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MAQUETA'08

Un any més, em plau presentar-los l’informe
econòmic anual, un treball que pretén ser un
“termòmetre” de la situació socioeconòmica
de la comarca de l’Anoia, aportar informacions vàlides sobre l’esdevenir de la nostra
economia i fer un repàs de l’estat dels diferents
indicadors rellevants.
D’entrada, sembla que l’informe traça temps
difícils per a l’economia anoienca i catalana,
un fet que també es dóna a nivell general.
Alguns indicadors referents a l’any 2007 segueixen la tendència de
l’any anterior, i d’altres comencen ja a albirar alguns dels efectes
de la crisi global que estem patint. Taxes d’atur altes en diferents
poblacions de l’Anoia, alguns sectors han patit una recessió en
quan a nombre de treballadors i pes productiu, augment dels expedients de regulació...
Tot i això cal destacar com a aspectes positius que es manté la
capacitat autoemprenedora a la comarca. La tendència a un creixement major d’autònoms respecte els assalariats o bé uns índexs
de contractació amb una major estabilitat que la mitjana catalana,
són elements a tenir en compte i que ens indiquen quins són els
nostres punts forts.
Enguany, hem volgut analitzar de forma especial el sector de la
innovació a la comarca. Aquest sector, junt amb les empreses
anoienques que aposten per la introducció de la innovació en els
seus processos productius seguint estratègies per a la valorització
industrial, poden ser la base d’una certa recuperació de la situació
econòmica, i constitueixen un pòsit important per encarar el futur
amb optimisme.
En els temps actuals, no podem caure en el desànim. Les dades
que ens ofereix l’informe ens han de servir de punt de partida per
al diagnòstic, i des de les nostres responsabilitats, cal desenvolupar aquells instruments que ens permetin pal·liar els efectes
d’aquesta situació que, no oblidem, es dóna a escala mundial.
Només la ferma voluntat de superar la situació i d’actuar en conseqüència ens farà remuntar la situació.
Jordi Aymamí i Roca
Alcalde d’Igualada
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Metodologia

Igual que en anys anteriors, l’anàlisi de l’evolució de l’economia de
l’Anoia s’ha dut a terme en base a un conjunt de variables quantitatives 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 decisions amb una major garantia i, conseqüentment, puguin 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 catalana, des d’una perspectiva agregada.
El capítol 2 es dedica, com és tradicional, a l’anàlisi de les tendències 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 especialment, 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 estructurada. 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.
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Finalment, en el capítol 7 s’ha realitzat una anàlisi de la situació de
la innovació tecnològica a la comarca de l’Anoia. Concretament, es
persegueix identificar la importància i característiques del Sistema
Comarcal d’Innovació, així com destacar les seves fortaleses i
febleses, que pot esdevenir factor clau de la millora competitiva de
les empreses de l’Anoia.
Enguany, a més, hem inclós un annex amb dades d’atur i contractació desagregades per gènere.

Indicadors
estadístics

Els principals indicadors estadístics utilitzats en l’anàlisi elaborat en
el present Informe Econòmic Anuals són els següents:
Ocupació assalariada i autònoma afiliada a la Seguretat Social
És l’indicador que permet saber l’evolució del nombre total
de treballadors/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 fitxes de comptes
patronals de les empreses 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
contractació que es realitza a la comarca. Prové del registre de contractes 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 bé
tenen feina o bé estan aturades i en busquen activament.
S’obté cada cinc anys mitjançant el Padró i el Cens
d’Habitants municipals.

10

I n f o 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 8

MAQUETA'08

18/11/08

16:13

Página 11

Introducció
metodològica

Atur
Nombre de persones en atur registrades voluntàriament a
les Oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya. Poden
haver-hi aturats reals que no s’hi inscriuen i que, per tant,
no consten enlloc i, d’altra banda, persones registrades
que en realitat estan 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 d’aquell any
començaren a comptabilitzar com a atur registrat les persones estrangeres i les que han treballat a temps parcial i
cobren prestacions, 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 qualificació 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.

Agraïments

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 qualificada, des dels diversos camps en els quals desenvolupen la seva
activitat personal i professional. Aquestes persones són les
següents:
Àngels Bernaus, de la Fundació per a la Innovació Tèxtil (FITEX).
Jaume Bosch, de l’Associació d’Investigació de les Indústries del
Cuir i Annexes (AIICA).
Marta Codina, de MB Papeles Especiales, SA.
Severiano Duran, de CCOO de l’Anoia.
Jordi Martínez, de la Unió de Botiguers i Comerciants d’Igualada.
Francesc Rica, d’UGT de l’Anoia.
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Capítol 1
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1.1.- Economia
mundial

L’any 2007 l’economia a escala mundial va mantenir el dinamisme
que havia mostrat en els darrers exercicis. Malgrat això, es
començaren a notar els efectes de la crisi financera, sobretot en els
països desenvolupats, ja que els països emergents continuaren
amb la tendència expansiva dels anys precedents. Concretament,
el PIB mundial va augmentar un 4,9% front el 5,4% registrat l’any
2006 i va tornar al ritme de creixement experimentat l’any 2005. Per
la seva banda, el comerç internacional de béns i serveis en volum
es va incrementar un 6,8%, percentatge no obstant lleugerament
inferior al mostrat l’exercici anterior amb un registre del 9,2%.
Igual que va succeir en anys precedents, els millors resultats del
2007 correspongueren als països emergents i en vies de desenvolupament, que conjuntament van assolir un augment d’un 7,9%
de la seva producció, mentre que, d’altra part, els països avançats
van experimentar una alça d’un 2,7%. Dins del grup de països
emergents destacaren com a principals motors de l’economia a
nivell mundial, la Xina i l’Índia, amb taxes de creixement de l’11,4%
i del 9,2% respectivament. Per la seva banda, cal destacar l’elevat
dinamisme de les economies asiàtiques recentment industrialitzades (Hong Kong SAR, Corea, Singapur i la província xinesa de
Taiwan) amb un increment del seu PIB del 5,6%.
L’economia de la Xina va mantenir durant el 2007 el fort ritme d’expansió dels últims temps, el qual descansa, sobretot, en un fort
increment de les exportacions. Així, el PIB va créixer un 11,4%, la
taxa més alta en els darrers 13 anys, mantenint-se així com la
quarta potència econòmica a nivell mundial, molt a prop
d’Alemanya. Cal apuntar que els principals problemes als que s’enfrontà aquesta economia l’any 2007 van ser la relativa atonia del
consum privat, d’una banda, i l’evolució alcista dels preus, d’altra.
Pel que fa al primer, val a dir que aquest fou més que contrarestat
amb la bona marxa del sector exterior, ja que el 2007 el saldo comercial positiu s’incrementà un 47,4%. En relació a la inflació interanual,
s’ha d’esmentar que va assolir un 4,8%, tres vegades més que
l’augment dels preus al consum de l’any precedent (1,5%). Cal
apuntar que aquest creixement dels preus va ser el resultat, en particular, de l’alça dels preus del sector immobiliari i dels aliments.
En el cas dels Estats Units, el 2007 van registrar un augment del
PIB d’un 2,2%, set dècimes menys que en l’exercici anterior i la
menor taxa dels darrers cinc anys. Aquesta desacceleració
econòmica es va fer patent, especialment, en el darrer trimestre de
l’any, i es derivà de les turbulències financeres que a final de l’any
es van desencadenar per la crisi immobiliària. No obstant això, el
mercat de treball no va evidenciar cap canvi, doncs la desocupació
Informe Econòmic Anual - L’Anoia 2008
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va mantenir-se en els nivells del 2006, amb una taxa d’atur del
4,6%. En relació a l’evolució dels preus, val a dir que la inflació va
mostrar una lleugera davallada, situant-se en un 2,9%, taxa tres
dècimes inferior a la de l’any 2006. El desequilibri més important
del país va continuar sent el dèficit exterior amb un percentatge
d’un 5,3% sobre el PIB. No obstant això, aquest saldo deficitari va
resultar inferior al presentat l’any 2006 (6,0%). Cal remarcar en
relació al dèficit públic que aquest va créixer lleugerament durant el
2007, assolint un pes d’un 2,7% del PIB, cinc dècimes per sobre
del nivell de l’any precedent.
Pel que fa al Japó, la seva economia va créixer l’any 2007 un 2,1%,
resultat que evidencia l’estabilitat en el procés de reactivació
econòmica, el qual ja fa sis anys que dura. Tanmateix, aquesta taxa
suposà una reducció de tres dècimes respecte el creixement de
2006. S’ha de ressenyar, en aquest sentit, que aquest menor creixement no afectà negativament a l’ocupació del país, en la mesura
que l’atur experimentà una davallada des del 4,1% del 2006 al
3,9% del 2007. Altres variables, tals com el deute públic o la balança
comercial presentaren, igualment, evolucions positives. I, igualment que succeí en anys anteriors, els preus es mantingueren
estables.
Finalment, la Unió Europea-27 va experimentar el 2007 un augment del seu PIB d’un 3,1%, mentre que els països de la zona euro
van registrar una pujada d’un 2,6%. D’això se’n pot extreure que
durant l’any 2007 el major dinamisme va continuar corresponent
als darrers països adherits a la Unió Europea. En ambdós casos
les taxes registrades són lleugerament inferiors a les de l’exercici
2006. En el capítol d’evolució dels preus, val a dir que la inflació va
presentar un increment del 2,1% a la zona Euro i del 2,4% a la UE27. Per la seva banda, cal destacar una millora relativa dels mercats de treball de la zona Euro, doncs la taxa d’atur va minvar del
8,8% del 2006 al 7,4% del 2007.
L’any 2007 l’evolució de l’economia internacional es va caracteritzar
per diferents fets amb importants efectes sobre els diversos països.
En primer lloc, va persistir la volatilitat i la tendència alcista en els
preus de les primeres matèries bàsiques i, sobretot, del petroli. En
aquest sentit, la cotització mensual mitjana del cru en varietat Brent
del Mar del Nord va passar dels 53,68 dòlars el barril el mes de
gener als 90,97 dòlars el barril el desembre de 2007, augment que
suposà un increment anual d’un 69,5%. Val a dir que aquesta alça
de preus tan significativa va ser molt més marcada en el darrer
trimestre de l’any. Paral·lelament, cal esmentar la tendència alcista
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en l’increment dels preus d’altres primeres matèries, com els metalls o el carbó.
L’altra tendència a destacar del 2007 va ser l’evolució diferenciada
de la política monetària seguida per les principals zones
econòmiques del món. D’una banda, la Reserva Federal d’Estats
Units va trencar la seva estratègia d’enduriment de la política monetària,
doncs els tipus d’interès oficials experimentaren en els darrers quatre mesos de l’any baixades significatives com a resposta a la crisi
immobiliària iniciada l’agost de 2007. Així, si a començaments
d’any el tipus d’interès oficial era del 5,25%, a finals aquest es va
reduir fins al 4,25%. Per la seva part, el Banc Central Europeu va
continuar amb la seva política monetària respecte a la zona euro
de control de la inflació i va pujar els seus tipus d’interès de referència des del 4,00% fins el 4,25%.
Per últim, cal apuntar que, igual que va succeir el 2006, l’any 2007
l’euro va experimentar una apreciació en els mercats de divises.
Específicament, la seva cotització va pujar aproximadament un
13% contra el dòlar. Això va suposar un empitjorament de la competitivitat de les exportacions comunitàries, però, d’altra banda, va
atenuar la repercussió dels elevats preus del petroli contribuint a
contenir els preus al consum.
Les perspectives de l’economia internacional l’any 2008 indiquen
una significativa desacceleració en les taxes de creixement
respecte el 2007. De fet, la crisi econòmica derivada de la crisi
financera a nivell mundial ha provocat que els diferents organismes
internacionals hagin revisat les seves previsions inicials a la baixa
per al global del 2008 i anys posteriors. Segons el Fons Monetari
Internacional (FMI), el creixement del PIB mundial serà el 2008
d’un 3,9%, situant a la Xina com la potència més dinàmica amb un
creixement del 9,7%. Aquest menor ritme econòmic s’experimentarà, sobretot, en el cas de les economies avançades, però també en
el de les economies en vies de desenvolupament. Així, mentre que
per a les primeres s’assenyala un augment d’un 1,5% del PIB, per
a les segones aquest apunta a un increment d’un 6,9%.
En altre sentit, els tipus d’interès presenten una tendència a la
baixa en les principals economies del món. En aquest sentit, la
Reserva Federal ha reduït el seu tipus oficial del 4,25% el mes de
gener del 2008 al 2,00% el mes d’agost. Per la seva banda, el Banc
Central Europeu ha mantingut el seu tipus d’interès de referència
en el 4,25% fins el mes d’octubre quan ha procedit a reduir-lo mig
punt. Paral·lelament, la tendència descendent del dòlar iniciada
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l’any 2006 va continuar provocant un increment en la cotització de
l’euro en els mercats de divises durant el primer semestre del
2008. No obstant això, en el tercer trimestre de l’any s’aprecià un
canvi de tendència, doncs el dòlar ha començat la seva senda
alcista. Cal destacar, també, que els preus internacionals de les
primeres matèries i, sobretot, del petroli continuaren el seu cicle
alcista en els primers sis mesos de l’any. Així, en el cas del petroli val
a dir que el barril Brent va mostrar un increment del 72,5%.

1.2.- Economia
espanyola

L’economia espanyola va prosseguir el 2007 immersa en un cicle
d’expansió forta i sostinguda, el qual va començar fa més de deu
anys. El PIB va créixer un 3,7%, taxa inferior en dues dècimes en
relació a l’exercici anterior i sensiblement superior a la mitjana dels
països de l’entorn comunitari. De fet, Espanya va ser un dels països de la zona euro que registrà un major dinamisme, juntament
amb Eslovènia (6,1%), Irlanda (6,0%), Luxemburg (4,5%),
Finlàndia (4,5%), Xipre (4,4%) i Grècia (4,0%). L’evolució positiva
del 2007 es fonamentà tant en l’augment de la demanda interna
com de l’externa. No obstant això, cal remarcar la desacceleració
en el creixement d’alguns components de la demanda interna com
el consum de les llars i la formació bruta de capital en construcció,
i majors creixements de la resta de components, com són la despesa en consum de les administracions públiques i la formació bruta
de capital en béns d’equipament. Per la seva banda, el sector exterior va seguir el 2007 fent una contribució negativa a la marxa de
l’economia espanyola, atès que les importacions continuaren
experimentant un increment molt superior al de les exportacions
(6,6% front el 5,3% respectivament). Fruit d’això va créixer el dèficit
comercial notablement, situant-se en un 10,1% del PIB, un dels
més alts del món.
Per comunitats autònomes, cal assenyalar que durant l’exercici
2007 Aragó, Castilla La Manxa, Galícia i La Rioja van ser les
regions que a nivell estatal van experimentar un major creixement
de les seves economies.
En relació a l’evolució sectorial, s’ha de remarcar que la construcció va mostrar una forta desacceleració el 2007. Malgrat això continuà sent un dels principals motors de l’economia espanyola. Així,
la producció del sector va experimentar un ascens d’un 3,8%, taxa
inferior al 5,0% de l’any anterior i al 5,6% del 2005. Juntament amb
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aquest sector, cal esmentar el protagonisme del sector serveis, que
va presentar un increment d’un 4,2%, mantenint el dinamisme dels
dos darrers exercicis. Per la seva part, la indústria va evidenciar al
llarg del 2007 una intensificació del seu dinamisme respecte del
2006 registrant un creixement del 2,7%, una dècima per sobre de
l’any precedent. Finalment, el sector de l’agricultura, ramaderia i
pesca va continuar amb la tendència positiva iniciada el 2006.
Concretament, el seu PIB va augmentar un 3,8%, creixement
notablement superior al 2,4% de l’exercici anterior.
En altre sentit, s’ha d’esmentar que l’ocupació el 2007 va mantenir
els bons resultats dels exercicis anteriors, però amb un ritme
menor de creixement. Així el nombre d’assalariats va assolir el seu
màxim històric amb un total de gairebé 19,2 milions persones. Com
a conseqüència del major increment de l’ocupació que de la
població activa, la desocupació va continuar el descens de l’any
anterior, amb una taxa d’atur d’un 8,3%, dues dècimes inferior a la
del 2006. Pel que fa a la inflació, cal assenyalar que l’any 2007 va
registrar una taxa d’increment significativament inferior a la dels
dos darrers exercicis. D’aquesta manera l’índex de preus al consum va créixer un 2,8% la qual cosa permeté apropar la inflació
espanyola a la de la resta dels països de la zona Euro (2,1%).
En els primers mesos del 2008 l’economia espanyola va seguir el
seu comportament expansiu malgrat que va patir un important
retrocés en el seu ritme de creixement respecte del 2007. Així, en
el segon trimestre de l’any el PIB va registrar un increment de
l’1,8% respecte al mateix període de l’any anterior. Aquest menor
creixement s’explica, principalment, per la davallada en el ritme de
creixement de la demanda interna (1,5%), ja que la demanda externa presenta una evolució més positiva, passant d’un -0,2% a un
0,3% de contribució al PIB. A nivell sectorial, cal destacar, l’estabilitat de les taxes de creixement del sector primari –agricultura,
ramaderia, pesca i energia- i terciari, mentre que el sector secundari -indústria i construcció- presenten taxes de creixement negatives. D’altra part, malgrat que el mercat de treball va mantenir la
seva evolució positiva amb un creixement del 0,4%, aquest percentatge mostra una clara davallada respecte al dels anys anteriors.
En relació a l’evolució dels preus, cal apuntar que es continuen evidenciant tendències inflacionistes, en la mesura que el mes d’agost
de 2008, l’índex de preus al consum interanual es situa en el 4,9%.
Finalment, destacar que per al global del 2008 les previsions
assenyalen un creixement del PIB a Espanya de l’1,4%.
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1.3.- Economia
catalana

L’any 2007 l’economia catalana va mantenir els resultats d’exercicis passats. El PIB va augmentar un 3,6%, taxa inferior només en
tres dècimes a la del 2006. Igual que altres anys, l’expansió es sustentà sobre un esquema basat en la fermesa de la demanda interna, la qual es va incrementar del 4,0%, encara que el dinamisme
d’aquesta va ser lleugerament inferior a l’experimentat en anys
precedents. En aquest sentit, cal destacar la fortalesa de la inversió en béns d’equipament, amb una pujada el 2007 del 7,7%. En
relació al sector exterior, val a dir que va presentar una certa
desacceleració, ja que exportacions i importacions mostraren
ritmes de creixement lleugerament inferiors als d’altres exercicis.
D’altra banda, cal apuntar que l’augment de les importacions va
situar-se clarament per sobre de l’ascens de les exportacions amb
el conseqüent deteriorament de la balança comercial, la qual cosa va
provocar una aportació negativa del sector exterior al creixement
econòmic.
El sector d’activitat que registrà el 2007 un comportament més
dinàmic va ser el sector serveis amb un 4,3% de creixement. Per la
seva part, la construcció evidencià una davallada significativa de
l’activitat, amb un increment del 3,6%, gairebé dos punts percentuals
per sota de la taxa assolida l’any 2006. El sector industrial també
va patir una certa desacceleració en créixer un 2,0%, la qual cosa
suposà un punt percentual menys respecte del 2006. I, finalment,
el sector agrícola continuà amb la seva evolució cíclica, donat que
el valor de la seva producció va minvar un 3,5%, front l’augment del
3,8% de l’any precedent.
Durant els primers mesos de l’any 2008 l’economia catalana va
prosseguir amb la tendència positiva del 2007, però amb un menor
ritme de creixement. Així, en el primer trimestre de l’any l’augment
del PIB va ser del 2,4%, mentre que en el segon fou de l’1,4%. Cal
assenyalar que es van registrar alguns canvis en la composició
d’aquesta evolució en aquest primer semestre de l’any. D’una
banda, es va produir un relatiu empitjorament en la marxa de la
demanda interna, l’increment de la qual es va sustentar, en particular, en l’augment de la despesa de les administracions públiques i
en el de la inversió en béns d’equipament. D’altra banda, es va evidenciar una millora en el comportament del sector exterior, donat
que les exportacions augmentaren respecte a les de l’any precedent, mentre que les importacions minvaren, amb la qual cosa la
balança comercial presentà una reducció significativa en el seu
dèficit tradicional. D’aquesta manera, per al conjunt de l’exercici
2008 es pot anticipar un creixement de l’economia de Catalunya
d’aproximadament un 1,8%.
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2.1.- Evolució del
sector primari

D’acord amb dades de Caixa Catalunya relatives a l’any 2006, el
sector primari aporta el 2,2% del PIB total de l’Anoia, amb un protagonisme notable de l’activitat agrícola. D’una manera més concreta,
destaca la producció de vi i subproductes, que representa el 34,0%
del global del sector, a la qual cal afegir els cereals (17,3%), el
porcí (16,8%), les hortalisses (5,3%) i la fusta (4,9%). L’evolució de
la branca el 2006 es caracteritza per un creixement molt notable de
la producció (del 16,5% en termes nominals) increment força superior a l’experimentat pel conjunt del sector al Principat (3,8%).
Aquesta marxa positiva de l’activitat es verifica també quan es
compara amb la resta de sectors de l’economia comarcal, donat
que aquest augment del 16,5% es troba significativament per sobre
del 4,3% registrat pel conjunt de les activitats de la comarca.
Malgrat aquesta marxa favorable de la branca, val a dir que, continua perdent pes relatiu en el conjunt de l’economia comarcal, tres
dècimes percentuals en el 2007. En relació a l’ocupació cal apuntar que el mes de juny del 2008 el sector concentrava el 0,5% de
l’ocupació total assalariada de l’Anoia i el 5,8% del global dels treballadors autònoms.
L’any 2007 el sector comptava amb una ocupació de 390 persones,
143 assalariats i 247 autònoms, un 10,9% i un 6,0% més que el
2006 respectivament. Aquests increments suposen la continuació
del procés de creació de llocs de treball que ve registrant la branca
des de l’exercici 2000. No obstant això, s’ha de matisar que, aquesta evolució s’explica, en bona part, per la incorporació a la branca de
treballadors a temps parcial, atès que el nombre d’ocupats a temps
complert en les activitats primàries tendeix a disminuir al llarg del
temps.
El comportament positiu a la comarca durant el 2007 de l’ocupació
en el sector primari va contrastar amb la marxa negativa de l’activitat en general en el conjunt de Catalunya, on el PIB va registrar una
reducció significativa d’un 3,5%, decreixement que suposà un
canvi de tendència respecte de l’exercici anterior, quan el PIB de la
branca havia augmentat un 3,8%. Cal remarcar que el comportament del sector va ser diferenciat al llarg de l’exercici, amb taxes de
decreixement interanual del 0,3% el primer trimestre, del 4,4% el
segon semestre, del 4,8% el tercer trimestre i finalment, del 4,5%
el darrer trimestre de 2007. De manera particular, es pot esmentar
el bon comportament de la producció de cereals, amb important
incidència a la comarca. En canvi el segment de la fruita es veu
afectat per les circumstàncies metereològiques i, més concretament, per la baixa pluviometria. Pel que fa a la ramaderia, s’ha de
remarcar el bon comportament de la producció porquina. Durant el
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2007 els preus agraris experimentaren increments, en alguns
casos substancials, consolidant la tendència registrada en els darrers anys. D’altra banda, els costos del sector van continuar la seva
tendència a l’alça, destacant la pujada dels preus dels carburants.
En el primer semestre del 2008 el nombre d’assalariats de la
comarca es va situar en 159 persones i el d’autònoms en 537, la
qual cosa representa un augment d’un 11,2% i d’un 117,4 respectivament, en relació a finals de l’any anterior. Per tant, en els
primers mesos de l’any 2008 s’observa una lleugera acceleració
del ritme de creació d’ocupació assalariada del sector primari,
respecte a l’evolució que registra l’any 2007. D’altra banda, sorprèn
la capacitat de creació de llocs de feina autònoms que presenta el
sector en els primers sis mesos del 2008, respecte als anys anteriors.
Pel que fa al conjunt de Catalunya, en els primers mesos del 2008
l’activitat primària va moderar la seva evolució negativa en relació
a l’exercici precedent, amb unes taxes de decreixement interanual
del PIB en el conjunt de Catalunya del 2,9% en el primer trimestre
i de l’1,9% en el segon trimestre. No obstant, la sequera ha afectat
al ritme de creixement de la producció de cereals, segment que
l’any anterior havia experimentat un gran dinamisme. D’altra banda,
la baixa pluviometria també ha influit negativament en la producció
de fruita, que experimenta un cert retrocés del seu ritme de creixement, tot i que amb resultats molt desiguals. Pel que fa a la ramaderia, ha registrat una marxa positiva, tot i que amb increments moderats de la producció. D’altra banda, les explotacions han seguit
patint la tendència alcista dels costos, derivada tant de l’ascens
dels preus dels carburants com dels preus dels pinsos, alhora que,
per la seva part, els preus de venda del sector també augmentaren.
No obstant això, s’observa un alentiment en el ritme d’increment
dels preus.
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2.2.- Evolució del
sector industrial

Segons les darreres dades corresponents al 2006, el sector industrial aporta el 38,5% de l’economia de l’Anoia, pes específic que
supera la rellevància que té aquesta activitat al conjunt de
Catalunya (24,9%), 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 transport) encapçalen la branca secundària, aportant
respectivament, el 31,1% i el 27,8% de tot el PIB. A aquests el
segueix el paper i arts gràfiques, responsable del 17,5% 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 intermèdies, com el cautxú i plàstic
o la metal·lúrgia i productes metàl·lics. Aquest procés de canvi en
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el sector es manifesta en un increment en el nombre d’efectius
d’aquestes activitats en detriment d’altres, com la indústria tèxtil,
confecció i pelleteria, que redueixen progressivament els efectius a
la comarca.
L’any 2007 la indústria concentrava a la comarca un total 13.324
persones, dels quals 11.963 eren treballadors per compte aliena i
1.361 autònoms. Igual que en els tres darrers exercicis, al llarg del
2007 va produir-se una nova davallada en el nombre de llocs de
feina del sector, després de l’increment de l’any 2003. El total d’assalariats de la indústria va experimentar un lleuger increment
respecte l’exercici anterior, però en el cas dels autònoms es registrà una disminució del 3,7%. S’hi pot afegir, en aquest sentit, que la
indústria va patir al llarg de l’any un total de 10 expedients de regulació d’ocupació, del global d’11 que van tenir lloc al conjunt de
l’Anoia al 2007. Aquests 10 expedients afectaren a 281 treballadors, és a dir, el 97,2% del total comarcal. Cal esmentar que al
2007 va produir-se un increment prou significatiu en aquests
processos de crisi a la comarca. Paral·lelament, el teixit empresarial
va prosseguir la seva tendència baixista d’anys anteriors, en disminuir el nombre d’empreses ocupadores (comptes de cotització
patronal) un 2,1%. Val a dir que entre el 1997 i el 2007 el total
d’aquestes s’ha reduït un 20,4%.
Bona part de l’evolució desfavorable de l’ocupació del sector
secundari a l’Anoia durant el 2007 s’explica, com en exercicis anteriors, pel retrocés dels efectius a la branca del tèxtil, confecció i pelleteria, que fou d’un 9,6%, i pel seu elevat pes específic a la comarca, en concentrar un 25,2% dels assalariats industrials. En qualsevol cas, el subsector que patí el 2007 el major descens d’ocupació va ser el dels equips de transport, amb una davallada d’un
24,1%, seguint la tendència registrada l’any anterior, tot i que en
aquest cas la reducció va ser més intensa. Altres especialitats que
també es van veure afectades per disminucions significatives d’efectius foren la indústria química, la fabricació d’equips elèctrics, electrònics i òptics, les indústries energètiques i la metal·lúrgia i productes metàl·lics. Val a dir que, mentre que la primera i la segona
d’aquestes branques l’any 2007 van mantenir estable el total de
l’ocupació assalariada, la tercera i la quarta mostren un canvi de
tendència, ja que en ambdós casos el nombre d’assalariats havia
augmentat el 2006 significativament respecte de l’exercici anterior.
Pel contrari, les activitats secundàries que van experimentar al llarg
del 2007 uns majors increments del nombre de treballadors
assalariats van ser les indústries d’extracció de minerals no
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metàl·lics ni energètics, les d’alimentació i begudes, i les de construcció de maquinària i equip mecànic, amb pujades superiors en
els tres casos al 26%. A aquestes s’ha d’afegir la indústria de la
fusta i el suro (16,4%), la del paper, edició i arts gràfiques (11,8%),
la preparació i curtit i acabat del cuir (8,1%), i en menor mesura, la
fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques (2,2%).
En el primer semestre del 2008 el sector industrial de l’Anoia va
seguir amb l’evolució negativa iniciada l’any 2007 en l’evolució del
teixit empresarial, fenomen que es va estendre cap als llocs de treball, els quals minvaren en relació a l’any anterior. Així, el nombre
de firmes ocupadores (comptes de cotització patronal) va experimentar una davallada d’un 2,3% en relació a finals del 2007, mentre que l’ocupació assalariada disminueix un 2,0% i el total de treballadors autònoms retrocedeix l’1,0%. No obstant això, val a dir
que, pel que fa als expedients de regulació d’ocupació, el sector es
va veure afectat en el primer semestre de l’any 2008 per només 2
expedients autoritzats, els quals afectaren a un total de 102 treballadors.
Aquestes dades revelen canvis significatius respecte a la utilització d’aquesta figura respecte de l’any precedent.
Per segments, els millors registres en l’ocupació assalariada industrial durant el primer semestre del 2008 van correspondre, per
ordre d’importància, als capítols de fabricació d’equips de transport, de productes alimentaris i begudes, a la construcció de
maquinària i equip mecànic i a la indústria energètica. No obstant
en cap d’aquests casos l’augment d’assalariats supera el 8%
respecte finals de 2007. D’altra banda, val a dir que, mentre que el
primer i el quart segment experimentaren un canvi de tendència en
relació a l’exercici anterior, els altres dos subsectors continuen la
tendència expansiva de la seva activitat però amb un ritme menor
de creixement. Una altra especialitat que evidencia una evolució
positiva en la creació de llocs de treball, tot i que amb menor intensitat, és la indústria química, que en el primer semestre de 2008
presenta un canvi de signe en comparació amb el 2007, quan
redueix la seva ocupació. En sentit contrari, en els primers sis
mesos de l’any els majors descensos en el nombre de llocs de treball es van produir, per ordre d’importància, en els subsectors de la
indústria de productes minerals no metàl·lics, la indústria tèxtil,
confecció i de la pelleteria, la indústria de la fusta i el suro, l’extracció de minerals no metàl·lics ni energètics, la preparació i curtit
i acabat de cuir, la fabricació de productes de cautxú i matèries
plàstiques, la fabricació d’equips elèctrics, electrònics i òptics i,
finalment, la indústria de paper, edició i arts gràfiques. És important
destacar que tots els capítols que presenten davallades d’ocupació
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mostren un canvi de tendència en relació a l’any 2007, excepte en
els casos de la indústria tèxtil, confecció i de la pelleteria, i en la
fabricació d’equips elèctrics, electrònics i òptics, que continuen
amb la l’evolució negativa de l’exercici anterior.
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2.2.1.- Evolució
del subsectors
industrials

La indústria tèxtil i de la confecció –inclosa pelleteria- va
prosseguir sent l’any 2007 la branca industrial més important i amb
més tradició de l’Anoia. Ocupava 3.019 treballadors assalariats, la
qual cosa representava el 10,1% del total de la comarca. Segons
dades del 2006 aquesta genera, juntament amb el cuir i el calçat, el
31,1% del PIB global de la indústria de l’Anoia. S’hi pot apuntar que
la comarca compta amb un dels principals clústers europeus de
fabricació de gènere de punt exterior (jerseis, vestits, jaquetes, ...)
i interior, orientat a la indumentària i la moda, i que a Igualada es
produeixen més de 40 marques reconegudes a nivell estatal i
europeu. Aquest segment suposa més del 25% de tot el subsector
i exporta més del 15% de la seva producció. Tanmateix, també es
poden destacar altres activitats del subsector, com la confecció i
els acabats, que estan relacionades, en bona part, amb la cadena
de valor dels articles de gènere de punt.
La trajectòria negativa que ha seguit la indústria tèxtil i de la confecció en els darrers anys ha provocat que el seu pes específic dins
de la indústria de l’Anoia hagi minvat paulatinament. Així, entre el
1999, quan representava el 23,0% del global de la comarca, i el
mes de juny del 2008 ha perdut, de manera ininterrompuda, 2.865
llocs de treball, és a dir un 50,2%, mentre que el teixit empresarial
ha disminuït un 50% en unitats. Els tres segments en què es pot
dividir l’estructura del subsector –empreses marquistes, empreses
de producte aportadores de valor, i tallers manufacturers- han
experimentat una reducció molt significativa de l’activitat, destacant, especialment, els tallers manufacturers (tissatge i confecció).
En aquest sentit, és important assenyalar que en els últims exercicis les empreses de la branca s’estan esforçant en potenciar la
seva competitivitat amb diverses estratègies (noves línies de negoci, nous segments de mercat, canvis de producte, extensió de les
xarxes comercials, creació de marques, ...), amb l’objectiu de dotar
de major valor a la indústria de la comarca.
L’any 2007 el nombre d’assalariats de la indústria tèxtil i de la confecció va disminuir un 9,6%, descens superior a l’experimentat pel
segment l’exercici precedent (6,8%), i major també al que patí el
conjunt de Catalunya (7,2%). Això s’insereix en una nova davallada de la producció, que el 2007 fou d’un 6,6% a nivell de tot el
Principat, contracció que s’afegeix a les patides des de principi del
present decenni. Val a dir que l’Anoia concentrava el 2007 aproximadament el 6,0% del global del subsector a Catalunya. D’altra
banda, s’ha d’esmentar que l’activitat va patir un intens procés d’ajustament en els darrers anys, provocat per la plena liberalització
dels intercanvis internacionals de la branca l’any 2005, la qual cosa
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va suposar una transformació estructural del subsector a
Catalunya. Aquesta es va materialitzar en un descens progressiu
de la producció, en una substitució de la quota de mercat de les
empreses en favor d’importacions de l’exterior, sobretot asiàtiques
i, en general, en un canvi de negoci de molts fabricants. Cal apuntar que el 2007 les importacions de la branca a nivell de tot el
Principat van experimentar un augment d’un 9,4%, alhora que les
exportacions augmentaren un 11,4%. Això suposà un fort creixement com a conseqüència de la bona marxa de la demanda procedent d’Europa, destí del 80% del total exportat per l’especialitat
catalana, així com per l’impuls en mercats emergents i la continua
expansió cap a l’exterior de les cadenes de distribució tèxtil i de
confecció. D’altra banda, com a conseqüència de la forta competitivitat que suporta el subsector, els preus van créixer per sota de la
inflació (1,7%), pujada a més que no reflecteix els increments dels
costos, la qual cosa repercuteix en els marges comercials de les
empreses.
En els primers mesos del 2008 la indústria tèxtil i de la confecció
va patir una forta caiguda de la seva activitat respecte de l’exercici
anterior, prosseguint amb la inèrcia desfavorable dels darrers exercicis. Així, de gener a agost de 2008 l’índex de producció industrial
de la branca a Catalunya havia experimentat una davallada d’un
14,9%. Malgrat aquests resultats, l’ocupació assalariada de la
comarca va patir un reducció menys intensa, concretament en el
primer semestre del 2008 es registrà una disminució de l’ocupació
del 5,9% respecte finals de 2007.
El metall en un sentit ampli -és a dir la metal·lúrgia, els productes
metàl·lics, la construcció de maquinària i equips mecànics, la fabricació d’equips elèctrics, electrònics i òptics, i la fabricació d’equips
de transport- és el segon subsector industrial en importància de
l’Anoia. L’any 2007 concentrava 3.317 persones assalariades, la
qual cosa representava l’11,0% de tota l’ocupació per compte
aliena de la comarca. Segons dades del 2006 el conjunt del metall
aportava el 27,8% del PIB industrial total de l’Anoia. Val a dir que la
comarca concentrava el 2006 l’1,6% de tot el metall de Catalunya.
Dins del subsector destaca, per la seva importància, la metal·lúrgia
i productes metàl·lics, que amb 1.935 assalariats suposa el 58,3%
del conjunt de la indústria del metall de l’Anoia i que aporta el
15,1% del PIB global de la indústria comarcal. Val a dir que la
metal·lúrgia i productes metàl·lics té una important tradició a
l’Anoia, i compta amb una dotació empresarial prou complerta,
especialitzada i avançada.
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Durant l’any 2007 el subsector va continuar amb els resultats
negatius del darrer exercici. Així, el nombre d’efectius assalariats
va minvar un 3,1%, front l’augment del 2,9% registrat el 2006. El
conjunt de les branques del metall de l’Anoia van registrar reduccions de l’ocupació per compte aliena, amb l’excepció de la indústria de la construcció de maquinària i equip mecànic amb un creixement d’un 26,8%. L’any anterior, en canvi, havia estat el segment
de la metal·lúrgia i productes metàl·lics l’únic que havia experimentat un increment del nombre d’actius ocupats mentre que la
resta d’especialitats patien davallades significatives. Això contrasta
amb el creixement de la producció experimentat per totes les especialitats de la branca a nivell del Principat. En aquest sentit, cal
apuntar que la construcció de maquinària i equip mecànic i la fabricació d’equips elèctrics, electrònics i òptics mostraren els augments més significatius, d’un 6,6% i d’un 5,0% respectivament. En
un altre sentit, s’ha d’apuntar que els preus de les diferents especialitats del subsector van créixer. El segment que va presentar un
increment més gran dels seus preus va ser el de fabricació d’equips
elèctrics, electrònics i òptics amb una taxa d’un 5,8%, mentre que
el que va mostrar un menor augment va ser el de fabricació de
material de transport amb un 1,0%. Malgrat això, s’ha de destacar
que aquestes pujades se situaren per sota de les experimentades
pels costos de materials (acer, níquel, coure, ...), circumstància que
es ve repetint en els darrers anys i que afecta la rendibilitat de les
empreses fabricants.

A principi del 2008 el metall va mostrar a l’Anoia un canvi de
tendència en relació a l’exercici anterior amb la creació de llocs de
feina. El nombre d’assalariats va créixer en el primer semestre un
1,5% respecte de les acaballes del 2007, taxa superior a l’augment
d’un 0,5% que registrà el global del Principat. L’ascens de l’ocupació per compte aliena de la comarca s’explica pel fort increment
experimentat pel segment de fabricació d’equips de transport, que
puja un 7,5%, i per la indústria de la construcció de maquinària i
equips mecànics amb un augment del 6,5% en el nombre d’assalariats. D’altra banda, la metal·lúrgia i productes metàl·lics
experimenta un estancament de la seva ocupació mentre que la
fabricació d’equips elèctrics, electrònics i òptics pateix un descens
d’un 2%.
La indústria del paper és una altra activitat que té una presència
destacada a l’Anoia. L’any 2007 comptava, conjuntament amb l’edició i les arts gràfiques, un total de 2.012 persones assalariades, la
qual cosa representava un 6,7% del conjunt de la comarca. D’altra
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banda, segons informació del 2006 aporta el 17,5% del PIB industrial. Val a dir que específicament la indústria del paper de l’Anoia
suposa el 7% del global d’aquesta activitat a tot Catalunya, fet que
demostra el protagonisme de la comarca dins del Principat.
L’any 2007 va suposar un trencament de la tendència a la baixa de
l’ocupació de l’activitat paperera de la comarca iniciada el 2004. De
fet, el nombre d’assalariats de la indústria del paper –inclòs l’edició
i les arts gràfiques- va experimentar un ascens d’un 11,8%, augment superior al 9,7% registrat a tot Catalunya. Això s’insereix, de
fet, en un evolució positiva de la producció. Per exemple, a nivell del
Principat la producció real del subsector va registrar un increment
d’un 4,3% respecte el 2006. Val a dir que l’especialitat que registrà
un major dinamisme fou la d’articles de paper i cartró per a ús
domèstic i sanitari. Pel que fa els costos, cal remarcar la importància de l’evolució dels costos energètics (gas i electricitat) dins del
total de costos, doncs incideixen de manera considerable en els
comptes d’explotació de les empreses. Val a dir que, en els darrers
anys, aquests s’han mantingut a un nivell força elevats i amb una
tendència alcista. Fruit d’això, s’han estat portant a terme quantioses inversions per tractar d’estalviar energia, inversions que
requereixen diversos anys per poder generar resultats efectius. Per
la seva part, els preus de venda de la branca van evidenciar el
2007 un creixement segons l’índex de preus industrials del segment d’un 3,5%, increment lleugerament inferior al presentat pel
conjunt de les activitats manufactureres (3,6%).
Amb una perspectiva de mitjà i llarg termini, s’ha d’esmentar que la
indústria del paper de l’Anoia manté una dinàmica ascendent. Això
es reflecteix en una pujada significativa 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, mitjançant recursos en recerca i desenvolupament i en
nous productes, i de l’altra, per tal de modernitzar-se tecnològicament, a través d’inversions periòdiques i poder, així, assolir augments de productivitat. S’ha d’esmentar que en el cas concret del
paper les empreses finalitzaren ja la seva reestructuració, doncs
les seves plantilles es troben ben ajustades a les seves necessitats
segons les condicions de demanda.
En els primers mesos del 2008 la indústria del paper –inclòs l’edició i les arts gràfiques- va palesar una davallada significativa de la
seva producció. Així, l’índex de producció industrial de la branca
presentà en els primers vuit mesos de l’any una reducció d’un
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4,2%. Com a conseqüència d’això, es va trencar l’evolució positiva
del 2007, de manera que el subsector experimentà una lleugera
caiguda de l’ocupació, amb un descens del nombre d’assalariats
durant el primer semestre d’un 1,2%.
La fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques és
el quart subsector més important dins de la indústria de l’Anoia.
L’any 2007 concentrava 1.214 treballadors assalariats, el 4,0% de
tota la comarca, mentre que segons dades del 2006 aporta el 3,7%
del global del PIB industrial. Val a dir que l’Anoia abraça el 3,9% del
conjunt d’aquesta activitat a Catalunya respecte del total de treballadors per compte aliena. 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 2007 el subsector va experimentar un lleuger creixement de
la seva activitat, que a nivell de tot el Principat va suposar un augment de la producció en volum d’un 0,5%. A l’Anoia això suposà un
creixement de l’ocupació assalariada d’un 2,2%, taxa molt inferior
al 14,8% d’increment de l’any anterior i similar a la registrada en el
conjunt de Catalunya. En els primers mesos del 2008 l’evolució del
subsector en termes de producció va presentar un canvi de tendència, ja que l’índex de producció industrial de la branca de gener a
agost de 2008 va mostrar una davallada d’un 8,3%. Aquest resultat
quedà reflectit, també, en l’evolució mostrada pel nombre de llocs
de treball a la comarca de l’Anoia que va ser negatiu, atès que el
global dels assalariats del segment va evidenciar un descens d’un
2,2% en els primers sis mesos de l’any .
La indústria ceràmica, que s’emmarca dins de la branca d’altres
productes minerals no metàl·lics, concentrava l’any 2007 una ocupació de 696 assalariats, la qual cosa representava el 2,3% del
global de l’Anoia. Segons dades del 2006 aquesta activitat aporta
el 6,6% del PIB industrial de la comarca. En els darrers anys aquest
ha mantingut els seus nivells d’activitat i d’ocupació, consolidant la
seva presència dins de la comarca, gràcies al 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, ...)-, centrat, sobretot, en Calaf i amb una perspectiva comercial de mercats globals. Altres localitats on també hi
ha presència de la indústria són, per exemple, Jorba o El Bruc.
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Durant el 2007 la branca va trencar amb el dinamisme de l’any
anterior, amb una evolució negativa de la producció. Val a dir, en
aquest sentit, que l’índex de producció del segment a nivell del conjunt de Catalunya va enregistrar una disminució d’un 5,8%. Malgrat
això, no es registrà cap moviment en el nombre de treballadors de
l’especialitat a la comarca de l’Anoia, que es manté estancat.
Al llarg del primer semestre del 2008 el comportament de la indústria ceràmica va continuar amb la tònica desfavorable de l’activitat
de l’any anterior. D’aquesta manera, al Principat l’índex de producció industrial de gener a agost de la branca presentà un descens
d’un 15,5%. En aquest cas, i a diferència del que havia succeït l’exercici anterior, el nombre d’efectius del segment a la comarca es va
veure afectat negativament. D’aquesta manera, s’ha d’assenyalar
que el total de treballadors assalariats de l’especialitat patí una
davallada d’un 7,9%.
La resta de subsectors industrials de l’Anoia abraçaven l’any 2007
una ocupació assalariada inferior a les 600 persones. D’entre
aquestes es pot destacar les branques de la preparació i adobat
i acabat del cuir i de l’alimentació i begudes, que comptaven,
respectivament, amb 576 i 473 treballadors. La primera, que concentrava l’1,9% del nombre de treballadors per compte aliena de la
comarca, va continuar patint el 2007 un descens de la seva activitat productiva, prosseguint el canvi estructural i l’ajustament que
està registrant des de fa uns anys. El nombre d’assalariats a la
comarca va experimentar, no obstant això, un augment significatiu
amb un creixement d’un 8,1%. dins d’un panorama català caracteritzat per una contracció de l’ocupació per compte d’altri d’un
10,3%. Aquest procés va canviar de tendència en els primers sis
mesos del 2008, ja que el total de treballadors per compte aliena
del subsector a l’Anoia registrà una davallada d’un 3,1%. Cal apuntar que la comarca concentra el 21,5% del conjunt de la branca al
Principat en nombre de treballadors.
Per la seva banda, l’alimentació i begudes concentrava el 2007 un
1,6% de l’ocupació assalariada de l’Anoia, alhora que aportava
aproximadament el 3,0% 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 0,7% en nombre de llocs de
feina. L’any 2007 la branca es caracteritzà per una evolució positiva de l’activitat productiva. Així l’índex de producció industrial de la
branca al conjunt de Catalunya evidencià un augment d’un 3,3%.
Per la seva banda, el total d’assalariats a la comarca va experimentar un increment significatiu d’un 28,5%, molt superior a la
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pujada d’un 1,7% del 2006. El comportament del segment de l’alimentació va ser una mica millor que el de les begudes, igual que
havia succeït l’exercici anterior. Durant els primers mesos del 2008
l’evolució de l’alimentació i begudes es va caracteritzar per una relativa atonia en la seva activitat productiva. En aquest sentit cal
remarcar que l’índex de producció industrial mostrà un increment
de només un 0,9% en els vuit primers mesos. D’altra banda, la significativa davallada del ritme de creixement de l’activitat productiva
del segment es tradueix en un alentiment del ritme d’ augment de
l’ocupació assalariada a la comarca, que en qualsevol cas es
manté en el 6,6% en els primers sis mesos de l’any respecte l’any 2007.

2.3.- Evolució
del sector
de construcció

La construcció té un pes específic significatiu dins del global de l’economia de l’Anoia. Segons dades de Caixa Catalunya, l’any 2006
aportava el 13,2% del PIB comarcal, rellevància superior a la corresponent al conjunt de Catalunya, d’un 8,6%. El 2007 l’activitat concentrava el 14,6% de tota l’ocupació de la comarca (l’11,8% de l’assalariada i el 23,7% de l’autònoma). Val a dir que l’Anoia concentra
l’1,3% del sector català en terme de nombre de llocs de feina.
En els darrers anys la construcció s’ha caracteritzat per una evolució molt positiva, dins d’un context de fort creixement de l’activitat
a escala catalana i estatal. Això s’ha materialitzat en un important i
ininterromput augment del nombre de treballadors i del nombre
d’empreses que hi actuen. Entre el 1997 i el 2007 el total d’assalariats a la comarca es va multiplicar per 2,8 (2.262 persones més),
alhora que les unitats empresarials ho van fer per 2,0 (355 firmes
més). Aquest dinamisme també es manifesta en els indicadors
específicament constructius, com el nombre d’habitatges, que han
crescut de forma significativa en la darrera dècada. Per exemple,
en el període 1980-2007 el volum d’habitatges acabats per cada
1.000 residents passà de 4,3 a 17,0. 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 2007.
L’any 2007 el sector de la construcció manté la tendència expansiva d’exercicis anteriors, assolint-ne nous rècords en volums d’activitat. No obstant això modera considerablement el seu ritme de
creixement. Des del punt de vista de l’ocupació, la branca ocupava
un total de 5.712 persones, xifra que representa un augment del
3,2% respecte l’any anterior. Tanmateix, aquest percentatge és
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sensiblement inferior a la pujada de l’ocupació que registrà la construcció a la comarca l’any 2007 respecte el 2006 (del 9,9%). En particular, comptava amb 3.547 treballadors per compte aliena i 2.165
autònoms, la qual cosa representa increments d’un 2,3% i d’un
4,8% respecte del 2006, respectivament. Cal destacar, en ambdós
casos, que l’ocupació va créixer a un ritme sensiblement inferior al
de l’exercici precedent, quan els augments foren d’un 7,4% en el
cas dels assalariats i d’un 14,3% en el cas dels autònoms. En qualsevol cas, el ritme de creació d’ocupació de l’Anoia va ser el 2007
superior al registrat pel conjunt de Catalunya i d’Espanya, que
experimenten increments del 2,2% i d’un 2,7%, respectivament. En
relació al total d’empreses ocupadores, cal assenyalar que aquestes van augmentar el 2007 un 4,6%, percentatge sensiblement
inferior al 8,5% del 2006.
Pel que fa a la producció del sector, val a dir que també s’evidencià una moderació significativa de l’activitat. En aquest sentit, l’any
2007 la construcció catalana registrà un increment d’un 4,4%, més
d’un punt per sota de l’aconseguida l’exercici anterior, quan el PIB
del segment va augmentar un 5,7%. Aquest menor ritme de creixement de la producció va ser prou significatiu en el cas de la branca
de l’edificació, que amb un increment d’un 2,2% va situar-se gairebé tres punts percentuals per sota del nivell assolit el 2006 (4,9%).
Dintre d’aquest subsector, el segment de la construcció d’habitatges va ser el que va mostrar una marxa menys favorable, donat que
només va créixer un 2% en termes reals, molt per sota del 8,0% del
2006. Per la seva banda, l’especialitat de la edificació no destinada
a usos residencials va mostrar una pujada d’un 3%, només mig
punt percentual per sota del percentatge de l’exercici anterior.
Finalment, el segment de la rehabilitació va mantenir la taxa de
creixement en els nivells d’anys precedents (2%). En el cas del
subsector de l’obra civil, val a dir que va mantenir la fortalesa de
l’any 2006, donat que el 2007 presentà un augment en el nivell de
producció d’un 14%, percentatge idèntic al de l’exercici anterior. En
aquest mateix sentit, cal assenyalar que, l’any 2007 el consum de
ciment es va incrementar de manera inapreciable, amb un percentatge de l’1,0% respecte del 2006, mentre que el volum de producció de ciment va disminuir un 0,6%. Per tant, les variacions
d’ambdós indicadors es situen notablement per sota de les registrades l’exercici anterior, quan pujaren un 14,2% en el cas del consum de ciment, i un 6,5% en el cas de la producció de ciment,
mostrant en aquest darrer cas un canvi de tendència en relació a
l’any 2006.
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L’any 2007 l’activitat constructiva en edificació residencial a l’Anoia
va mostrar una evolució ben diferenciada pel que fa als habitatges
acabats i iniciats. Així, es pot comprovar que s’acabaren un total de
1.902 habitatges, la qual cosa representà un augment respecte del
2006 d’un 21,9%, increment superior al 8,7% de l’exercici anterior.
D’altra banda, s’iniciaren 2.033 habitatges, mostrant un canvi de
tendència respecte de l’any precedent, ja que aquests es redueixen
un 30,6%, a diferència del 2006 quan experimenten una pujada
d’un 14,3%. La construcció d’habitatges a la comarca va evidenciar
una marxa del mateix signe a l’experimentada en el conjunt de
Catalunya, on el nombre d’habitatges finalitzats va créixer un 2,9%
i el dels iniciats va disminuir un 32,7%, així com el d’algunes
comarques properes. Tanmateix, els millors resultats del segment
de la construcció de la comarca, suposaren que el protagonisme
de l’Anoia dins del global de l’activitat residencial del Principat
experimentés un ascens durant el 2007, de tal forma que es van
construir a la comarca poc més del 2,4% de tots els habitatges de
Catalunya (2,0% el 2006) i es començaren el 2,4% (2,3% el 2006).
Un 35,9% dels habitatges finalitzats a la comarca al llarg del 2007
es van localitzar a Igualada, un 9,6% a Piera, un 7,7% als Hostalets
de Pierola, un 6,5% a Capellades i un 5,6% a Vilanova del Camí.
D’entre la resta de municipis, cal destacar Santa Margarida de
Montbui, Masquefa, la Torre de Claramunt i Calaf, que concentraren, respectivament, el 4,9%, el 4,5%, el 4,4% i el 4,3% dels
habitatges acabats. Pel que fa al dinamisme experimentat per
aquests municipis durant el 2007 en relació al nombre d’habitatges
acabats es pot esmentar l’important creixement registrat per
Capellades, els Hostalets de Pierola, la Torre de Claramunt, els
Hostalets de Pierola i Calaf amb un 272%, un 206%, un 40,7%, un
30,9% i un 24,2% respectivament, en relació al total d’habitatges
efectuats el 2006. D’altra banda, cal ressenyar els descensos produïts a Piera (30,9%), Vilanova del Camí (17,7%) i Santa Margarida
de Montbui (16,2%).
En l’apartat d’habitatges iniciats, Igualada concentrà l’any 2007 un
25,6% del global comarcal, seguida de Piera amb un 17,4%, i a
major distància de Santa Margarida de Montbui (9,6%), Vilanova
del Camí (6,7%) Òdena (5,7%), Calaf (3,6%), Capellades (3,5%),
Masquefa (3,5%) i els Hostalets de Pierola (3,2%). Totes aquestes
localitats redueixen el nombre d’habitatges iniciats, trencant en la
majoria de casos la tendència positiva de l’any anterior. Destaquen
les reduccions experimentades per Calaf (70%), Capellades (65%),
Òdena (46%), Vilanova del Camí (41%) i Santa Margarida de
Montbui (30%).
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En el primer semestre del 2008 el sector de la construcció va patir
un canvi de tendència respecte d’exercicis passats, la qual cosa
comportà la davallada de l’activitat i de l’ocupació. Concretament,
el nombre de llocs de feina del sector va minvar entre el mes de
juny del 2008 i finals de l’exercici anterior un 6,3%. Més específicament, el nombre d’assalariats es reduí un 6,9% entre el 2007 i el
mes de juny del 2008 i el de treballadors autònoms un 5,1%, mentre que el nombre d’empreses ocupadores (comptes de cotització
patronal) mostrà una baixada d’un 7,4%. Específicament, el sector
comptava amb 5.355 efectius (3.301 per compte aliena i 2.054
autònoms) i hi operaven 653 firmes. De la mateixa manera, el sector en el conjunt de Catalunya experimentà durant els primers sis
mesos del 2008 un decreixement notable. Així el PIB de la construcció va experimentar una reducció interanual de l’1,3%, lluny
dels increments d’anys anteriors. És important també destacar que
la davallada de l’activitat igualment va quedar reflectida en el consum de ciment, que en el primer semestre del 2008 disminuí a una
taxa interanual d’un 17,6%. En aquest mateix sentit, cal apuntar
que el nombre d’habitatges acabats durant el primer semestre del
2008 presentà una caiguda significativa, ja que la taxa interanual
mostrà una disminució d’un 24,2%. Així mateix, els habitatges en
construcció minvaren un 74,1%. Pel que fa a l’ocupació, aquesta
també es va veure afectada pel canvi de tendència de la branca, en
la mesura que en els primers sis mesos del 2008 el nombre d’ocupats del segment va patir un descens d’un 9,3%.
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2.4.- Evolució
del sector
de serveis

Segons dades de Caixa Catalunya, l’any 2006 el sector de serveis
representava el 46,1% de l’economia de l’Anoia en termes de PIB,
pes específic inferior al 64,9% que suposava en el conjunt de
Catalunya. Paral·lelament, es pot apuntar que el 2007 la branca
ocupava 19.754 treballadors, és a dir el 50,4% de tota la comarca,
percentatge inferior al 63,7% que representa en el global del
Principat. Tot això evidencia, d’una banda, un pes específic menor
de les activitats terciàries a la comarca, la qual cosa mostra un
desenvolupament endarrerit en relació al conjunt del Principat.
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, les immobiliàries i
serveis a empreses, el comerç –al detall i a l’engròs- i la sanitat. Val
a dir que aquestes tres branques d’activitat aporten conjuntament
gairebé 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 mostrat 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 multiplicat per gairebé 1,8 entre el 1997 i el 2007, augmentant en 6.170
persones. Tot això ha provocat que el pes específic i el protagonisme de les activitats terciàries dins del conjunt de l’economia
comarcal s’hagin 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 el 47,9% el 2007, i d’abraçar prop
del 56,0% de les empreses ocupadores a gairebé el 64%. 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 2007 el sector de serveis ocupava a l’Anoia un total de 20.204
persones, dels quals 14.830 eren treballadors per compte aliena i
de 5.374 efectius autònoms. Igual que en exercicis anteriors, durant
el 2007 el sector va experimentar un creixement significatiu,
reforçant-se, novament, el protagonisme creixent que va adquirint
aquesta branca dins del conjunt de la comarca. El nombre total de
treballadors va créixer un 3,2%, amb una pujada dels assalariats
d’un 3,5% i un ascens dels autònoms d’un 3,6%. Per la seva part,
el nombre d’empreses ocupadores (comptes de cotització
patronal) es va incrementar un 2,7%. En comparació amb l’evolució registrada el 2006, cal remarcar durant l’any 2007 un creixement més moderat tant en el ritme de creació d’ocupació com en
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el de teixit empresarial. En aquest sentit, cal assenyalar que el
dinamisme experimentat el 2007 per la branca a l’Anoia va ser relativament inferior al registrat en el conjunt de Catalunya, on, com a
mostra d’això, el total d’ocupats va assolir un creixement d’un 4,7%.
Durant el 2007 la branca terciària més dinàmica en termes d’ocupació assalariada va ser l’hostaleria, que va incrementar un 18,6%
els assalariats respecte l’any 2006, seguida per les activitats sanitàries i veterinàries i de serveis socials (11,3%). També destaquen
els increments registrats per les activitats de transport, magatzem
i comunicacions i per l’administració pública i seguretat social obligatòria, amb augments del 9% en els dos casos. A certa distància,
amb pujades de l’ocupació en l’entorn del 4%, també s’han d’esmentar les activitats immobiliàries, lloguers i serveis empresarials,
i altres activitats socials i serveis personals. Pel contrari, els serveis
de mediació financera experimenten una disminució molt significativa de la seva ocupació (superior al 41%), tot i que en termes de
números absoluts es concreta en 54 llocs de feina. Per la seva
banda, la branca de comerç i reparacions, perd 183 assalariats el
2007 respecte el 2006, el que representa una disminució del 3,9%,
i un canvi de tendència en l’evolució de l’ocupació de la branca des
del 2003.
En el primer semestre del 2008 el sector de serveis de l’Anoia va
experimentar una evolució ben diferenciada respecte a l’ocupació i
al nombre d’unitats empresarials. En relació al nombre de treballadors, en conjunt es redueix un 0,6% respecte l’ocupació del sector
a finals del 2007. De manera que tant assalariats com autònoms
registren una disminució similar. Val a dir que, en aquests primers
mesos de l’any 2008 els segment de serveis que van tenir un comportament més dinàmic a la comarca en qüestió d’ocupació foren
l’hostaleria, seguida dels serveis de mediació financera, mentre
que els subsectors que mostraren una major davallada en el total
d’assalariats foren les activitats sanitàries i veterinàries i serveis
socials, i l’educació. Per la seva banda, el total d’empreses de
serveis ocupadores (comptes de cotització patronal) va créixer a la
comarca un 2,1% en el primer semestre de l’any 2008, percentatge
que suposà una clara disminució del ritme de creació d’empreses
respecte el registrat pel sector en el període 2005-2007. Pel que fa
al conjunt de Catalunya, el sector terciari va experimentar en el
primer semestre del 2008 un increment interanual del seu PIB d’un
3,6%, mantenint el ritme de creixement de l’exercici anterior.
Paral·lelament, l’ocupació de la branca al Principat va presentar un
increment interanual d’un 3,0%, percentatge, no obstant, inferior en
dos punts percentuals respecte del registrat l’any 2007 (4,7%).
Aquestes dades de l’ocupació mostren una evolució diferencial
entre l’Anoia i el Principat.
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2.4.1.- Evolució
dels subsectors
de serveis

El comerç i reparacions concentrava el 2007 a l’Anoia un total de
4.491 treballadors assalariats, representant el 15% del conjunt de
la comarca. Aquesta branca suposa el 23,1% del global del sector
serveis quan a aportació de valor afegit brut segons dades de l’any
2006. Dins d’aquesta destaca el comerç al detall, que concentra el
45% de l’ocupació per compte aliena, seguida del comerç a l’engròs, amb més d’una tercera part. Pel que fa el comerç detallista,
s’ha de ressenyar per la seva rellevància els establiments especialitzats. 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 el 80,1% de l’ocupació d’aquest segment. Per últim, les especialitats més importants en l’àmbit concret de les reparacions són
el manteniment i reparació de vehicles de motor i la venda al detall
de carburants per a l’automoció, que agrupen globalment el 76%
dels llocs de treball d’aquest segment.
Malgrat que en els darrers exercicis el subsector del comerç i
reparacions no s’ha caracteritzat per un gran dinamisme i, fins i tot,
per algun descens puntual en certes especialitats en terme d’ocupació, la trajectòria de mitjà termini reflecteix un ascens de l’activitat. Així, en els darrers cinc anys la branca va guanyar 305 llocs de
feina assalariada, registrant un augment global d’un 7,3% entre els
anys 2003 i 2007. Val a dir, així mateix, que les transformacions
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 2007 el nombre d’assalariats del comerç i reparacions va
experimentar un decreixement d’un 3,9%, trencant la tendència
positiva dels darrers exercicis. A més aquesta evolució de l’ocupació del segment a la comarca va ser, no obstant, ben diferenciada de la mostrada per la branca en el conjunt de Catalunya, que va
registrar un estancament del nombre d’assalariats. Pel que fa
específicament al comerç al detall del Principat, s’ha d’apuntar que
el nombre d’ocupats es va incrementar un 1,2%, mentre que les
vendes van evidenciar un decreixement interanual d’un 4,1%. Val a
dir que algunes especialitats, com per exemple el comerç de
mobles i el de roba de la llar patiren davallades significatives en la
xifra de vendes d’un 10,2% i d’un 11,3% respectivament. En un
altre sentit, cal assenyalar que els preus de venda del comerç
minorista augmentaren, sobretot, a les especialitats de l’alimentació i de les grans superfícies, mentre que a la de vehicles disminuïren per primer cop en la darrera dècada.
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Durant el primer semestre del 2008 el subsector de comerç i
reparacions de l’Anoia va mostrar un canvi de tendència respecte
de l’exercici 2007, atès que va incrementar el nombre d’ocupats
assalariats, registrant un increment d’un 1,1%, front la reducció del
3,9% de l’any 2007. Destaca en particular l’augment de l’ocupació
que experimenta la branca de venda, manteniment i reparació de
vehicles de motor i altres i venda de combustibles per a vehicles. A
Catalunya la branca va patir en aquests mesos un descens del
0,4% en el nombre de treballadors per compte aliena, reducció que
es concentra en el segment del comerç al detall.
El subsector de les activitats immobiliàries, lloguers i serveis
empresarials concentraven l’any 2007 un total de 2.359 treballadors assalariats, la qual cosa suposà un 7,9% del global de l’Anoia.
Aquesta branca és responsable del 24,3% de valor afegit brut general
de tot el sector de serveis segons dades corresponents al 2006.
Dins d’aquesta, destaca els serveis empresarials, que representen
al voltant del 86% de l’ocupació de la branca i que en els darrers
anys han experimentat un dels creixements més destacats de la
comarca. De fet, el total d’assalariats d’aquest segment gairebé
s’ha duplicat en el període 2003-2007. Entre les especialitats més
rellevants dels serveis empresarials s’han d’apuntar les activitats
empresarials diverses, les activitats jurídiques, de comptabilitat,
tenidoria de llibres, assessorament divers, estudis de mercat i
enquestes d’opinió, seguit de les activitats industrials de neteja i
dels serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria i altres activitats
relacionades.
Durant el 2007 la branca de les activitats immobiliàries, lloguers i
serveis empresarials va experimentar un creixement de l’ocupació
assalariada d’un 4,2%, percentatge no obstant molt inferior al creixement del 35,6% corresponent a l’exercici 2006. Val a dir que aquest
resultat es troba en consonància amb l’evolució experimentada pel
sector de la construcció l’any 2007, que havia moderat de manera
significativa el seu dinamisme al llarg de tot l’exercici. En qualsevol
cas, l’increment de l’ocupació a la comarca supera la pujada de
l’1,7% registrada en el conjunt de Catalunya. En els primers sis
mesos del 2008 aquesta especialitat a l’Anoia va trencar amb la
marxa positiva de l’any anterior, atès que el nombre d’efectius
assalariats va minvar un 1,5%.
Les activitats sanitàries i veterinàries i els serveis socials constitueixen el tercer subsector terciari en importància dins de l’Anoia
per nombre d’ocupats. Aquest concentrava el 2007 un total de
1.913 treballadors assalariats, és a dir el 6,4% del conjunt comar-

Informe Econòmic Anual - L’Anoia 2008

45

MAQUETA'08

18/11/08

16:16

Página 46

Capítol 2
Anàlisi de l’activitat empresarial i l’ocupació a l’Anoia 1997-2008

cal. S’ha de ressenyar, pel seu elevat pes específic, l’àmbit sanitari,
que abraça el 69,6% 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. Com a exemple d’això, en els darrers cinc anys l’especialitat ha guanyat 525 llocs de treball assalariats, cosa que representa un increment d’un 37,8%.
L’any 2007 el total d’ocupats per compte aliena de les activitats
sanitàries i veterinàries i serveis socials va experimentar un creixement d’un 11,3%, pujada força superior a la registrada l’exercici
anterior, quan va ser només del 0,6%. Aquest resultat exemplifica
el gran dinamisme d’aquesta especialitat a la comarca. Tanmateix
el creixement de l’ocupació es manté per sota dels nivells assolits
pel conjunt de Catalunya (el 16,5%). En els primers sis mesos del
2008 la branca a l’Anoia va trencar amb l’evolució positiva de l’any
2007 en termes de nombre d’assalariats, atès que va veure disminuïda l’ocupació en un 8,1%, cosa que va contrastar amb el
descens d’un 0,4% patit al global del Principat.
La branca de l’administració pública i seguretat social obligatòria constitueix una activitat destacada a la comarca pel seu
volum d’ocupació. L’any 2007 concentrava 1.469 assalariats, cosa
que representava el 4,9% del total de l’Anoia. Al llarg d’aquest exercici l’ocupació per compte d’altri va mostrar un fort dinamisme, atès
que va augmentar un 9,1%, taxa superior a la del exercici 2006,
quan només va pujar un 1,9%. De totes maneres, la taxa de creixement de l’ocupació a la comarca és manté lluny de la registrada a
nivell de tot el Principat (20,2%). Durant els primers mesos del
2008 el nombre de llocs de feina assalariada del subsector va continuar amb la marxa positiva del 2007, però amb un menor ritme de
creixement, ja que el total de treballadors assalariats va registrar un
increment d’un 2,0%, el 8,1% en el conjunt de Catalunya.
D’altra banda, a l’hostaleria l’ocupació assalariada –restauració
inclosa- es situava l’any 2007 en 1.089 persones, és a dir un 3,6%
del total de l’Anoia. Dins d’aquest subsector destaca per la seva
importància els restaurants i els bars, que suposen conjuntament
més del 80,7% dels llocs de feina. S’ha d’esmentar que, en els darrers 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 establiments 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
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Barcelona, i per estar molt condicionada pel negoci associat a les
empreses (dilluns-divendres) i per un nombre reduït d’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.
Durant el 2007 l’activitat del subsector va mostrar un comportament molt positiu, amb un ascens del nombre de treballadors
assalariats d’un 18,6%. Aquesta pujada va ser més elevada que la
del conjunt de les activitats terciàries de la comarca i va significar
una forta acceleració en el seu ritme de creixement, atès que l’exercici anterior el segment havia evidenciat una relativa atonia, amb
un increment de només un 0,2% del total d’efectius. Val a dir que
l’empenta mostrada pels treballadors per compte aliena de l’Anoia
va superar l’ascens registrat en el total de Catalunya, que fou d’un
6,3%. En els primers sis mesos del 2008 la branca va seguir amb
el seu dinamisme, però evidenciant una evolució més moderada, ja
que l’ocupació assalariada va augmentar un 6,8% respecte de les
acaballes de l’any 2007.
El subsector de transport, magatzem i comunicacions comptava
l’any 2007 a l’Anoia amb 1.051 assalariats, la qual cosa representava un 3,5% del total comarcal. Segons dades del 2006 aquesta
activitat aportava el 6,5% del valor afegit brut del conjunt dels
serveis. L’exercici 2007 la branca va experimentar un creixement
del nombre de llocs de feina per compte aliena d’un 9,1%, taxa
superior a la de l’any 2006, quan va enregistrar un increment del
5,4%, i també superior a la taxa registrada en el conjunt de
Catalunya (4,8%). No obstant això, cal apuntar que aquest
dinamisme no va continuar en els primers sis mesos del 2008, en
la mesura que el nombre de treballadors assalariats del segment
va patir un descens d’un 0,7%
L’educació concentrava el 2007 a la comarca un total de 1.005 treballadors per compte aliena, és a dir un 3,3% del total de l’Anoia.
Dins del subsector destaca l’ensenyament primari. L’any 2007 la
branca va evidenciar un lleuger increment en el nombre d’efectius
assalariats, que fou d’un 1,5%, aturant l’evolució baixista de l’exercici precedent, quan els treballadors assalariats del segment es
reduïren un 21,6%. Malgrat aquest resultat, cal apuntar que en els
primers mesos del 2008, es va retornar a la tendència negativa del
2006, atès que el total de treballadors per compte aliena minvà un
6,8%.
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La resta de branques de serveis disposen d’uns nivells d’ocupació
assalariada inferior a les 1.000 persones. D’entre aquestes es pot
ressenyar, per la seva importància, les altres activitats socials i
de serveis i els serveis personals, amb 922 treballadors el 2007,
la qual cosa representà el 3,1% del total de treballadors assalariats
de la comarca.
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3.1.- Evolució del
volum d’ocupació
total a l’Anoia

Al llarg dels darrers exercicis el nombre de treballadors de la
comarca ha experimentat un creixement sostingut. Entre el 1997 i
el 2007 es van crear 10.984 llocs de treball, el que representa un
increment d’un 39,0%, assolint a finals de 2007 un total de 39.178
ocupats. No obstant això, el creixement de l’ocupació en els darrers
anys no ha mantingut una evolució constant i es poden 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 increments anuals d’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%, retornant-se a accelerar
el creixement el 2005 en un 3,8%. Finalment, els anys 2006 i 2007
continua el dinamisme en la generació de llocs de treball amb una
taxa del 2,1% i del 2,8% respectivament.
Aquesta tendència positiva en la creació d’ocupació a la comarca
de l’Anoia durant la darrera dècada contrasta, no obstant, amb les
dades del segon trimestre del 2008, quan es registra un cert
retrocés de l’ocupació. Concretament, es perden 441 llocs de treball, situant-se l’ocupació en 38.737 ocupats, un 1,1% menys que
a finals de l’any anterior.
L’ocupació es subdivideix en dos grans grups, que són l’ocupació
assalariada i l’ocupació autònoma. En relació a la primera, cal
destacar que la comarca ve registrant un interessant dinamisme
quant a la creació de treball en els darrers anys. Així, en la darrera
dècada s’han creat 8.458 llocs de feina, cosa que representa un
increment global d’un 39,2%. 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 treball
assalariat es va alentir fins que l’any 2003 va tornar a assolir 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, l’any 2006 es va reactivar la generació
d’ocupació assalariada amb un increment del 2,3%. Aquest creixement va continuar el 2007 amb una taxa del 2,0%, la qual cosa significà a finals d’any un total de 30.031 ocupats assalariats a la
comarca. No obstant això, el segon trimestre de 2008 presenta una
pauta ben diferent, donat que el nombre d’ocupats assalariats s’ha
reduït un 1,8% respecte a les acaballes de l’any 2007, la qual cosa
suposa una pèrdua de 553 llocs de feina.
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En relació a l’evolució de l’ocupació de l’Anoia en règim autònom,
es pot apuntar que també ha estat creixent en la darrera dècada,
encara que el dinamisme ha estat lleugerament inferior al de l’ocupació assalariada. En el període 1997-2007 es van generar 2.526
llocs de treball autònom, això suposà un increment d’un 38,2%, és
a dir, un punt percentual menys que la pujada registrada pel col·lectiu dels assalariats. Cal assenyalar que si en els primers anys l’alça
anual del nombre de treballadors autònoms a la comarca era inferior a l’experimentada pels assalariats, en els darrers exercicis el
dinamisme en la creació d’ocupació per compte propi ha estat, en
termes generals, major que la creació de llocs de treball per
compte aliena. Així, l’any 2007 el total d’ocupats en règim
d’autònom va assolir les 9.147 persones, amb un creixement del
5,7% respecte l’any anterior, clarament per sobre del 2,0% registrat
per l’ocupació assalariada. Val a dir que, en el segon trimestre del
2008 i a diferència de l’evolució mostrada per l’ocupació assalariada, es va experimentar un cert dinamisme en la creació d’ocupació
en règim d’autònom a la comarca, ja que el nombre d’autònoms es
va situar en 9.259 persones, amb un increment respecte a finals
del 2007 d’un 1,2%. En aquest sentit, és important destacar que
l’augment del pes específic dels treballadors autònoms respecte als
assalariats registra un impuls important de la capacitat autoemprenedora i de desenvolupament endogen de l’Anoia, que segurament comportarà en el futur un enriquiment del teixit empresarial
local.
L’anàlisi sectorial del mercat de treball de l’Anoia mostra que l’increment de l’ocupació total a la comarca durant el 2007 s’explica,
principalment, per la generació de llocs de treball en activitats no
industrials. Així, el sector primari va registrar un creixement significatiu en el nombre tant d’assalariats com de treballadors autònoms
que fou d’un 10,9% i d’un 6,0% respectivament. Pel que fa al sector de la construcció, l’increment de l’ocupació va ser d’un 2,3% en
els llocs de feina per compte aliena i d’un 4,8% en el cas del treball
per compte propi. Val a dir que, el sector serveis també va enregistrar una pujada en el nombre tant d’assalariats com de treballadors
autònoms, amb unes taxes del 3,5% i del 3,6% respectivament, la
qual cosa va suposar aportar a l’Anoia 486 nous llocs de treball
assalariats i 187 nous llocs de feina en règim autònom. D’altra
banda, igual que havia succeït els tres exercicis anteriors, l’únic
sector que l’any 2007 va registrar una reducció va ser la indústria,
de manera que l’ocupació assalariada va presentar un creixement
nul, mentre que l’ocupació autònoma va minvar un 3,7%.
Pel que fa el segon trimestre del 2008, cal remarcar que el sector
primari va mantenir la seva tendència de creixement de l’ocupació
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tant assalariada com autònoma. Concretament, l’augment dels
assalariats en el sector primari va ser d’un 11,2% i, en el cas del
treballadors autònoms, amb 290 llocs de treball més, l’increment va
superar el 117%. Pel que fa l’evolució de la resta de sectors, val a
dir que presentaren uns resultats lleugerament negatius respecte a
les acaballes dels registrats el 2007. Així, el sector industrial va
patir una davallada del 1,9% en el total de treballadors per compte
aliena i d’un 2,6% en el cas dels treballadors per compte pròpia. En
la mateixa línia, el sector de la construcció va patir un descens del
6,9% en el total d’ocupats assalariats i del 5,1% en el total
d’autònoms. Igualment, el sector serveis va evidenciar una lleugera
reducció en el total d’ocupats tant assalariats com en règim
autònom amb disminucions de l’0,7% i del 0,6% respectivament.
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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 al llarg del 2007 va mostrar un canvi de tendència en
relació als tres darrers exercicis, doncs el volum de contractació va
patir una lleugera davallada. Val a dir que el dinamisme contractual
de la comarca fou clarament inferior al que registrà el Principat. A
la comarca es van realitzar un global de 31.854 contractes, 1.165
contractes menys que el 2006, cosa que representà una reducció
d’un 3,5%. Pel que fa al conjunt de Catalunya, el 2007 es van formalitzar 2.860.905 contractes, 6.422 contractes menys que l’any
passat, és a dir, una disminució d’un 0,2%. Tot i la caiguda més
intensa en el ritme de formalització de nous contractes en el cas de
l’Anoia, es pot apuntar que el 2007 la comarca va generar aproximadament l’1,1% del total dels contractes realitzats a tot el
Principat, percentatge molt similar al de l’any anterior (1,2%).
L’evolució de la contractació del 2007 presenta característiques diferenciades entre l’Anoia i el Principat en relació a les modalitats utilitzades. A la comarca els contractes indefinits van ser un 1,5% inferiors als materialitzats l’any 2006, mentre que els contractes temporals van minvar un 3,9% respecte de l’exercici anterior. En canvi, en
el conjunt de Catalunya la davallada dels indefinits va ser d’un 2,8%,
mentre que la disminució dels temporals fou només d’un 0,8%.
Aquestes dades indiquen que a l’Anoia, el tipus de contractació que
va mostrar un major dinamisme durant el 2007 va ser, en termes
relatius, aquell que respon a la generació d’una ocupació més
estable, doncs aquest tipus de contractes exhibiren una taxa de
decreixement menor. Tot el contrari va succeir en el cas del Principat.
Pel que fa a l’estructura de la contractació realitzada a la comarca,
el pes específic de les modalitats indefinides sobre el total va augmentar lleugerament en comparació a la composició que caracteritzà l’any 2006. Així, els contractes fixes van representar el 2007 el
16,5% del global dels contractes efectuats, front el 16,1% de l’exercici anterior, mentre que els temporals suposaren el 83,5%, front el
83,9%. En el cas del Principat l’estructura de la contractació va presentar una evolució semblant, de manera que el pes relatiu de la
contractació indefinida va augmentar i el de la temporal va disminuir. Així, els percentatges de cadascun dels tipus de contractació, indefinida i temporal, va establir-se en uns nivells similars
als de la comarca, un 17,0% i un 83,0% respectivament.
En el primer semestre del 2008 es constata una continuïtat en la
tendència registrada d’increment de les modalitats de contractació
indefinides sobre el total. Així en els primers sis mesos de l’any els con-
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tractes fixes van representar el 17,6% dels signats a la comarca.
Aquesta tendència també es manté en el conjunt de Catalunya, atès
que el pes específic de la contractació indefinida es va situar en un
18,1% del total, alhora que l’eventual va reduir el seu pes fins el 81,9%.
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4.1.- Evolució de
la població activa
a l’Anoia

Les darreres dades disponibles sobre la població activa fan referència al Padró d’Habitants de l’any 2001. No obstant això, l’anàlisi del
període 1996-2001 permet identificar les tendències que han determinat i estan determinant l’evolució de l’Anoia pel que fa l’oferta de
personal.
La població activa de la comarca va incrementar-se en 8.380 persones en el període 1996-2001, dels 39.356 efectius als 47.736.
Aquest augment d’un 21,3% representa un creixement superior al
registrat en el conjunt del Principat, on en el mateixos anys la
població activa va augmentar un 14,8%, situant-se en 3.155.423
persones en el 2001. Com a conseqüència, doncs, el pes específic
de la comarca dins del global de Catalunya en terme d’actius es va
incrementar en aquest temps, cosa que ha continuat posteriorment. Aquesta evolució és reflex de dues grans tendències que
està experimentant l’Anoia quant a l’oferta de personal.
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Una primera tendència és el fort creixement demogràfic que registra la comarca. L’augment de població a l’Anoia va ser d’un 28,4%
entre el 1996 i el 2007, passant de 86.964 a 111.655 habitants.
Aquest ascens és superior al de tota Catalunya, que fou d’un
19,0% en el mateix període. L’increment demogràfic de l’Anoia deriva, en bona part, del trasllat de població dels municipis del cinturó
de Barcelona o d’altres zones properes cap a localitats de la
comarca, així com de l’estranger. En aquest sentit, els residents de
la comarca originaris d’altres països passaren de suposar l’1,4% el
1996 a representar el 8,4% el 2007, amb predomini de ciutadans
de procedència africana i americana. D’altra banda, segons dades
de 2006, gairebé un 40% dels habitants de l’Anoia havien nascut
en municipis de la resta de la província de Barcelona.
Un segon factor al qual es pot atribuir l’ascens de la població activa 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 treballar. De fet, 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’augment registrat en el global de Catalunya, que el mateix any presentà 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 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 lleugerament
superior de la població en edat de treballar de l’Anoia està ocupada. De fet, el 2001 el grau d’ocupació de la comarca era del 54,8%
respecte al 52,4% del Principat. Anàlogament al que va passar
amb la taxa d’activitat, també el grau d’ocupació va registrar un
increment important en el període 1996-2001. A l’Anoia la pujada
va ser de 9,8 punts percentuals, ascens lleugerament superior al
que tingué lloc al Principat, de 9,3 punts.
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Un altre aspecte interessant es l’evolució segons el gènere. Es pot
destacar que, 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 superior augment del nombre d’habitants masculins en el període 19962001 respecte el de residents femenins, el col·lectiu d’homes actius
s’hagi incrementat de manera substancialment inferior al de les
dones. Considerant aquest període, s’ha d’esmentar que l’increment de la població activa masculina va ser d’un 17,4%, mentre
que la femenina 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.
Tot i així, 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 situava 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.
S’ha de destacar 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 femenina. 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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4.2.- Evolució de
l’atur a l’Anoia

L’any 2007 el nombre total de persones desocupades de l’Anoia
era de 5.312. Aquesta xifra representa un increment de 380 persones a l’atur respecte l’any anterior. Cal remarcar que l’evolució
de l’atur al llarg de l’exercici va ser ben diferent entre el primer i el
segon semestre. En els sis primers mesos de 2007 la desocupació
registrà a la comarca un comportament lleugerament positiu, ja
que malgrat els diversos alts-i-baixos va passar dels 4.945 aturats
al mes de gener als 4.907 al mes de juny. Aquesta tendència, no
obstant, va canviar radicalment en el segon semestre de l’any, amb
increments significatius del total de desocupats mes rere mes, amb
l’excepció del mes de setembre, arribant a un total de 5.312 persones sense feina a finals d’any. Això suposà un augment de l’atur
a la comarca en el darrer semestre del 2007 d’un 8,3% respecte
als primers sis mesos de l’any.
A nivell sectorial, cal apuntar que la construcció i l’agricultura van
ser els sectors de l’economia de la comarca de l’Anoia que el 2007
van patir més l’augment de la desocupació. Així en els dotze
mesos de l’any, l’atur va créixer un 35,5% en el primer cas, la qual
cosa va suposar un total de 504 aturats a finals de 2007 (132 més
que a principis d’any), i un 14,3% en el segon amb un total de 64
desocupats (12 més que a principis del 2007). No obstant això, la
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branca que més ha contribuït al creixement del nombre d’aturats en
termes absoluts va ser el sector serveis amb un creixement anual
del nombre d’aturats de 220, xifra que representa un increment del
10,2%, assolint les 2.375 persones. Per la seva banda, el sector
industrial va registrar un augment del nombre de desocupats d’un
0,9% (19 persones més), arribant als 2.120 aturats. En relació als
expedients de regulació laboral val a dir que dels 11 casos que es
van presentar a la comarca al llarg del 2007, un total de 10 correspongueren a l’activitat industrial, i afectaren al 97,6% del total dels
treballadors que es van veure perjudicats a l’Anoia per aquest
instrument d’ajustament laboral.
La taxa d’atur de l’Anoia es situà a finals de 2007 en el 10,6%, taxa
lleugerament superior a l’assolida l’exercici anterior i més de quatre punts percentuals per sobre de la taxa de desocupació de
Catalunya, que va situar-se en un 6,5%.
En comparació amb altres comarques del seu entorn, l’Anoia es va
caracteritzar l’any 2007 per una evolució més desfavorable de la
desocupació. De fet, al Garraf la taxa d’atur va ser d’un 9,7%, al
Bages d’un 8,3%, al Baix Llobregat d’un 8,0%, a l’Osona d’un
8,3%, i a l’Alt Penedès d’un 7,8%.
Durant els primers vuit mesos del 2008 l’atur a la comarca de
l’Anoia va continuar amb la marxa desfavorable de l’anterior exercici. Així, registrà un increment significatiu en el nombre de desocupats, arribant a un total de 6.934 persones sense feina el mes
d’agost, és a dir, un 30% més que a les acaballes del 2007. Aquest
increment va ser superior en un punt percentual al registrat en el
conjunt de Catalunya, on el global d’aturats va créixer gairebé un
29% en el mateix període. Paral·lelament, durant els primers vuit
mesos del 2008, la taxa d’atur de la comarca va augmentar en
relació a l’any anterior, situant-se en el mes d’agost en un 14,5%,
més de set punts per sobre de la taxa d’atur registrada en el mateix
període al conjunt de Catalunya.
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4.2.1.- Atur segons
el gènere

Les dades de l’any 2007 indiquen que un 60,9% de les persones
en atur eren dones i el restant 39,1% homes, la qual cosa representa que l’atur femení afectava a 3.235 actius i el masculí a 2.077.
El pes específic de cada col·lectiu en el global de la desocupació
comarcal va variar en relació a l’enregistrat el 2006, quan els pesos
relatius foren del 63,9% i del 36,1% respectivament. Contràriament
al que havia succeït en anteriors exercicis, el grup dels homes va
patir una evolució més desfavorable de l’atur que el de les dones.
En el conjunt de Catalunya la incidència de l’atur va ser igualment
més important en el cas dels homes que en el de les dones. De fet,
en el col·lectiu femení català disminueix el nombre de persones
desocupades, reduïnt-se el seu pes en el conjunt de l’atur en dos
punts i assolint un 55,6%. Val a dir que, tradicionalment, a
Catalunya el pes específic de l’atur de les dones sobre el total de
la desocupació és menor al de la comarca (aproximadament 5
punts percentuals menys el 2007), però, pel contrari, el dels homes
és superior.
El panorama de les taxes d’atur en funció del sexe va ser el 2007
similar al d’exercicis passats. La taxa femenina, en funció de la
població activa del Padró d’Habitants de l’any 2001, es va situar en
el 16,1%, significativament per sobre de la masculina, que fou d’un
7,5%. D’altra banda, cal afegir que, a la comarca, les taxes d’atur
tant masculina com, sobretot, femenina continuaren sent l’any
2007 més elevades que les relatives a la mitjana de Catalunya, que
van ser d’un 5,6% pel col·lectiu dels homes i d’un 8,0% pel grup de
les dones.
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En els primers vuit mesos del 2008 es continua registrant a l’Anoia
un major increment del nombre d’homes en situació d’atur que de
dones desocupades, la qual cosa repercuteix en el pes específic
de cada col·lectiu sobre el global d’actius sense feina de la comarca. Entre finals del 2007 i el mes d’agost del 2008 la quantia
d’homes sense treball va créixer un 46,5% i la de dones es va
incrementar 20,3 punts percentuals. D’aquesta manera, el mes
d’agost del 2008 un 43,9% de les persones desocupades de
l’Anoia eren homes i un 56,1% dones. Per la seva banda, a
Catalunya entre finals del 2007 i l’agost del 2008 el total d’homes
desocupats va augmentar un 37,6%, mentre que les dones en
situació d’atur van pujar un 21,6%. Com a resultat d’això, el percentatge d’homes sense feina també augmentà al conjunt de
Catalunya, concretament en els primers vuit mesos de l’any va passar del 44,4% al 47,5% i el de dones es situa en el 52,5%.
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4.2.2.- Atur segons
l’edat

L’any 2007 una proporció significativa de l’atur de l’Anoia es concentrava en el col·lectiu de més de 45 anys. Més concretament, els
2.273 desocupats que es comptabilitzaven en aquest interval representaven un 42,8% 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 40,8%. Des d’una perspectiva temporal de mitjà termini, cal destacar que aquest grup va
experimentar 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 2007, el grup dels de més de 45 anys va reduir el seu
pes específic en gairebé tres punts percentuals, registrant un millor
comportament de la desocupació que la mitjana general.
El segon grup que l’any 2007 concentrava una major proporció de
desocupats era el de persones entre 30 i 45 anys, que representaven un 35,3% del global d’aturats a nivell comarcal, percentatge
que en el conjunt de Catalunya assolí un 37,3%. Val a dir que aquest
col·lectiu incrementà el seu pes en l’atur de la comarca (en dos
punts percentuals), mentre que a Catalunya aquest grup d’edat va
mantenir el seu pes en l’atur global, respecte l’any 2006.
El grup d’actius amb 25-30 anys recollia l’any 2007 el 12,4% de tots
els desocupats de l’Anoia. S’ha d’esmentar que l’evolució d’aquest
grup es va caracteritzar per una tendència estable al llarg del
temps, amb lleugeres oscil·lacions. En el conjunt de Catalunya,
aquest mateix col·lectiu va concentrar també un 12% de l’atur el
2007, un punt menys que l’any anterior.
D’altra banda, els desocupats entre 20 i 25 anys suposaven l’any
2007 prop d’un 6,7% del total de l’atur de l’Anoia, valor superior al
2006 però per sota dels valors registrats els anys precedents.
Finalment, el nombre de persones sense feina amb una edat inferior als 20 anys representava gairebé un 2,7% del conjunt dels desocupats de l’Anoia, percentatge similar al corresponent a l’any 2006
i al global de Catalunya.
Respecte a l’efecte de l’atur segons edat i sexe, val a dir que l’any
2007 a l’Anoia, en el cas dels homes, el subgrup d’edat amb el pes
específic més gran en el nombre de desocupats va ser el de 30 a
34 anys amb un 15,9% del total, seguit de molt a prop del subgrup
d’edat de 25 a 29 anys (14,3%), i dels subgrups de 35 a 39 anys,
de 60 a 64 anys, i de 55 a 59 anys amb uns pesos relatius d’un
11,6%, d’un 10,5%, i d’un 10,0% respectivament. Pel que fa al
col·lectiu de les dones, el percentatge més elevat de persones atu-
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rades correspongué al subgrup d’edat de 55 a 59 anys amb un
19,2%, seguit del subgrup de 30 a 34 anys (13,2%) i del de 50 a 54
anys (13,0%).
Els resultats dels vuit primers mesos del 2008 presenten alguns
valors significativament diferents als obtinguts a les acaballes de
2007. S’hi observa un pèrdua de quatre punts percentuals del pes
del grup de més de 45 anys d’edat en l’atur de la comarca i, en
canvi, un increment de més de tres punts en el grup d’edat de 30
a 45 anys. Pel que fa a la resta de subgrups d’edat, mantenen
invariable el seu pes en la desocupació generada a l’Anoia. D’altra
banda, cal remarcar que, al conjunt de Catalunya, es dóna una
evolució molt semblant. Concretament, entre finals del 2007 i el
mes d’agost del 2008 es va produir un descens en la importància
del grup d’edat de més de 45 anys en tres punts percentuals i un
augment pel mateix valor en el grup d’edat de 30 a 45 anys, mentre que la resta de subgrups d’edat no experimenten canvis.
Considerant un marc temporal de mig 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. Per contra, la desocupació en el col·lectiu de més edat continua tenint un
pes específic important tant a nivell comarcal com català, lleugerament superior en el cas de l’Anoia.
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4.2.3.- Atur segons
l’ocupació anterior

L’any 2007 el major nombre d’aturats de l’Anoia es concentrava en
els sectors dels serveis i de la indústria, els quals recollien, respectivament, 2.375 i 2.120 desocupats, el 44,7% i el 39,9% del total
comarcal en cada cas. Els seguia el col·lectiu dels aturats de la
construcció (9,5%) i els actius sense feina anterior (4,7%). Aquest
panorama difereix de l’estructura sectorial que caracteritzava
aquest any l’atur al conjunt de Catalunya. En particular, el pes
específic dels desocupats dels serveis i de la construcció era superior a la comarca i el de la indústria inferior. De fet, al Principat un
61,6% dels aturats es concentrava en les activitats terciàries, mentre que un 22,1% corresponia a la indústria, un 10,8% a la construcció i un 4,1% a persones sense ocupació prèvia.
L’any 2007 la composició de l’atur a l’Anoia no va diferir de manera
significativa del panorama del 2006. La construcció i els serveis
incrementaren un punt el seu pes específic en l’atur de la comarca
mentre que la indústria passà de concentrar el 42% de l’atur l’any
2006 al 40% l’any 2007. Per la seva banda, l’agricultura i el col·lectiu sense ocupació concentraren les mateixes proporcions del total
de desocupats que l’any anterior.
En els primers vuit mesos del 2008 l’evolució de l’estructura de
l’atur per sectors presenta poques variacions a la comarca.
Destaca l’increment del pes de la construcció, que passa de concentrar el 9% dels aturats l’any 2006 a concentrar el 13% l’any
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2007. En canvi, la indústria continua la tendència a disminuir el seu
pes relatiu com a origen de desocupats, del 40% al 37%. Pel que
fa als serveis també registren una lleugera reducció del seu pes, en
un punt percentual, tornant a concentrar el 44% dels aturats de la
comarca, igual que en els anys 2005-2006. Finalment, l’agricultura
i el col·lectiu dels desocupats sense feina prèvia mantenen estable
el seu pes en l’atur de la comarca.
En el cas del conjunt de Catalunya, també destaca l’augment registrat pel pes del sector de la construcció en l’atur total.
Concretament, en els mesos de gener-agost de 2008 suma el 14%
de l’atur català, mentre que a finals de 2007 aquest percentatge
era del 11%. En canvi la indústria i els serveis disminueixen la seva
rellevància igualment que a la comarca de l’Anoia. En particular, el
sector secundari manté la reducció registrada en els darrers anys,
del seu pes com a origen de desocupats a la comarca, concretament en un punt percentual. D’altra banda, el terciari disminueix
tres punts la seva rellevància relativa, trencant la tendència d’increment observada en els darrers deu anys. Per acabar, el col·lectiu sense feina anterior incrementa un punt la seva importància,
igualant el comportament registrat a nivell de la comarca (5%) i l’agricultura continua generant en el 2008 l’1% de l’atur de Catalunya.
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4.2.4.- Atur segons
el nivell d’estudis

Tradicionalment, tant a l’Anoia com a Catalunya el major nombre de
persones sense feina es concentra en les categories amb un
menor nivell d’estudis o sense una qualificació específica.
Concretament, en el cas de la comarca el grup que disposa de l’educació general és els que abraça una proporció més elevada d’aturats. L’any 2007 aquest subgrup comptava amb un 68,2% del total
d’aturats. Juntament amb aquest s’han de remarcar col·lectius que
es caracteritzen per uns nivells d’estudis baixos, el de les persones
amb estudis primaris (4,8%) i el de les persones amb estudis primaris complerts (12,3%). A aquests els segueix el grup de les persones amb programes de formació professional, que el 2007 concentrava el 6,8% del total. D’altra banda, el col·lectiu d’efectius amb
estudis tècnics professionals de nivell superior va abraçar el 4,4%
de tots els aturats, els universitaris de primer cicle l’1,5%, els de
segon i tercer cicle un 1,6% i els d’altres estudis posteriors cap
desocupat. En síntesi, es pot destacar que l’any 2007 el 85% 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 proporcions d’aturats que a la comarca i que, per contra, els col·lectius
que tenen estudis més alts abracen majors percentatges de persones sense feina. Així, l’any 2007 el 63,9% dels desocupats catalans es concentrava en el grup de persones amb educació general

72

I n f o 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 8

MAQUETA'08

18/11/08

16:17

Página 73

Capítol 4
Anàlisi de l’oferta de personal a l’Anoia 1997-2008

(quatre punts percentuals menys que a la comarca), el 5,8% en el
de les persones amb estudis primaris incomplets (un punt percentual per sobre que a la comarca), i el 9,9% en el de les persones
amb estudis primaris complets, front el 12% registrat 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 de formació professional i en el de les persones amb estudis
tècnics professionals superiors, els percentatges són del 7,4% i del
5,1% respectivament, 7% i 4% en el cas de l’Anoia. Mentre que el
pes dels aturats amb estudis universitaris, de primer cicle i de
segon i tercer cicle, s’eleva al 3% i 4% respectivament pel conjunt
de Catalunya, mentre que a la comarca es manté en el 2% en ambdós casos.
Durant els primers vuit mesos de l’any 2008 l’atur a la comarca
segons el nivell d’estudis va experimentar alguns canvis. Els més
significatius es trobaren d’una banda, en els col·lectius dels tècnics
professionals superiors, dels que han seguit algun programa de formació professional i els que tenen estudis primaris complerts,
doncs han vist incrementat el seu pes específic en un punt percentual. D’altra banda, les persones amb educació general i amb
estudis primaris incomplets han vist reduïda la seva rellevància
dins del conjunt de desocupats en també un punt percentual. En
relació a la resta de grups d’aturats van mantenir estable el seu pes
en l’atur de la comarca durant els primers vuit mesos del 2008
respecte l’any 2007.
En el conjunt de Catalunya, entre finals del 2007 i el mes d’agost
de l’any 2008, tampoc s’observen grans diferències en l’estructura
de l’atur per nivell d’estudis. De totes maneres, com a element
diferencial respecte a la comarca cal apuntar un lleuger increment
del pes dels desocupats amb estudis de formació professional i
amb estudis universitaris de segon i tercer cicle. D’altra banda,
igual que a la comarca de l’Anoia, redueixen el seu pes relatiu els
aturats amb educació general i els desocupats amb estudis primaris incomplets.
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4.2.5.- Atur segons
la categoria
professional

L’any 2007 bona part dels aturats de l’Anoia es concentrava en els
grups de menor categoria professional, com eren els corresponents 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 qualificats (13%), els treballadors
de serveis (13%) i els empleats administratius (10%).
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 professionals de recolzament concentraven l’any 2007 el 6% del total
d’aturats, el dels tècnics i científics un 2%, i el dels directius l’1%.
Al marge del condicionant del nivell d’estudis i de la categoria professional, cal assenyalar que el 2007, igual que havia succeït en
exercicis anteriors, 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 abraçaren 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 no s’allunyava massa el 2007
del panorama que registrava l’Anoia. No obstant això, cal ressenyar
que la desocupació en els col·lectius de menor categoria professional tenien una major rellevància a la comarca que al Principat.
Així, els grups dels treballadors no qualificats i dels operaris de
maquinària es caracteritzaven a Catalunya per concentrar proporcions de l’atur total inferiors a les de l’Anoia (29% i 10%, respectivament). Per contra, els col·lectius de major nivell professional
abraçaven una major part de la desocupació global al Principat que
a la comarca. Aquest és el cas, per exemple, dels treballadors dels
serveis i dels empleats administratius, que concentraven un 17% i
un 14% del total català, respectivament (13% i 10% a l’Anoia). En
aquest sentit, també s’ha d’assenyalar que el grup dels tècnics i
professionals de recolzament concentraven l’any 2007 el 9% del
total d’aturats, el grup dels tècnics i científics el 4%, i el dels directius el 2%, la qual cosa suposà uns pesos específics per sobre dels
presentats per aquests mateixos col·lectius a la comarca (un 6%,
un 2% i un 1%, respectivament).
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4.3.- Oferta
de qualificacions
ocupacionals
a l’Anoia

En el mes de setembre de 2008 l’oferta de formació ocupacional
disponible al conjunt de l’Anoia estava integrada per un total de 120
places, 22 menys que en setembre de 2007. Val a dir en aquest
sentit, que les dades del 2008 es refereixen a cursos de formació
ocupacional en sectors emergents i prioritaris i no inclouen les
places de cursos generals, encara no atorgats. El setembre de
2007 hi havia 1 plaça de formació ocupacional per a cada 58,9
efectius de la comarca en situació d’atur, mentre que el setembre
de 2008 n’hi havia 1 per a cada 36,3.
En el mes de setembre de 2008 l’oferta de formació ocupacional en
sectors emergents i prioritaris es concentrava en l’Ajuntament
d’Igualada (62,5% de les places ofertades), el Consell Comarcal de
l’Anoia (25%) i l’Escola Pia (12,5%).
Les temàtiques amb major oferta de formació eren, el setembre de
2008, les dedicades als serveis socials. Concretament, s’han de
ressenyar les places destinades a auxiliar d’infermeria en geriatria
i auxiliar d’ajuda a domicili. La resta de places es distribuïen en
àmbits molt variats, com agent comercial, soldador/a d’estructures
metàl·liques lleugeres, gestor/a de magatzem i cuiner/a.
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5.1.- Evolució de
l’activitat
empresarial i
l’ocupació a la
Conca d’Òdena

La Conca d’Òdena és la principal àrea econòmica de l’Anoia. L’any
2007 concentrava el 64,1% de les empreses ocupadores (comptes
de cotització patronal) i el 68,7% dels assalariats de tota la comarca.
Dins de la Conca d’Òdena destaca la ciutat d’Igualada, on s’ubica el
44,3% de les companyies i el 47,1% dels treballadors per compte
d’altri de l’Anoia. Altres poblacions a ressenyar per ordre d’importància segons la seva activitat econòmica són La Pobla de
Claramunt, Òdena, i Vilanova del Camí, totes elles amb més de
1.400 assalariats.
L’any 2007 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’ocupació. El 2007 el nombre de companyies ocupadores va experimentar un augment del 2,1%, mentre que el total d’assalariats es
va incrementar amb una taxa de l’1,4%. Aquests percentatges són
força similars als registrats l’any 2006 (2,0% i 1,6%, respectivament), no obstant reflecteixen un alentiment de l’activitat respecte
l’any 2005, quan empreses i assalariats van augmentar a taxes del
3,3% i del 3,6%, respectivament. En un altre sentit, s’ha de
destacar que en el 2007 van tenir lloc 9 expedients de regulació
d’ocupació a la subcomarca, els quals van afectar a 95 persones
que treballaven al sector industrial i a 8 del sector serveis. Cal
apuntar que 8 d’aquests expedients de regulació d’ocupació van
tenir lloc a Igualada, i un a la localitat de La Pobla de Claramunt.
Finalment, assenyalar que els treballadors afectats per aquesta
figura a la subcomarca suposaren el 35% del total del conjunt de
l’Anoia.
L’evolució experimentada a la Conca d’Òdena durant el 2007 va ser
diferent en els diversos municipis de la zona. La marxa més positiva va correspondre als municipis de Jorba i La Pobla de Claramunt,
que presenten les taxes de creixement més elevades tant en termes de nombre d’empreses (11,5% i 14,2%, respectivament) com
d’ocupació (20,7% i 9,5%). S’ha de remarcar que, en el cas de La
Pobla de Claramunt, aquests resultats suposaren invertir la tendència negativa que evidencià el municipi l’any 2006. A continuació
destaquen els municipis de Santa Margarida de Montbui i d’Òdena,
que presenten un dinamisme destacable tant en unitats empresarials
com en creació de llocs de treball. Val a dir que la primera d’elles
registrà un major creixement del nombre d’empreses, mentre que
la segona va créixer més en ocupació. D’altra banda, el 2007
Igualada, principal municipi de la Conca d’Òdena, va experimentar
un estancament, tant en el nombre de firmes com en el nombre
d’assalariats. Finalment, el comportament més negatiu del 2007 va
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correspondre a Vilanova del Camí, on es patiren reduccions de
l’1,4% en el nombre d’unitats empresarials i d’un 8,6% en assalariats,
la qual cosa significà capgirar la marxa positiva que mostrà el
municipi durant el 2006 pel que fa a teixit empresarial i intensificar
la tendència a la destrucció d’ocupació registrada des del 2003.
El nombre d’aturats de la Conca d’Òdena es va situar a finals del
2007 en 3.354 persones, la qual cosa representà un 63,1% 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 2007 unes taxes de desocupats més elevades, amb
un 12,8% i un 12,5% de la població activa, respectivament.
Tanmateix, Igualada va ser la localitat que concentrà una major
quantitat d’efectius sense feina, 1.693 persones, és a dir el 31,9% del
total de la comarca, tot i que la seva taxa d’atur es situà en el 9,7%.
Durant els primers sis mesos del 2008 tant el teixit empresarial
com l’ocupació assalariada de la Conca d’Òdena van registrar un
canvi de tendència respecte l’anterior exercici, amb una evolució
desfavorable d’ambdues variables. Així, el nombre de firmes va
registrar una davallada de l’1,2%, alhora que el total d’assalariats
va minvar un 2,5%. Cal destacar, no obstant, que Jorba, La Pobla
de Claramunt i, en menor mesura, Òdena, experimenten un creixement del nombre d’unitats empresarials, d’un 17,2%, 9,3% i d’un
2,1%, respectivament. La resta de municipis registren una evolució
negativa del seu teixit empresarial. D’aquesta manera, al mes de
juny del 2008 el nombre d’empreses ocupadores s’havia reduït
respecte de les acaballes de l’exercici anterior un 8,6% a Santa
Margarida de Montbui, un 4,1% a Vilanova del Camí i un 1,3% a
Igualada. D’altra banda, segons dades corresponents al segon
trimestre de 2008, Jorba és l’únic municipi de la Conca d’Òdena
que experimenta increments de la seva ocupació. En el cas de la
Pobla de Claramunt i d’Odena el nombre d’assalariats es manté
pràcticament estancat, mentre que a la resta de ciutats es registren
davallades de l’ocupació que es situen entre el 2% i el 6%.
Entre els mesos de gener i agost del 2008 l’evolució de l’atur a la
Conca d’Òdena experimenta un increment prou significatiu en
relació al 2007. Tots els municipis de la subcomarca han registrat
el 2008 un creixement destacat de la seva taxa d’atur en comparació amb el 2007. Els majors percentatges de desocupats van correspondre a Vilanova del Camí i a Santa Margarida de Montbui,
amb un 17,9% i un 16,8%, respectivament. La resta de municipis
registren unes proporcions d’aturats entorn al 13%, segons dades
d’agost de 2008.
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5.2.- Evolució de
l’activitat
empresarial i
l’ocupació a
l’Alta Anoia

La subcomarca de l’Alta Anoia abraçava l’any 2007 el 6,5% de l’activitat econòmica de l’Anoia en termes d’empreses ocupadores
(comptes de cotització patronal) i de treballadors assalariats. Calaf
és el principal nucli de la zona, amb 156 firmes i 1.036 efectius per
compte d’altri, concentrant el 4,0% de les empreses i el 3,4% dels
assalariats de tota la comarca. Altres poblacions a ressenyar són
Calonge de Segarra, Els Prats de Rei, Montmaneu i Sant Martí de
Sesgueioles.
Durant el 2007 l’Alta Anoia va experimentar, igual que en l’exercici
precedent, una evolució més dinàmica que l’enregistrada al conjunt
de la comarca. El nombre d’empreses va créixer un 4,1%, percentatge que, no obstant, suposa una ralentització del ritme de
creixement registrat l’any anterior (6,1%). En canvi, els assalariats van
augmentar un 5,7%, per sobre de l’increment de l’any 2006 (4,9%).
Els municipis que van mostrar el 2007 una millor evolució foren
Pujalt, Sant Martí de Sesgueioles, i finalment, Calaf amb pujades
força significatives tant en les unitats empresarials com en els treballadors per compte aliena. Juntament a les anteriors es pot
assenyalar l’ascens de l’ocupació i l’estancament en la creació de
teixit empresarial a Rubió, Sant Pere Sallavinera i Montmaneu.
També cal destacar la pèrdua d’ocupació assalariada i el creixement nul en el nombre d’empreses a Calonge de Segarra. D’altra
banda, la marxa més negativa en relació tant al nombre de firmes
ocupadores com de treballadors assalariats es concentra als
municipis de Veciana, Argençola, Els Prats de Rei i Castellfollit de
Riubregós. Finalment, la localitat de Copons malgrat haver experimentat un creixement del seu teixit empresarial, durant el 2007 aquest
va anar acompanyat d’una davallada de l’ocupació assalariada. Cal
assenyalar que a aquest darrer municipi va tenir lloc l’únic expedient
de regulació d’ocupació de la subcomarca de l’any 2007, afectant
a un total de 9 treballadors del sector industrial.
L’Alta Anoia va comptabilitzar el 2007 un global de 181 persones
aturades, és a dir, un 3,4% de tota la comarca. Els municipis de la
subcomarca que registraren les taxes d’atur més elevades varen
ser Calaf (7,4%), Copons (5,8%) i Pujalt (5,7%). No obstant això, el
municipi que el 2007 continuà concentrant la major proporció de
tots els aturats de l’Alta Anoia va ser Calaf, amb el 62,4%. Altres
localitats amb taxes significatives d’atur foren, per ordre d’importància, Calonge de Segarra, Els Prats de Rei, Veciana i Rubió.
Per contra, les taxes més baixes es registraren a Argençola i a Sant
Pere Sallavinera, ambdues poblacions amb una taxa de desocupació del 3,3%.
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En els primers mesos de l’any 2008 l’Alta Anoia va experimentar un
clar retrocés en l’activitat econòmica, fet que ve donat per una
ralentització en el ritme de creació d’empreses (1,2% en el primer
semestre de l’any en relació a l’exercici anterior), i una reducció del
nombre d’assalariats (6,5%). Aquestes xifres mostren, d’una
banda, que la subcomarca manté la seva capacitat de creació de
teixit empresarial (a diferència del conjunt de la comarca). Per altra
banda, l’ocupació es destrueix a una velocitat superior a la de la
comarca. Els resultats més favorables, tant pel que fa al teixit
empresarial com al total d’ocupats, van correspondre a les localitats de Veciana, Pujalt, Sant Pere Sallavinera i Argençola. També
cal esmentar els municipis que, malgrat haver experimentat un
increment significatiu del nombre d’empreses ocupadores, varen
patir una reducció significativa del nombre de treballadors per
compte aliena, com és el cas de Montmaneu, Calonge de Segarra
i Castellfollit de Riubregós. En sentit contrari, s’ha de destacar Sant
Martí de Sesgueioles que, tot i haver perdut teixit empresarial, va
veure augmentat el total d’ocupats. També s’ha d’apuntar l’estancament de l’activitat econòmica mostrat pel municipi de Copons.
Finament, s’ha de ressenyar la marxa negativa del nombre d’empreses i d’assalariats en el cas de Els Prats de Rei, Rubió i Calaf.
Entre els mesos de gener i d’agost del 2008 el total de desocupats
a l’Alta Anoia va experimentar un increment significatiu respecte de
les acaballes de 2007. El major percentatge de desocupats es
localitzà a Copons (14,6%), que registrà una pujada de gairebé vuit
punts percentuals en relació a l’exercici passat, seguit per ordre
d’importància dels municipis de Calaf, Montmaneu i Veciana, amb
unes taxes d’atur del 10,7%, 8,2% i 7,8% respectivament. En l’altre
extrem, cal esmentar Castellfollit de Riubregós, amb una taxa
d’atur de només l’1,0%, seguida de les localitats d’Argençola i Sant
Pere Sallavinera, amb una taxa d’un 3,3%, així com de Rubió amb
un 3,5%. En comparació amb el 2007, es pot ressenyar que fins el
mes d’agost del 2008 es va produir un increment significatiu de les
taxes d’atur de bona part dels municipis de la subcomarca, amb
l’excepció dels casos de Castellfollit de Riubregós, Rubió i Calonge
de Segarra on la taxa d’atur es redueix, i d’Argençola, Sant Pere
Sallavinera i Sant Martí Sesgueioles, on la taxa de desocupació es
manté estable en relació a l’exercici anterior.
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5.3.- Evolució de
l’activitat
empresarial i
l’ocupació a la
resta de l’Anoia

L’àrea configurada pels municipis de la resta de l’Anoia concentrava l’any 2007 el 29,4% de les empreses ocupadores i el 24,9% dels
assalariats del conjunt de la comarca. Des del punt de vista
econòmic, la principal localitat és Piera, que abraça el 9,7% de les
firmes i el 6,1% dels treballadors per compte d’altri de l’Anoia, a la
que segueixen Capellades (4,3% i 6,0%, respectivament) i
Masquefa (5,3% i 4,3%, respectivament).
Durant el 2007 els municipis que integren la subcomarca de la
resta de l’Anoia van registrar un creixement en l’activitat empresarial
i en l’ocupació. No obstant això, aquest increment va ser inferior a
l’experimentat al conjunt de la comarca pel que fa al nombre d’empreses, i, en canvi, superior pel que fa al nombre de treballadors
per compte aliena. Concretament, el nombre de firmes amb treballadors va augmentar l’any 2007 un 1,9% i el d’assalariats un 2,8%.
Aquests percentatges es situen per sota dels corresponents a l’any
2006, quan les firmes es van incrementar a una taxa del 3,8% i els
treballadors per compte d’altri un 3,3%.
Les localitats que l’any 2007 van experimentar una evolució més
favorable van ser Santa Maria de Miralles, La Llacuna, Capellades,
Carme, El Bruc, Masquefa i La Torre de Claramunt, tant pel que fa
a la creació d’empreses com de llocs de treball assalariat. Altres
municipis que van registrar el 2007 un increment en la generació
d’ocupació assalariada, malgrat haver experimentat una reducció
en el seu teixit empresarial van ser Sant Martí de Tous, Castellolí,
Els Hostalets de Pierola i Vallbona d’Anoia. Cal remarcar també
que Cabrera d’Anoia va experimentar un increment del nombre
d’empreses ocupadores, però a la vegada patí una davallada en el
nombre d’assalariats. De la mateixa manera, s’ha apuntar el 2007
l’estancament de l’activitat econòmica del municipi de Bellprat.
Finalment, les localitats d’Orpí i Piera evidenciaren una evolució
força negativa, doncs experimentaren la reducció tant del seu teixit
empresarial com de la seva ocupació.
L’any 2007 el nombre d’aturats dels municipis de la resta de l’Anoia
va ser de 1.777 persones, xifra que representà el 33,5% de tota la
comarca. Més d’una tercera part de tots els aturats de la subcomarca es concentrà al municipi de Piera (35,2%), seguit per
Masquefa (19,3%), Capellades (14,4%) i La Torre de Claramunt
(10,5%). La localitat que el 2007 va registrar una proporció de
deso-cupats més alta fou, igual que altres anys, Cabrera d’Anoia,
amb una taxa d’un 20,3%. La van seguir, per ordre d’importància,
La Torre de Claramunt (12,8%), Masquefa (12,0%), Piera (11,7%),
El Bruc (10,8%) i Vallbona d’Anoia (10,4%). En l’altre extrem, les
taxes d’atur més baixes van correspondre a Santa Maria de
Miralles (3,9%) i Bellprat (4,1%).
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Pel que fa als expedients de regulació d’ocupació, s’ha d’esmentar
que la subcomarca registrà al llarg de l’exercici un únic expedient,
el qual va tenir lloc a Piera i va afectar a un total de 94 treballadors
del sector industrial. En aquest sentit, cal assenyalar que aquest
expedient de regulació afectà al 33% dels ocupats implicats per
aquesta figura en el conjunt de l’Anoia.
En els primers mesos del 2008 la resta de l’Anoia manté una evolució positiva tant del nombre d’empreses com d’assalariats. Per tant,
es tracta de l’única subcomarca que conserva la seva capacitat de
creació d’ocupació. Malgrat això, cal remarcar que els registres del
primer semestre de l’any 2008 evidenciaren una certa moderació
envers l’any precedent. Així, el nombre d’empreses amb treballadors va créixer un 1,3% i el global d’assalariats un 1,2%, front els
increments de l’1,9% i del 2,8% registrats el 2007. Els municipis
amb un comportament més favorable a principi del 2008 van ser
Bellprat, Santa Maria de Miralles i Castellolí, tant en relació al seu
teixit empresarial com al total de persones ocupades. A aquests
municipis els segueixen amb taxes de creixement positives més
moderades Els Hostalets de Pierola, Masquefa i Sant Martí de
Tous. En sentit contrari, les localitats que patiren una davallada tant
en el nombre de firmes com d’assalariats van ser Piera, El Bruc,
Orpí i Cabrera d’Anoia. Per altra part, s’ha d’esmentar la reducció
de treballadors assalariats produït a Vallbona d’Anoia, malgrat que
aquesta localitat va presentar un lleuger ascens en el total d’empreses ocupadores. En un altre sentit, durant el primer semestre de
2008 es va registrar a La Llacuna, Capellades i La Torre de
Claramunt un descens en el teixit empresarial i una pujada significativa en el nombre d’ocupats. Finalment, assenyalar que l’activitat econòmica a Carme va mantenir-se estable pel que fa al nombre d’empreses i va augmentar pel que fa al total de treballadors
per compte aliena.
Entre els mesos de gener i agost del 2008 el total de desocupats
de la resta de l’Anoia va pujar en comparació amb el 2007. El
municipi amb un percentatge de desocupació més elevat va ser,
com l’any passat, Cabrera d’Anoia amb un 28,0%. A aquest li
seguiren, per ordre d’importància, La Torre de Claramunt (18,3%),
Piera (18,2%), Masquefa (16,0%), Els Hostalets de Pierola (15%),
Vallbona d’Anoia (13,8%), El Bruc (12,6%) i Capellades (11,9%). El
nivell d’atur més baix correspongué el mes d’agost del 2008 a
Santa Maria de Miralles (1,9%), seguida de prop d’Orpí (3,0%) i de
Bellprat. En comparació amb el 2007, la majoria dels municipis de
la subcomarca evidenciaren increments de les seves taxes d’atur
amb l’excepció, d’una banda, de Bellprat i Castellolí (els quals presentaren les mateixes taxes que l’exercici anterior) i, d’altra banda,
d’Orpí, Santa Maria de Miralles i La Llacuna (els quals registraren
reduccions en les seves taxes d’atur).
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6.1.- Perspectives
de futur per a les
principals activitats
de l’Anoia

L’any 2008 l’economia de l’Anoia experimentarà un retrocés del
ritme de creixement registrat en els darrers anys. El PIB comarcal
pot créixer una mica per sota de l’1,5%. Cal destacar la desacceleració en el creixement de totes les branques, amb especial incidència en la construcció i en la indústria. D’altra banda, durant el 2008
es pot anticipar un canvi de tendència en el comportament del mercat de treball. El nombre de llocs de treball assalariats i autònoms
registrarà en general una davallada respecte l’exercici passat. Per
la seva banda, l’atur registrarà un augment, la qual cosa repercutirà negativament en la taxa de desocupació.
L’any 2008 el sector primari de l’Anoia alentirà el seu ritme de
creixement respecte al 2007, però mantindrà taxes de creixement
positives, repetint la seva millor evolució respecte al conjunt de
Catalunya, on s’espera una reducció de la producció superior al
2%. Pel que fa al subsector agrícola, cal apuntar un menor creixement de la producció de cereals (especialitat agrària amb un protagonisme destacat a la comarca) com a conseqüència de la
sequera. Les circumstàncies climatològiques també han tingut
efectes negatius en alguns segments de la producció de les hortalisses i la fruita, de totes maneres amb una menor presència a la
comarca. Respecte a la ramaderia, per l’any 2008 es registrarà de
nou una disminució del ritme de creixement respecte l’any 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, ...).
En el cas de la indústria, les perspectives per al subsector tèxtil i
de la confecció apunten que el 2008 continuarà sent un exercici
desfavorable. Es preveu una retallada de la producció per fer front
a la contracció de la demanda. L’ocupació seguirà disminuint, però
la seva reducció podria ser inferior a la registrada en el 2007. Cal
destacar, no obstant, el comportament positiu de les empreses
especialitzades en nínxols de mercat dinàmics i de valor afegit,
com per exemple les firmes marquistes. D’altra banda, l’impacte de
l’entrada de les importacions, sobretot asiàtiques, continuarà sent
important, Val a dir, també, que les empreses del sector seguiran
dedicant importants esforços a concentrar-se en especialitats de
més valor afegit, desenvolupant estratègies d’internacionalització i
apostant per la generació i assimilació de noves tecnologies.
Pel que fa el subsector del metall en sentit ampli, les previsions
per a l’exercici 2008 apunten un creixement de l’activitat productiva
inferior al 2%. Pel que fa a l’ocupació s’espera una lleugera reducció respecte l’any 2007. L’evolució dels diversos segments d’activiInforme Econòmic Anual - L’Anoia 2008
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tat serà diferenciada, amb un major dinamisme de la metal·lúrgia i
productes metàl·lics i de la fabricació d’equips elèctrics, electrònics
i òptics i un pitjor comportament de la construcció de maquinària i
equipaments i la fabricació d’equips de transport. D’altra banda,
s’ha d’esmentar que, tot i que amb menor intensitat que en anys
anteriors, els increments dels preus de venda de la branca no
aconseguiran compensar les pujades dels costos productius, especialment de les primeres matèries, per la qual cosa els marges
empresarials es veuran afectats negativament.
L’any 2008 la indústria del paper registrarà un cert retrocés de
l’activitat respecte exercicis anteriors. La producció i les vendes
expe-rimentaran una inèrcia a la baixa, igual que l’ocupació.
Aquest comportament afectarà especialment a la indústria més
tradicional. Per la seva banda, els costos de primeres matèries (per
exemple, pasta de paper) i els costos energètics seguiran augmentant per sobre dels preus de venda, en la línia dels darrers
anys, la qual cosa continuarà afectant la rendibilitat empresarial.
Paral·lelament, l’evolució en la relació euro-dòlar continuarà repercutint negativament en la competitivitat de les empreses, tot i que
disminuirà previsiblement la seva incidència. En qualsevol cas, el
subsector seguirà dedicant importants inversions a reduir costos i
incrementar la productivitat, d’una banda, i a millorar el seu posicionament en els mercats, via les innovacions i el desenvolupament de nous productes, de l’altra.
La indústria ceràmica s’espera que l’any 2008 experimenti un
retrocés de la seva capacitat de creixement, com a resultat de
l’alentiment dels sectors clients, en particular, de la construcció en
els seus capítols més directament vinculats a l’edificació residencial. Així, 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.
Concretament, es preveu un creixement de la seva activitat productiva que es situarà per sota de l’1%. Pel que fa al comportament
dels preus i els costos, mantindran una evolució força estable. En
tot cas, els costos energètics podrien experimentar una lleugera
disminució com a resultat del retrocés dels preus del petroli.
En el sector de la construcció les previsions per al 2008 apunten
ja a un canvi de tendència en l’evolució del sector, respecte als
anys anteriors, cosa que s’extreu dels indicadors registrats en els
primers mesos de l’exercici. Per al conjunt de Catalunya, cal esperar
un disminució de la producció real per sobre de l’1%. Aquest resul-
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tat s’explica, principalment, per la davallada de l’edificació residencial de nova construcció, segment en el que les vendes i els preus
registren un clar retrocés. Pel que fa específicament a l’Anoia, les
dades d’activitat i els indicadors avançats relatius a la construcció
d’habitatges permeten afirmar que s’assoliran registres força similars als de la resta del Principat.
Finalment, en el 2008 el sector de serveis confirma la moderació
registrada ja l’any anterior en el procés d’expansió dels darrers
anys. L’activitat i l’ocupació registraran creixements més baixos,
que es situaran en nivells inferiors als de l’exercici anterior. Entre
els subsectors més afectats cal esmentar les activitats immobiliàries, lloguers i serveis empresarials. D’altra banda, les branques
més tradicionals, com el comerç, sobretot comerç al detall, i
l’hostaleria i restauració experimentaran en el conjunt del 2008 un
clara desacceleració del seu ritme de creixement, que els anys
anteriors ja havia estat inferior a la mitjana del sector. Respecte al
segment del comerç detallista, no obstant, cal apuntar com a punt
fort de la comarca la concentració de centres “outlets”, la qual cosa
pot constituir, en un context d’incertesa econòmica, un reclam pels
consumidors provinents d’altres comarques.
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L’objectiu d’aquest capítol és dur a terme una anàlisi de la situació
de la innovació tecnològica a la comarca de l’Anoia. Concretament,
es persegueix identificar la importància i característiques del
Sistema Comarcal d’Innovació, així com destacar les seves fortaleses i febleses per esdevenir factor clau de la millora competitiva de
les empreses de l’Anoia.
Per realitzar aquesta anàlisi, en primer lloc, s’identificarà el pes de
les activitats industrials i de serveis més dinàmiques tecnològicament en el conjunt de teixit empresarial de la comarca, la qual cosa
permetrà realitzar una aproximació a la capacitat d’innovació tecnològica del teixit empresarial comarcal. D’altra banda, aquesta
descripció es completarà amb una descripció de l’oferta de centres
de generació de coneixement existents a la comarca i de la seva
relació amb el sector productiu.

7.1.- Capacitat
d’innovació
tecnològica del
teixit empresarial
comarcal

1

L’any 2007 la comarca agrupava 113 empreses (centres de
cotització patronal) que pertanyen a sectors que es consideren tecnològicament dinàmics, sumant un total de 1.855 treballadors. Per
tant, l’Anoia concentra l’1,1% de les empreses catalanes amb una
major capacitat d’avançament tecnològic i el 0,8% dels assalariats.
Aquests percentatges es situen una mica per sota del pes de la
comarca en el conjunt de Catalunya, en terme d’empreses (1,4%)
i d’ocupació (1,1%). Concretament, 9 eren empreses de sectors
manufacturers d’alta tecnologia1, 73 d’indústries de tecnologia
mitja-alta2 i 31 de serveis anomenats d’alta tecnologia3. Aquestes
empreses concentraven l’any 2007 87, 1.430 i 338 assalariats,
respectivament.

Inclou la indústria farmacèutica, la maquinària d’oficina i material informàtic, la fabricació de materials electrònics, fabricació

d’equips i aparells de ràdio, televisió i comunicacions, la fabricació d’instruments mèdics, de precisió, òptica i rellotgeria i la construcció aeronàutica i espacial.
2

Comprèn la indústria química (excepte la indústria farmacèutica), la construcció de maquinària i equipaments, la maquinària i

aparells elèctrics, la indústria automòbil i altre material de transport (excepte construcció aeronàutica i espacial).
3

Contempla els serveis de correus i telecomunicacions, les activitats informàtiques i els serveis de recerca i desenvolupament.
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Pel que fa als sectors manufacturers d’alta tecnologia, la comarca
de l’Anoia concentra el 0,7% del teixit empresarial català i el 0,3%
dels ocupats assalariats. Per tant, cal esmentar la baixa representativitat de l’Anoia en el conjunt de Catalunya pel que fa a les activitats industrials més avançades tecnològicament. De fet, la comarca no compta amb cap empresa farmacèutica i té una presència
molt reduïda d’empreses que desenvolupin la seva activitat en les
branques de maquinària d’oficina i material informàtic, instruments
mèdics, de precisió, òptica i rellotgeria i construcció aeronàutica i
espacial. En canvi, cal esmentar la creació a la comarca d’un teixit
d’empreses dedicades a la fabricació de materials electrònics; fabricació d’equips i aparells de ràdio, televisió i comunicació i, molt en
particular, de components electrònics. En total es tracta de 5 societats que ocupaven l’any 2007 un total de 65 treballadors.
L’Anoia té una major presència en els sectors manufacturers de
mitja-alta tecnologia, ja que l’any 2007 va concentrar l’1,5% de les
empreses catalanes que pertanyen a aquest grup d’activitats i
l’1,1% dels assalariats. Cal remarcar la fabricació de maquinària i
equipaments amb 45 empreses i 672 treballadors. En particular,
destaca la fabricació de maquinària diversa per a usos específics,
que concentrà l’any 2007 el 51% de l’ocupació de la branca, seguida de la fabricació d’altres tipus de maquinària, equips i materials
mecànics d’ús general (26%) i la fabricació de maquinària agrària
(19%). D’altra banda, dins del grup de mitja-alta tecnologia també
cal esmentar la fabricació de maquinària i aparells elèctrics que
l’any 2007 estava representada per 470 assalariats. Per la seva
banda, la indústria de l’automòbil i la fabricació de productes
químics sumaven respectivament 152 i 133 treballadors.
Pel que fa als serveis d’alta tecnologia, també es pot esmentar la
baixa representativitat de l’Anoia, ja que concentra tan sols el 0,8%
de les empreses i el 0,5% dels assalariats que integren aquestes
activitats a nivell de tota Catalunya. El segment més destacable és
el d’activitats informàtiques, amb 21 empreses que sumen 174 treballadors. Les activitats de correus i telecomunicacions agrupen 37
treballadors a la comarca i, finalment, la prestació de serveis de
recerca i desenvolupament està representada per tan sols 2 unitats
i 27 treballadors.
Entre els anys 2000 i 2007 els sectors més avançats tecnològicament han experimentat a l’Anoia una disminució significativa del
seu pes. El teixit empresarial ha registrat una reducció d’un 22,1%
en nombre d’unitats, mentre que l’ocupació assalariada disminueix
un 19,9%. S’ha d’esmentar que els sectors més avançats tec-
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nològicament experimenten també una evolució negativa en els
darrers anys en el conjunt de Catalunya, tot i que aquesta és menor
que la registrada per la comarca. Concretament, a tota Catalunya
les empreses que desenvolupen aquestes activitats disminueixen
l’1,7% mentre que el nombre d’assalariats baixa en gairebé un 5%.
Això ha fet que el pes específic del sector sobre el global de l’economia catalana hagi disminuït lleugerament, des de l’1,4% a
l’1,1% pel que fa a empreses i des del 0,9% al 0,8% quan a nombre de treballadors.
Pel que fa a subsectors d’activitat, s’ha d’esmentar l’evolució força
positiva en el període 2000-2007 de les branques de serveis d’alta
tecnologia i, en particular, de les activitats desenvolupades en els
àmbits de correus i telecomunicacions i activitats informàtiques,
mentre que disminueix l’oferta de serveis de recerca i desenvolupament. Pel contrari, entre els subsectors que patiren un comportament més negatiu destaquen les indústries de mitja-alta tecnologia i, en particular, la indústria química, la construcció de
maquinària i aparells elèctrics i la indústria de l’automòbil, que en
el període considerat experimenten baixades d’entre el 41% i el
57% de la seva ocupació. En canvi, la construcció de maquinària i
equipaments incrementa la seva ocupació, tot i que el número
d’empreses també registra una davallada. Per últim, les indústries
de tecnologia alta també disminueixen la seva presència a la
comarca, en termes d’empreses i d’assalariats, però de forma
menys intensa que les de mitja-alta tecnologia.
De l’anàlisi anterior es dedueix que la composició del teixit empresarial de l’Anoia comporta que les activitats d’R+D per part del sector productiu tinguin un pes reduït. No obstant això, cal subratllar
l’existència d’un teixit de societats de sectors avançats que podrien
ser la base pel reforçament futur d’algunes activitats innovadores.
En aquest sentit, cal subratllar la presència destacada d’empreses
de construcció de maquinària i equip mecànic, activitat productiva
amb un important efecte arrossegador de la capacitat innovadora
de la resta de sectors d’activitat.
De fet, la comarca es caracteritza per la seva elevada especialització de l’economia de l’Anoia en sectors menys avançats tecnològicament. En el cas particular de la indústria destaca la indústria tèxtil i de confecció, que de totes maneres, ha perdut pes
específic a la comarca en els darrers anys. D’altra banda, també
tenen una presència significativa i creixent activitats com la indústria del paper, edició i arts gràfiques, la metal·lúrgia i fabricació de
productes metàl·lics i també la fabricació de productes de cautxú i
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matèries plàstiques. Val a dir que en aquests sectors menys innovadors es troben exemples molt interessants a la comarca d’empreses que aposten de forma intensa per la innovació tecnològica com
a factor de la seva competitivitat en el mercat global. Aquesta
estratègia s’ha concretat en la realització de projectes d’inversió en
els darrers anys, en la millora tecnològica dels equipaments de
fabri-cació o, per exemple, en la incorporació d’innovacions de producte a partir de nous dissenys o del treball amb materials tecnològicament més avançats. En aquest sentit, s’ha de remarcar la
necessària aposta dels sectors menys avançats tecnològicament
per la innovació tecnològica. Aquesta estratègia, adoptada per
algunes empreses, ha de ser la base del desenvolupament futur de
l’economia de la comarca.

7.2.- Distribució
territorial:
subcomarques i
municipis

102

La Conca d’Òdena concentra una part important de les activitats
tecnològicament més dinàmiques de la comarca. Concretament,
aquesta zona recollia l’any 2007 gairebé un 78% de les empreses
i un 55% de la població assalariada de tota l’Anoia. Li segueix en
importància el conjunt de municipis que configuren la resta de
l’Anoia (16,8% i 38,1%, respectivament) i, a distància, la subcomarca de l’Alta Anoia (5,3% i 6,6%, respectivament). Val a dir que
mentre que la rellevància de l’Alta Anoia, en terme d’assalariats, es
correspon, en línies generals, amb el seu pes específic en termes
d’activitat econòmica global de la comarca, el pes de la resta de
l’Anoia és major a la seva importància quan a concentració de l’economia comarcal, i, en el cas de la Conca d’Òdena, el seu pes és
menor. 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 (35,2 treballadors per empresa), seguit de l’Alta Anoia
(19,3) i, a distància, de la Conca d’Òdena (11,0).
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En el període 2000-2007 cal destacar la Conca d’Òdena pel seu
dinamisme quan a creació d’ocupació en els sectors més dinàmics
tecnològicament, registrant un increment del nombre d’assalariats
del 25,3%. No obstant això, aquesta subcomarca experimenta,
igual que les altres però de forma menys intensa, una reducció del
nombre de firmes, del 12,9%. L’Alta Anoia fou la subcomarca que
registrà una major retrocés en termes relatius en el teixit empresarial més avançat tecnològicament. Concretament, en el període
2000-2007 aquest teixit passà de 14 a 6 unitats, la qual cosa
suposà una reducció del 57,1%, mentre que la seva ocupació es
reduí de 281 a 116 treballadors (un 58,7%). Pel que fa a la resta de
l’Anoia també experimentà una davallada significativa de la presència dels sectors més avançats des del punt de vista de la seva
capacitat de generació de tecnologia. En aquest cas, las firmes disminuiren de 30 a 19 (un 36,7%) mentre que l’ocupació baixà un
41,1%.

Igualada és el municipi més important en el que respecta a activitat
dels sectors tecnològicament més avançats. L’any 2007 concentrava el 51,3% de les empreses i el 25,0% de la població assalariada.
Dins d’aquest grup de sectors s’ha de remarcar la rellevància dels
serveis d’alta tecnologia, que abracen el 98,3% dels treballadors
per compte d’altri d’aquest grup de sectors. Això és lògic si es té en
compte el caràcter de capital/centre que té Igualada en el context
de tota la comarca. Més específicament, es poden ressaltar les
activitats informàtiques. Pel que fa a activitats pròpiament industrials,
cal esmentar les relatives a la indústria química i la construcció de
maquinària i equipaments per la seva rellevància a Igualada.
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A més d’Igualada, també destaca com a lloc d’ubicació d’activitats
d’alta tecnologia Vilanova del Camí, amb 9 empreses i 309 treballadors assalariats, la qual cosa representa el 8% de les empreses i
el 17,6% dels ocupats de la comarca en aquest grup de sectors.
També és remarcable Capellades, amb el 3,5% de les unitats i el
17,5% dels treballadors. A Vilanova del Camí hi ha una presència
destacable de firmes de construcció de maquinària i equipaments,
principalment de fabricació de maquinària diversa per a usos
específics i d’altres tipus de maquinària, equips i materials
mecànics d’ús general. A Capellades, en canvi, sobresurt l’ocupació de treballadors en la fabricació d’altres tipus d’equips
elèctrics.
Altres municipis, amb una presència de més de 100 treballadors en
els sectors analitzats, són Piera (amb el 6,2% de les empreses i el
8,7% dels assalariats), Òdena (6,2% i 6,9%), Masquefa (2,7% i
6,6%) i Calaf (3,5% i 6,4%). Així doncs, Piera destaca per la concentració d’assalariats en la fabricació de fils i cables elèctrics aïllats,
Òdena per la construcció de maquinària i equipaments i la fabricació de components per l’automòbil, Masquefa per l’ocupació en
aquest últim segment i Calaf per la fabricació de maquinària i
equipament, especialment maquinària agrària.
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7.3.- Teixit
empresarial

El teixit empresarial dels sectors més innovadors tecnològicament
de l’Anoia està encapçalat per companyies que, generalment, no
superen els 30 milions d’euros de xifra de negoci anual i els 100
treballadors. De fet, només una, Hispano Mecano Eléctrica, disposava l’any 2006 d’un volum de facturació més enllà dels 100 milions
d’euros i tres superaven plantilles de 100 persones, com són
Hispano Mecano Eléctrica, Furas i Talleres Felipe Verdés. D’altra
banda, solament cinc tenien una xifra de negoci de més de 15 milions
d’euros –a més de les anteriors, Aixam Mega Ibérica i Findlay
Industries España. La resta de les principals empreses dels sectors
més innovadors registrava el 2006 uns volums d’ingressos d’entre
2 i 12 milions d’euros i una ocupació que difícilment superava la
cinquantena de persones.
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Des del punt de vista de l’activitat, es pot esmentar que les empreses 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 construcció de maquinària i
equipaments. Així, de les dotze firmes que l’any 2006 disposaven
d’una xifra de negoci superior als 2 milions d’euros, quatre pertanyien a aquesta branca d’activitat. D’altra banda, tres operaven
en el segment de maquinària i aparells elèctrics. Entre la resta s’identificaven dues en el sector de fabricació de productes químics i
altres dues a la indústria d’automoció mentre que una pertanyia a
la branca de components electrònic.
Territorialment, les empreses més rellevants del sectors més
dinàmics tecnològicament tendeixen a ubicar les seves seus
socials a municipis importants des del punt de vista demogràfic i/o
econòmic. Destaquen Igualada, Òdena i Vallbona d’Anoia, en
cadascuna de les quals s’ubicaven l’any 2006 dos de les dotze
companyies més innovadores de major dimensió a la comarca.
Altres municipis que també comptaven amb la presència d’alguna
empresa important són Capellades, Piera, Masquefa, Sant Pere
Sallavinera, Vilanova del Camí i Calaf.
Hispano Mecano Eléctrica, fabricant d’equipament elèctric i ubicada a Capellades, encapçalava l’any 2006 el rànquing empresarial
dels sectors més innovadors a la comarca, segons xifra de negoci
i nombre de treballadors. Li seguia, a certa distància, Furas, especialitzada en la fabricació de cables i connexions elèctriques i localitzada a Piera, així com Aixam Mega Ibérica, dedicada a la fabricació
de micro-cotxes a Igualada. D’entre la resta de companyies, hom
pot destacar, segons xifra de facturació, les firmes Findlay
Industries España –components d’automoció i ubicada a
Masquefa–, i Talleres Felipe Verdés –construcció de maquinària
per a indústries extractives i construcció a Vilanova del Camí–,
mentre que atenent a ocupació, s’ha de ressenyar a més
Maquinària Agrícola Solà –localitzada a Calaf– i Productos
Agrícolas Macasa –fabricació d’adobs i productes de jardineria i
situada a Igualada.
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7.4.- Xarxa
de suport a l’activitat
empresarial

Actualment, l’Anoia disposa d’una estructura de suport a la generació
de coneixement que constitueix la base sobre la que consolidar i
desenvolupar un teixit empresarial fonamentat en la innovació tecnològica com a motor del seu creixement. Diferents iniciatives
endegades al llarg del temps permeten assentar les línies d’actuació que, directa i indirectament, ajudaran a impulsar les diverses activitats de les branques més innovadores tecnològicament
però també per reforçar la capacitat tecnològica dels sectors industrials i de serveis menys innovadors.
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 empresaris. Cal ser conscients de que el capital humà constitueix un dels
principals vectors per afrontar amb èxit els reptes de futur.
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
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(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 centre de difusió tecnològica sense ànim de lucre, promogut per
l’Agrupació Tèxtil Fagepi i l’Ajuntament d’Igualada. Té com a 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.
D’això se’n dedueix que la creació de centres tecnològics a la
comarca s’ha concentrat en activitats industrials amb forta tradició
a l’Anoia. Aquests centres especialitzats, també presten serveis a
empreses localitzades també a altres comarques. D’altra banda,
cal afegir les relacions del teixit empresarial de l’Anoia amb altres
centres tecnològics, localitzats en altres comarques catalanes o en
altres àrees geogràfiques.
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.
D’altra banda, cal mencionar les activitats desenvolupades per IGINNOVA, servei depenent de l’Ajuntament d’Igualada, que desenvolupa les seves activitats a través de tres seccions, IG-NOVA
empresa (que té com a objectiu fomentar la creació i la instal·lació
d’empreses a la comarca), IG-NOVA ocupació (amb l’ objectiu de
fomentar l’ocupació a la comarca, a través de la prestació de
serveis a persones en atur i treballadors en actiu), i IG-NOVA
Tecnoespai (viver d’empreses especialitzat en els continguts tecnològics i mediambientals).
Aquestes iniciatives pretenen dinamitzar l’economia local, apostant
per la innovació tecnològica com a element tractor d’aquesta dinamització. Bona mostra d’això és la celebració a Igualada a finals del
mes de novembre del 2008 de la primera setmana de la innovació,
organitzada per l’Ajuntament d’Igualada, en la qual, entre d’altres
aspectes, es dedicaran sessions a analitzar l’activitat de recerca
desenvolupada en el territori pels centres generadors de coneixement, així com les possibilitats de col·laboració entre la Universitat
i les empreses de l’Anoia.
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