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Hi ha unes traces molt definidores del que constitueix l’economia del Camp. 

La principal es troba en la consideració de la importància del sector 

energètic i petroquímic, que determina que la zona tingui un paper 

essencial en el subministrament energètic català i el primer polígon 

petroquímic de l’Estat. Tot i la importància d’aquestes activitats que es 

manifesten de manera clara pel seu efecte directe i indirecte en l’economia 

de la zona, ens trobem amb una altra sèrie de particularitats que ens 

porten a valorar la complexitat de l’economia del Camp. 

 

És important tirar una mica enrere en el temps, per determinar un canvi de 

model productiu que ha tingut les conseqüències en la realitat present. 

Tradicionalment a la zona hi havia un centre comprador dels productes 

agrícoles —que es podia estendre mes enllà, no solament, dels límits del 

Camp sinó de la província— que alhora li feia de subministrador. Això va 

permetre una activitat a la vegada compradora i venedora que possibilita 

instal�lar petites indústries i empreses de subministrament a la població 

urbana i rural. Es tractava de petites empreses relacionades amb mercats 

locals, molt estrets, que van trobar-se amb un greu problema d’adaptació i 

d’ampliació a partir del Pla d’Estabilització de 1959, i en va comportar la 

desaparició de la majoria. 

 

El model es basava en una activitat exportadora, amb pèrdua continuada 

de pes en els mercats perquè es tractava de productes agraris de 

producció generalitzada a la Mediterrània sense quasi transformar. D’altra 

banda, el funcionament empresarial no es plantejava la possibilitat 

d’ampliar mercats per dos motius: un, perquè estava limitat per la 

producció agrària de la zona i l’altre, per la facilitat de traslladar els preus 

de venda a partir d’un monopsoni comercial que possibilitava quasi sempre 

el manteniment del marge indistintament del preu. El model, tot i la 

decadència, va permetre consolidar Reus com a centre comercial —model 

similar al de Tortosa—i la utilització del port de Tarragona. Es completava 

amb la concentració dels interessos vinícoles a la ciutat tarragonina. La 



 

 

3 

decadència del model era patent des dels anys vint, però es va accentuar 

en temps de l’autarquia per les dificultats d’exportar. Això va comportar 

l’estancament del mercat interior en aquells productes que ho podien fer 

per les regulacions de control d’economies de situació que es van imposar, 

o bé en d’altres sectors, que van tenir una volada curta com l’avicultura.  

 

Com dèiem més amunt, el model es trenca, la capacitat d’acumulació que 

havia existit no va servir per transformar la base productiva de l’àrea, que 

es va trobar emmarcada en les condicions dels anys seixanta, amb molt 

poc protagonisme d’aquells grups tradicionals i una idea de promoció 

industrial que els superava. A més, va ser seguida per un interès i 

participació de decisions d’inversió a càrrec de grans grups industrials, molt 

concretament d’empreses petroquímiques. El procés va portar una sèrie de 

canvis en l’estructura productiva de la zona que encara perduren. En 

podem esmentar alguns: 

1. Immigració en lloc d’emigració 

2. Desplaçament dels centres de decisió empresarial 

3. Creixement residencial de la franja costanera 

4. Transformacions territorials costa-interior 

5. Utilització del territori en funció d’equilibris externs 

6. Significació de la construcció 

7. Importància del sector energètic 

8. L’àrea passa a ser una zona importadora en lloc d’exportadora 

9. Creixement urbà i despoblament zones rurals 

10. Noves activitats productives 

 

Un dels fets més significatius d’aquest canvi és que els mecanismes 

d’acumulació tradicionals de la zona, centrats a l’entorn de l’exportació o la 

continuïtat de vendes en un mercat interior esquifit, deixen de tenir la 

funcionalitat que tenien i tota l’àrea es converteix en el gran centre 

energètic de Catalunya i petroquímic de l’Estat.  
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Els mecanismes d’acumulació es modifiquen. Hi ha una gran importació de 

capitals a causa de les inversions necessàries per desenvolupar el teixit 

industrial que estan en mans de grans empreses foranes. Aquestes firmes 

obren a l’àrea centres de producció, creen una infraestructura necessària 

per al funcionament i unes economies d’aglomeració que complementen 

amb unes d’escala, adaptades a les necessitats dels mercats —primer 

l’interior i posteriorment l’exportació— en funció de criteris organitzatius 

dels grans grups instal�lats a la zona. 

 

Els interessos econòmics del Camp difícilment podien encabir-se en 

aquesta dinàmica si no era per fer-hi el paper de subministradors de 

serveis, de mà d’obra i beneficiar-se de les economies d’aglomeració que 

portaren els entorns urbans al voltant d’aquestes plantes de producció. 

Però així i tot, hi va haver una opció nova, el turisme. 

 

El turisme i el dinamisme van correspondre a una dinàmica de demanda i 

un posicionament inicial de la zona, ja que amb poca capitalització 

permetien satisfer les necessitats d’aquesta demanda creixent. D’aquí la 

concentració al costat del cap de Salou1 i, en general, per tota la franja 

costanera que no estava ocupada per instal�lacions industrials.2 

 

La significació del turisme, el creixement urbà i residencial molt lligat a la 

construcció de nous habitatges i residències, les noves possibilitats 

exportadores dels productes tradicionals i el sorgiment motivat per 

esforços molt concrets d’algunes empreses industrials modernes adaptades 

a la nova realitat econòmica del país, van permetre crear uns mecanismes 

d’acumulació a partir de grups socials originaris de l’àrea. S’anaven 

consolidant a mesura que s'anava experimentant un procés de 

                                                 
1 Tarragona ciutat tenia una clara vocació turística a finals dels cinquanta i primers 
anys dels seixanta que després va deixar pas a iniciatives industrials que allunyaren 
el sector de la ciutat. 
2 El complex petroquímic sud i la central nuclear de Vandellòs són dos clars 
exemples dels condicionants de l’expansió del sector. 
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modernització del país que es va determinar d’una manera precisa a partir 

de 1986, quan l’Estat espanyol es va integrar a la CEE. 

 

La irrupció d’aquests nous interessos derivats d’una dinàmica d’acumulació 

turística i d’ocupació territorial per les ampliacions urbanes i residencials de 

la zona, no tindran importants efectes ni conseqüències en el 

posicionament del model productiu que s’havia implantat com a 

conseqüència del procés d’industrialització que es va iniciar als anys 

seixanta i va culminar a principis dels vuitanta amb les centrals nuclears, la 

química, la refineria i un entorn adaptat al seu funcionament. L’economia 

mantindrà la seva base importadora i un fort dèficit amb relació a l’exterior 

que es veu compensat per entrades de capital i el saldo positiu en la 

balança de serveis turístics.  

 

Als anys noranta, tot i continuar la importància de la internacionalització de 

l’economia de l’àrea per efecte de nous plantejaments turístics, hi haurà un 

altre fet rellevant que la impulsarà, la desconcentració productiva i 

demogràfica de Barcelona, que s’estén per la costa seguint els eixos de les 

autopistes. Aquest fet ens porta un fort augment de població que impulsa 

la demanda interna i unes noves necessitats de serveis, principalment de 

no mercat, per compensar noves demandes dels ciutadans i dèficits 

anteriors. 

 

És en aquesta dinàmica que ens trobem immersos actualment, en la qual 

cal considerar una sèrie de particularitats de l’economia de la zona: 

1. Significació de grans grups empresarials transnacionals amb 

centres de producció a la zona. 

2. Adaptació de les economies de l’entorn a les seves necessitats. 

3. Importància de la inversió exterior. 

4. Sobredimensionament del sector de la construcció. 
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5. Utilització del territori com a mecanisme d’acumulació important 

per a les persones que disposen de sòl . 

6. Modernització del sector turístic, amb entrada de grans inversors 

internacionals. 

7. Estreta relació entre el turisme i la construcció residencial com a 

principal mecanisme d’acumulació per als agents econòmics 

residents a l’àrea. 

8. Forta pressió demogràfica que activa els serveis de no mercat i la 

construcció residencial. 

9. Dificultats per generar activitats productives amb un component 

de valor afegit elevat per ocupat, al marge de les químiques i 

energètiques. 

10. Pressió del model costaner en l’ocupació del sòl cap a zones 

de l’interior, la qual cosa va generant cada cop més despeses de 

mobilitat. 

 

El mecanisme d’acumulació centrat en l’exportació dels productes agraris 

va passar cap a una transformació energètica i química amb fortes 

inversions exteriors que han tingut un retorn de compensació molt elevat. 

Actualment, al costat de la dinàmica de la química, que té un procés de 

transformació i una situació de discussió de perspectives a mitjà termini, 

ens trobem amb un substitut d’acumulació significatiu que no està tan 

representat per interessos tan globals sinó més relacionats amb la zona, i 

es mou per l’augment de la demanda originada pel turisme i l’increment de 

població. Això propicia un fort creixement de la construcció d’habitatges, 

l’adaptació de grans infraestructures i l’augment de l’oferta de serveis de 

no mercat. Una altra consideració final en aquest sentit i que ens marca el 

dualisme en la dinàmica econòmica de la zona és que hi ha un important 

sector exportador —químic i energètic— i un que depèn de la demanda 

interna, la qual cosa vol dir que solament li pot facilitar casa, serveis i 

distribució. 


