i rellotgeria (CCAE 33).
• Producció i distribució d’energia elèctrica, gas, vapor i aigua 

calenta (CCAE 40).
• Captació, depuració i distribució d’aigua (CCAE 41).
• Activitats informàtiques (CCAE 72).
• Recerca i desenvolupament (CCAE 73).
• Altres activitats empresarials (CCAE 74).

L’any 2006 el sector de les noves tecnologies i el medi ambient
estava constituït a l’Anoia per gairebé 500 empreses ocupadores
(comptes de cotització patronal)  i un total de 5.202 treballadors
assalariats. La comarca concentrava al voltant de l’1,0% del sector
a nivell del conjunt de Catalunya en termes d’ocupació, per-
centatge similar al pes específic que té el global de l’economia de
l’Anoia sobre tot el Principat (1,1%). Dins de la pròpia comarca el
sector abraça un 12,5% de les empreses i representa prop d’un
18,0% en terme d’ocupació.

A l’Anoia el sector de les noves tecnologies i el medi ambient està
configurat, principalment, per activitats dels àmbits dels serveis
empresarials (altres activitats empresarials), dels productes
metàl·lics, i de la metal·lúrgia. El primer abraçava l’any 2006 el 54%
de les empreses i una tercera part de la població assalariada total,
el segon un 22,3% de les firmes i prop d’un 20% dels treballadors
per compte d’altri, i el tercer un 2,3% de les companyies i un 19,2%

7.1.- Importància i
composició 

subsectorial 
del sector
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de l’ocupació assalariada. En conjunt, els tres subsectors concen-
tren el 78,6% de les empreses i el 72,2% dels llocs de treball per
compte d’altri. A aquestes activitats les segueixen en importància
la fabricació de maquinària i  material elèctric, i la construcció de
maquinària i equip mecànic. En sentit contrari, s’ha d’apuntar que
no es comptabilitza a la comarca cap presència d’activitat en l’àm-
bit de la fabricació de màquines d’oficina i equips informàtics.

Més específicament, dins del subsector dels serveis empresarials
(altres activitats empresarials) cal destacar per la seva rellevància
els apartats d’activitats empresarials diverses (envasat i empaque-
tat, fotografia, disseny no industrial, decoració d’interiors, orga-
nització d’esdeveniments, ...) i d’activitats jurídiques, de comptabili-
tat, tenidoria de llibres, auditoria, assessorament fiscal, estudis de
mercat i realització d’enquestes,... Entre aquestes últimes
sobresurten les relatives a la comptabilitat, tenidoria de llibres,
auditoria i assessorament fiscal i a les matèries jurídiques. Altres
serveis empresarials a esmentar per la seva importància són les
activitats industrials de neteja, els serveis tècnics d’arquitectura i
enginyeria i altres activitats relacionades amb l’assessorament tèc-
nic, i la selecció i col·locació de personal.

Dins la fabricació de productes metàl·lics, les activitats més impor-
tants a l’Anoia són la fabricació d’elements metàl·lics per a la con-
strucció (estructures metàl·liques i fusteria metàl·lica), la fabricació
de productes metàl·lics diversos –especialment, productes de fil-
ferro-, la forja, estampació i embotició de metalls i metal·lúrgia de
pols, i el tractament i revestiment de metalls i l’enginyeria mecàni-
ca general per compte de tercers.

En el cas del subsector de la metal·lúrgia, les activitats a remarcar
per la seva rellevància són la fosa de metalls –fonamentalment, de
ferro-, la fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges,
i altres activitats de transformació –exclusivament, producció de
perfils en fred.

De la resta de subsectors, cal destacar les activitats relatives a la
construcció de maquinària diversa per a usos específics –dins de
la qual es pot esmentar la destinada a la indústria del paper i
cartró-, la fabricació d’altre equip elèctric, la construcció d’altra
maquinària, equip i material mecànic d’ús general (d’embalatge i
condicionament, per a pesar, ...), i les activitats informàtiques - dins
de la qual s’ha d’assenyalar els serveis de consulta d’aplicacions i
el subministrament de programes d’informàtica.

El sector de les noves tecnologies i el medi ambient de l’Anoia

Capítol 7
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Entre els anys 2000 i 2006 el sector de les noves tecnologies i el
medi ambient ha experimentat a l’Anoia un creixement significatiu. El
teixit empresarial ha registrat un increment d’un 26,5% en nombre
d’unitats, mentre que l’ocupació assalariada augmentà un 34,2%.Val
a dir que el pes específic del sector sobre el global de l’economia
comarcal també ha pujat, des de l’11,4% al 12,5% pel que fa a empre-
ses i des del 15,0% al 18,0% quan a nombre de treballadors.

7.2.- Evolució 
del sector 

en el període
2000-2006
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S’ha d’esmentar que el dinamisme del sector de les noves tecnolo-
gies i el medi ambient al llarg de la present dècada a l’Anoia ha estat
superior al palesat pel mateix en el conjunt de Catalunya. De fet, al
Principat el total d’empreses s’ha incrementat un 18,8% en el
període 2000-2006 i el global d’ocupats assalariats un 20,6%. Això
ha fet que la rellevància de la comarca sobre el global de Catalunya
quan a lloc d’ubicació del sector hagi crescut lleugerament.

D’altra banda, es pot assenyalar que la grandària de les empreses
que operen en aquest sector ha registrat un lleuger creixement entre
el 2000 i el 2006. A principi de la dècada l’ocupació mitjana de les
firmes era de 10,25 treballadors, mentre que el 2006 aquesta es situa-
va en 10,88 persones. Es tracta d’una dinàmica normal, si es té en
compte que en el conjunt de Catalunya la dimensió d’aquestes empre-
ses també ha crescut (de 12,37 a 12,55 ocupats). Malgrat que la
grandària mitjana de les empreses del sector de la comarca encara
és inferior a les homònimes del Principat -en un 13,3% quan a nom-
bre de treballadors-, la distància s’ha anat reduint al llarg del temps,
atès que el 2000 eren un 17,1% més petites.

Pel que fa a subsectors d’activitat, s’ha d’esmentar l’evolució força
positiva en el període 2000-2006 a l’Anoia de les branques de
serveis empresarials (altres activitats empresarials) i de fabricació
de productes metàl·lics. Pel contrari, entre els subsectors que
patiren un comportament més negatiu destaca la construcció de
maquinària i material elèctric, i, en menor mesura, la fabricació de
màquines d’oficina i equips informàtics i els serveis de recerca i
desenvolupament.

Més específicament, cal assenyalar pel seu dinamisme entre els
anys 2000 i 2006 la fabricació d’elements metàl·lics per a la construc-
ció, les activitats empresarials diverses, la fabricació de productes
bàsics de ferro, acer i ferroaliatges, la selecció i col·locació de per-
sonal, les activitats industrials –serveis- de neteja, i els serveis tèc-
nics d’arquitectura i enginyeria i altres activitats relacionades.

Per contra, les activitats concretes que experimentaren en el període
2000-2006 un major retrocés a la comarca foren la fabricació d’altre
equip elèctric, les altres activitats de la transformació del ferro i de
l’acer i producció de ferroaliatges, la construcció de maquinària
agrària, i la fabricació d’aparells de distribució i control elèctrics.
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Unes dues terceres parts del sector de les noves tecnologies i el
medi ambient de l’Anoia es concentren a la Conca d’Òdena.
Concretament, aquesta zona abraçava l’any 2006 un 70,1% de les
empreses i un 66,6% de la població assalariada de tota la comarca.
Li segueix en importància el conjunt de municipis que configuren la
resta de l’Anoia (25,5% i 30,6%, respectivament) i, a distància, la
subcomarca de l’Alta Anoia (4,4% i 2,8%, respectivament). Val a dir
que mentre que la rellevància de la Conca d’Òdena i de la resta de
l’Anoia es correspon, en línies generals, amb el seu pes específic en

7.3.- Distribució 
territorial 

del sector:
sucomarques i

municipis
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terme d’activitat econòmica global de la comarca, el pes específic
de la resta de l’Anoia pel que fa el sector és menor a la seva
importància quan a concentració de l’economia comarcal. D’altra
banda, es pot afegir que la resta de l’Anoia és la zona que disposa
del teixit empresarial amb una major grandària de les firmes (13,1
treballadors per empresa), seguit de la Conca d’Òdena (10,3) i, a
distància, l’Alta Anoia (6,9).

En el període 2000-2006 cal destacar pel seu dinamisme (quan a
creació de teixit empresarial del sector) els municipis que configuren
la resta de l’Anoia, que registraren un increment del nombre de
firmes d’un 27,1%. No obstant això, aquesta subcomarca fou la que
palesà una menor taxa generadora d’ocupació assalariada en la
branca, amb un augment dels efectius de només un 3,0%. En
aquest sentit, s’ha de ressenyar el fort impuls del total de treballadors
experimentat pel sector en el cas de la Conca d’Òdena, zona en la
que pujà un 56,5%. Val a dir que en aquesta subcomarca la
grandària de les empreses de la branca ha experimentat un creixe-
ment notable entre els anys 2000 i 2006, mentre gairebé ha restat
estancada a l’Alta Anoia i ha disminuït en la resta de l’Anoia.

Igualada és el municipi més important en el que respecta a activi-
tat del sector de les noves tecnologies i el medi ambient. L’any 2006
concentrava el 48,5% de les empreses i el 38,6% de la població
assalariada. Dins del sector a la ciutat s’ha de remarcar la rellevàn-
cia dels serveis compresos en el grup d’altres activitats empresar-
ials, que abraça el 62,6% dels treballadors per compte d’altri de
tota la branca. Això és lògic si es té en compte el caràcter de capi-
tal/centre que té Igualada en el context de tota la comarca. Més
específicament, es poden ressaltar activitats com la selecció i
col·locació de personal, la comptabilitat, tenidoria de llibres, audi-
toria i assessorament fiscal, o el disseny. Pel que fa a activitats
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pròpiament industrials, cal esmentar per la seva rellevància a
Igualada les relatives a la fabricació de productes metàl·lics i la pro-
ducció de perfils de ferro i acer.

A més d’Igualada, també destaca com a lloc d’ubicació un grup de
municipis que comptava el 2006 amb la presència d’uns 400-500
assalariats en el sector de les noves tecnologies i el medi ambient.
Es tracta de La Pobla de Claramunt, que concentrava el 9,1% dels
treballadors per compte d’altri de la branca de l’Anoia i el 5,2% de
les empreses, Capellades (9,1 i 4,2%, respectivament), Òdena
(9,0% i 4,0%), Piera (8,6% i 8,8%), i Vilanova del Camí (8,0% i
8,6%).

A La Pobla de Claramunt destaquen, sobretot, la fabricació de pro-
ductes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges, i la fabricació de pro-
ductes metàl·lics (fusteria metàl·lica, estructures metàl·liques i
parts, ...). A Capellades les activitats més remarcables quan a ocu-
pació assalariada són la fabricació de material i equipament elèc-
tric, i la fabricació de productes metàl·lics (estructures metàl·liques
i parts, forja, estampació i embotició de metalls, ...), si bé en nom-
bre d’empreses s’han d’esmentar els serveis empresarials. En el
cas d’Òdena destaca pel que fa a nombre d’assalariats la fosa de
ferro. Per la seva part, a Piera les activitats del sector més impor-
tants són la fabricació d’aparells de distribució i control elèctrics, els
serveis empresarials (neteja, serveis tècnics, consulta i assessora-
ment empresarial, ...) i la fabricació de productes metàl·lics (estruc-
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tures metàl·liques i parts, eines i útils, ...). Finalment, a Vilanova del
Camí destaca la construcció de maquinària d’ús general, i la fabri-
cació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges, quan a
població assalariada, així com la fusteria metàl·lica i els serveis
empresarials pel que fa a nombre d’empreses.

Altres localitats que es poden ressenyar per la seva importància
dins del sector de les noves tecnologies i el medi ambient de la
comarca són La Torre de Claramunt –destacant, segons població
assalariada, la fabricació de productes de filferro i de tubs d’acer-,
Masquefa –principalment, la forja, estampació i embotició de metalls-,
Calaf –sobretot, la construcció de maquinària agrària- i Vallbona
d’Anoia –en especial, la fabricació de vàlvules, tubs i altres com-
ponents electrònics, i la fabricació de productes metàl·lics.
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7.4.- Teixit 
empresarial

El teixit empresarial del sector de les noves tecnologies i el medi
ambient de l’Anoia està encapçalat per companyies que, general-
ment, no superen els 70 milions d’euros de xifra de negoci anual i
els 200 treballadors. De fet, només una disposava l’any 2005 d’un
volum de facturació més enllà dels 100 milions d’euros, com és
Hispano Mecano Eléctrica, i dues superaven plantilles de 200 per-
sones, com són Hispano Mecano Eléctrica i Fundiciones de
Òdena. D’altra banda, solament cinc tenien una xifra de negoci de
més de 20 milions d’euros –a més de les anteriors, Inoxfil, Snop
Estampación, i Hierros y Montajes- i sis comptaven amb més de
100 efectius –a més de les anteriors, i amb l’excepció de Hierros y
Montajes, Talleres Felipe Verdés i Dismol Masquefa. La resta pale-
sava el 2005 uns volums d’ingressos d’entre 5 i 16 milions d’euros i
una ocupació que difícilment superava la cinquantena de persones.

Des del punt de vista de l’activitat, es pot esmentar que les empre-
ses més importants del sector de les noves tecnologies i el medi
ambient de la comarca són de caràcter industrial i es concentren,
principalment, en les branques de la metal·lúrgia i dels productes
metàl·lics. Així, de les dinou firmes que l’any 2005 disposaven
d’una xifra de negoci superior als 5 milions d’euros només dues
pertanyien al sector serveis i altres dues a l’àmbit energètic.
D’aquestes, cinc operaven en el subsector de la metal·lúrgia i altres
cinc en el de productes metàl·lics. Entre la resta s’identificaven tres
en la branca de maquinària i equip mecànic, dues en les activitats
de maquinària i material elèctric, dues més en la producció i dis-
tribució d’energia elèctrica, una en el comerç a l’engròs, i una en
serveis empresarials. Més específicament, cal remarcar la impor-
tant presència d’empreses destacades en camps com la fosa de
ferro, la fabricació de productes de filferro i productes metàl·lics
diversos, la construcció de maquinària mecànica d’usos específics,
i l’energia elèctrica.

Territorialment, les empreses més rellevants del sector tendeixen a
ubicar les seves seus socials a municipis importants des del punt
de vista demogràfic i/o econòmic. Destaquen Igualada, Vilanova
del Camí, La Pobla de Claramunt i La Torre de Claramunt, on en
cadascun dels quals s’ubicaven l’any 2005 tres de les dinou com-
panyies més grans de la branca a la comarca. Altres municipis que
també comptaven amb la presència d’alguna empresa important
són Vallbona d’Anoia, Piera, Capellades, Òdena, Masquefa i Calaf.
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Hispano Mecano Eléctrica, fabricant d’equipament elèctric i ubica-
da a Capellades, encapçalava l’any 2005 el rànquing empresarial
del sector a la comarca segons xifra de negoci i nombre de trebal-
ladors. Li seguia, a certa distància, Inoxfil, especialitzada en pro-
ductes metàl·lics de filferro i localitzada a Igualada, així com Snop
Estampación, dedicada a la forja, estampació i embotició de metalls
a La Pobla de Claramunt. D’entre la resta de companyies, hom pot
destacar segons xifra de facturació les firmes Hierros y Montajes
–comerç a l’engròs de metalls i minerals metàl·lics i ubicada a
Piera-, i Fundiciones de Òdena –fosa de ferro i a Òdena-, mentre
que atenent a ocupació s’ha de ressenyar, a més de Fundiciones
de Òdena, Talleres Felipe Verdés –fabricació de maquinària diver-
sa per a usos específics a Vilanova del Camí- i Dismol Masquefa
–producció i primera transformació d’alumini a Masquefa.
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7.5.- Xarxa 
de suport a l’activitat 

empresarial

Actualment, l’Anoia disposa de les bases estructurals sobre les que
continuar configurant un sector de les noves tecnologies i el medi
ambient potent i amb perspectives de futur. Diferents iniciatives
endegades al llarg del temps permeten assentar les línies d’ac-
tuació que directa i indirectament ajudaran a impulsar les diverses
activitats de la branca.

Des d’un punt de vista general, hom pot destacar la importància de
comptar a la comarca amb l’Escola Universitària d’Enginyeria
Tècnica Industrial d’Igualada (EUETII), vinculada a la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC). Es tracta d’un bressol de noves
generacions de tècnics i, sobretot, d’emprenedors i futurs empre-
saris. Cal ser conscients que el capital humà constitueix un dels
principals vectors per afrontar amb èxit els reptes de futur.

Bona mostra de la importància de l’anterior és l’existència a l’Anoia
d’un nombre important d’empreses, tant del propi sector de les
noves tecnologies i el medi ambient com d’altres branques, que
desenvolupen tasques d’enginyeria en sentit ampli.

Dins l’àmbit de la recerca industrial cal esmentar la localització a la
comarca de l’Associació d’Investigació de les Indústries del Curtit i
Annexes (AIICA) i de la Fundació Privada per a la Innovació Tèxtil
(FITEX). AIICA es un centre tecnològic impulsat per empreses del
sector, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada, la
Generalitat de Catalunya, el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio i la Comunitat Europea -a través del Programa RETEX.
Aquest té per objectiu el desenvolupament de projectes de recerca
aplicada i la prestació de serveis d’anàlisi, assaig i assessorament
tècnic i mediambiental, amb unes instal·lacions que ocupen 9.000
metres quadrats a Igualada. Per la seva banda, FITEX és un cen-
tre de difusió tecnològica sense ànim de lucre, promogut per
l’Agrupació Tèxtil Fagepi i l’Ajuntament d’Igualada. Té per finalitat
fonamental impulsar el procés d’innovació de la indústria del
gènere de punt en sentit ampli (producte, procés, gestió, ...),
prestant serveis de formació, recerca i desenvolupament, difusió i
suport a les empreses.

Així mateix, s’ha de destacar que a Igualada hi ha dos organismes
intermedis que integren la Xarxa de Punts d’Innovació CIDEM
(PIC), els quals actuen com aliats estratègics d’aquest en el disseny
i l’execució de la política d’innovació. Es tracta de  l’Ajuntament
d’Igualada i de l’Agrupació Tèxtil Fagepi.

També és important destacar la clara aposta de l’Anoia per les ener-
gies renovables i, concretament, per l’energia eòlica. Actualment fun-
ciona un parc eòlic a Rubió, amb 33 aerogeneradors, i existeixen 2
projectes aprovats, entre ells la segona fase del parc de Rubió.
També, hi ha 4 projectes en tràmits d’aprovació, cadascun dels quals
contempla un màxim de 20 molins de vent. En total, existeixen
sol·licituds per instal·lar més de 170 aerogeneradors a la comarca.
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En la mateixa línia, s’ha d’assenyalar l’interès i el compromís que hi
ha a la societat civil de l’Anoia per les energies renovables. Bona
mostra d’això són diferents iniciatives a la comarca com el futur
Viver d’Empreses Tecnològiques que està impulsant l’Ajuntament
d’Igualada, previst per a inicis de l’any vinent, que donarà cabuda
a noves empreses i emprenedors del sector de les noves tecnolo-
gies i el medi ambient, per permetre’n la seva consolidació.
Igualment a principis del mes de març del 2008 es celebrarà una fira-
congrés sobre la matèria, organitzada pel Consell Comarcal de
l’Anoia, la Fira d’Igualada i l’EUETII. En aquest marc, tindrà lloc la
primera edició d’ECOENERGÈTICA.

Finalment, en el camp del medi ambient, s’ha d’esmentar que la
comarca disposa de 31 instal·lacions de gestió de residus.
Concretament, es comptabilitzen 17 instal·lacions per a la gestió de
residus industrials, 11 per a la gestió de residus municipals, 2 per a
la gestió de runes i altres residus de construcció, i 1 per a la gestió
de dejeccions ramaderes. Segons municipis, destaquen Igualada i
Hostalets de Pierola, amb 7 i 5 centres, respectivament.Val a dir que
l’any 2005 es van declarar a l’Anoia 229.186 tones de residus indus-
trials, el 3,6% de tot Catalunya, mentre que el 2006 es produïren
64.794,22 tones de residus municipals (1,63 kg. per habitant i dia),
l’1,5% del conjunt del Principat.
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