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1. Introducció 
 
El potencial d’un territori es mesura pels recursos naturals —clima, 
situació geogràfica, qualitat dels sòls, etc.—, les infraestructures i els 
equipaments aconseguits al llarg del temps i, sobretot, per l’empenta 
i la qualificació de les persones que hi resideixen. Durant els anys 
setanta, des d’una perspectiva taylorista, les estratègies de 
desenvolupament territorial donaven molta importància al capital 
humà dels habitants. Des d’aquest prisma, una dimensió rellevant de 
la persona és la capacitat per acumular coneixements i adquirir 
experiència en el lloc de treball. Avui aquesta concepció està, sens 
dubte, una mica antiquada. En l’anomenada societat del 
coneixement, més important que el saber fer és saber aprendre i 
saber resoldre. Per això, avui bona part dels models de 
desenvolupament territorial no destaquen tant el coneixement com 
un estoc d’informació i de rutines de treball, sinó com un procés 
dinàmic centrat en l’aprenentatge i la resolució de problemes.  
 
Des d’aquesta darrera perspectiva, el potencial humà no és la suma 
de coneixements i de saber fer de la població resident, sinó més aviat 
la capacitat de les persones per participar en dinàmiques individuals i 
col�lectives d’aprenentatge i, a més, les relacions que mantenen entre 
elles i amb la resta del món. D’altra banda, cal observar que la 
concepció de capital humà té un cert sentit de punt d’arribada, 
després de passar per un llarg i feixuc procés d’acumulació de 
coneixements i d’entrenament laboral. El capital humà d’una persona 
ens indica allò que és capaç de fer i transmetre; mentre el concepte 
de potencial humà es refereix més aviat a un punt de partida, ens 
indica en clau de futur allò que serà capaç de fer una persona sempre 
que disposi d’un un entorn adient. En aquesta concepció, el medi, 
l’atmosfera i l’entorn són factors clau a l’hora de desplegar el 
potencial creatiu i la capacitat per participar en la resolució de 
problemes.  
 
Així doncs, l’objectiu d’aquesta càpsula és oferir una radiografia de 
com som i què fem els habitants del Camp de Tarragona. Per dur a 
terme aquest exercici disposem d’una font d’informació força 
interessant: el cens de població de l’any 2001. És cert que han passat 
uns quants anys des de llavors, però no existeix cap font capaç de 
subministrar una informació tan detallada i exhaustiva. Per això, 
demanem al lector o lectora que faci, junt amb nosaltres, l’exercici 
d’extrapolar mentalment cap al present els resultats que obtindrem —
i que presentarem— de la població del Camp segons el Cens de la 
població de l’any 2001. 
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Cada deu anys l’Institut d’Estadística de Catalunya duu a terme per 
encàrrec de l’INE el Cens de població i habitatges. Es tracta d’una 
operació estadística complexa que requereix un gran suport tècnic i 
logístic, ja que inclou tota la població resident al país. Una bona colla 
d’enquestadors passen durant mesos per les llars per poder trobar les 
persones residents a l’habitatge a fi d’emplenar degudament els 
extensos formularis del cens. L’objectiu principal dels censos és 
determinar el nombre d’habitants i obtenir una descripció de la 
població del país des de diferents punts de vista. Aquestes dades 
serviran per elaborar i avaluar polítiques demogràfiques, sanitàries, 
educatives, assistencials i mediambientals. Per assolir aquests 
objectius, el nombre de preguntes que recull cada qüestionari és 
elevat i variat.  
 
El Cens de població del 2001 inclou les persones que tenen fixada la 
seva residència habitual en territori estatal.1 La unitat bàsica d’aquest 
cens és la persona resident, tot i que també es consideren com a 
unitats bàsiques addicionals la família, la llar i el nucli familiar.  
 
Per tal de poder fer una comparació, treballarem amb tres àmbits: la 
població urbana del Camp, que engloba els residents als municipis 
que l’any 2001 tenien censats més de 20.000 habitants, és a dir, 
Cambrils, Reus, Tarragona, Valls i el Vendrell; la població resident a 
la província de Tarragona, i la població resident a Catalunya. A fi 
d’homogeneïtzar l’anàlisi, ens centrarem en el segment de població 
que té entre 17 i 65 anys, és a dir, que està en edat laboral. 
 
El principal avantatge de treballar amb dades censals és que 
ofereixen informació individual i alhora apleguen la totalitat de la 
població. Nosaltres aquí emprarem la bases de dades subministrades 
per l’INE, que tenen un nivell de representativitat força acceptable. 
L’any 2001 Catalunya tenia 6.343.110 habitants censats i la nostra 
base disposa de 215.241 registres individuals, és a dir, el 3,30% de 
la població total. La província de Tarragona comptava amb 609.673 
habitants censats i nosaltres tenim una mostra de 20.318 registres 
individuals, és a dir, el 3,33% de la població. Per últim, la població 
urbana del Camp, amb 267.111 habitants censats, ofereix una 
mostra de 8.992 registres individuals, amb una representativitat del 
3,37%. 
 
 

                                                 

1 El cens del 2001 substitueix el concepte d’habitant, que englobava els residents i els 
transeünts (persones que en el moment de fer els censos eren en territori espanyol però 
que no hi residien), pel de resident, que és la persona física que en el moment censal té 
la seva residència habitual a l’Estat espanyol. 
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2. Nivell educatiu de la població resident al Camp 
 
La formació és un factor clau per al desenvolupament econòmic i 
social d’un territori. Els països que s’han dotat de sistemes educatius 
forts han recuperat amb escreix la inversió realitzada, ja que s’han 
pogut especialitzar en activitats intensives en coneixement i convergir 
ràpid cap als països capdavanters. Dos exemples clars d’aquesta 
estratègica han estat Finlàndia i Irlanda, que a partir de nivells de 
renda intermedis han experimentat una intensa convergència cap a la 
frontera formada pels països més desenvolupats. D’altra banda, a 
escala individual, el sacrifici associat a la formació, és a dir, la 
renúncia a la retribució durant el període d’estudis i les taxes 
acadèmiques dóna lloc a una taxa de retorn individual elevada, que 
queda justificada pel diferencial salarial que hi ha entre les persones 
amb escassa formació i les persones amb nivells educatius elevats. 
 
Com hem indicat al principi del text, la formació reglada rebuda per 
una persona és una element important a l’hora de determinar el seu 
potencial, però no l’únic. En efecte, tan important com la formació 
reglada és la formació al llarg de la vida, l’aprenentatge laboral, 
l’habilitat relacional i l’entorn on vivim, ens relacionem i establim les 
nostres aspiracions. Ara bé, quantificar aquests elements és una 
tasca feixuga i difícil que, ara per ara, no és al nostre abast. En canvi, 
el qüestionari del Cens subministra informació molt detallada sobre el 
nivell formatiu dels ciutadans. Pel tal de poder estudiar el nivell 
formatiu de la població resident al Camp, hem confeccionat la taula 
següent, on es presenta una comparació entre els tres àmbits 
territorials: la població urbana del Camp, la població de la província 
de Tarragona i el conjunt de Catalunya. 
 
 
Taula 1: Nivell d'estudis 

  Població urbana  
del Camp  

Província de 
Tarragona 

Catalunya 

  Observacions % Observacions % Observacions % 

Sense estudis 635 7,07 1.402 6,90 16.695 7,77 

Primer grau 1.684 18,74 4.286 21,11 39.525 18,40 

Segon grau 5.298 58,96 12.028 59,23 123.609 57,54 

Tercer grau 1.369 15,23 2.590 12,75 35.003 16,29 

Total 8.986 100,00 20.306 100,00 214.832 100,00 

Font: Elaboració pròpia a partir del Cens del 2001. 

 

La taula 1 sintetitza els diferents nivells de formació del cens en 
quatre categories bàsiques: les persones sense estudis inclou els 
analfabets (persona que no sap llegir o escriure en cap idioma) i les 
persones que saben llegir i escriure però que va anar menys de 5 
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anys a l’escola; les persones amb primer grau comprèn les persones 
que van anar a l’escola 5 anys o més sense completar EGB, BUP o 
batxillerat elemental; les persones amb una educació de segon grau 
comprèn els qui tenen les titulacions d'EGB, ESO, batxillerat 
elemental, batxillerat superior, FP grau mitjà o FP Grau superior, i, 
per últim, les persones amb educació de tercer grau inclou els qui 
han assolit títols de diplomatura o equivalents, llicenciatures i 
doctorats.   
 
Podem observar que, considerant la població urbana del Camp, el 
grup de residents sense estudis representa el 7,07% de la població, 
que se situa per sobre de la mitjana de la província de Tarragona 
(6,90%) i per sota de la mitjana catalana (7,77%). Aquest resultat 
no ens ha de sorprendre, ja que als nuclis urbans el nombre de 
persones que tradicionalment han tingut accés al sistema educatiu 
acostuma ser més elevat. Pel que fa a la població amb estudis de 
primer grau, podem dir que en la població urbana del Camp arriba a 
un 18,74%, per sota de la província de Tarragona (21,11%) i per 
damunt del conjunt català (18,40%). Les persones amb educació de 
segon grau representen en la població urbana del Camp de Tarragona 
el 58,96%, dada lleugerament inferior a la registrada per la província 
de Tarragona (59,23%) i lleugerament superior a la corresponent a 
Catalunya (57,54%). En darrer terme, pel que fa a la població de 
tercer grau, en la població urbana del Camp el 15,23% van completar 
estudis superiors. Aquest percentatge se situa per damunt del 
registrat a la província de Tarragona (12,75%), però és inferior a la 
mitjana catalana (16,29%). 
 
Per tant, podem concloure que el gruix de la població urbana al Camp 
de Tarragona té estudis de segon grau i que la participació de 
població en nivells d’educació superior està per sota de la mitjana 
catalana. Aquesta situació no és gaire favorable des del punt de vista 
del creixement territorial futur, ja que si volem que el Camp de 
Tarragona creixi més, caldrà millorar-ne els nivells educatius. 
Aquesta era la realitat censal l’any 2001. De ben segur que des de 
llavors la composició dels nivells educatius s’haurà alterat de manera 
significativa. Hi ha diversos factors que ens permeten ser optimistes. 
D’una banda, la creixent migració interna des del Barcelonès cap a les 
comarques del Baix Penedès i el Tarragonès ha comportat l’arribada 
d’una població jove i més ben formada que la mitjana del territori. 
D’una altra, l’extensió del sistema educatiu i la creació d’una 
universitat pròpia ha facilitat l’accés a l’educació mitjana i superior, la 
qual cosa ha comportat que els residents puguin assolir nivells 
educatius de segon i tercer grau. 
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3. Perfils laborals i sectors d’activitat de la població 
del Camp 
 
Després de presentar les dades del nivell educatiu de la població 
resident del Camp de Tarragona, a continuació exposarem l’activitat 
econòmica en què treballa. Des d’un punt de vista microeconòmic, és 
important conèixer la distribució de l’activitat econòmica, ja que 
determinarà el coneixement específic dels treballadors del Camp de 
Tarragona. Des d’un punt de vista macroeconòmic, la composició de 
l’activitat econòmica determinarà el creixement econòmic de la zona, 
la qualitat de vida dels habitants i la capacitat per afrontar els reptes 
econòmics futurs. Perquè el Camp pugui créixer, caldrà que la 
població treballi en activitats dinàmiques i amb presència als mercats 
exteriors, per tal de poder millorar la productivitat i la competitivitat 
d’aquestes comarques.  
 
A fi d’estudiar l’activitat al Camp de Tarragona, hem classificat les 
activitats econòmiques en funció del nivell tecnològic (taula 2). Les 
dades mostren que els sectors relacionats amb l’agricultura, la 
ramaderia i la pesca tenen molt poc pes a la zona urbana del Camp 
(2,49%). Pel que fa a la província i al conjunt de Catalunya, 
assoleixen un pes lleugerament superior (8,12% i 6,30%, 
respectivament). Si ens fixem en les manufactures i els servies, 
veiem que tenen molt més pes els serveis que no pas les 
manufactures a la zona urbana del Camp, a la província de Tarragona 
i a Catalunya. Les manufactures arriben a percentatges compresos 
entre el 20% i 25% del total i els serveis, entre el 70% i el 75%.  
 

 
Taula 2. Sectors d'activitat de la població 

  
Població urbana 
del Camp 

Província de 
Tarragona Catalunya 

  Obs. % Obs. % Obs. % 

Agricultura, ramaderia i pesca 

121 2,49 885 8,12 1.440 6,30 
Total manufactures 1.030 21,19 2.491 22,84 5.570 24,38 
Alta tecnologia 6 0,12 22 0,20 43 0,19 
Tecnologia  mitjana-alta 347 7,14 725 6,65 1.345 5,89 
Tecnologia mitjana-baixa 331 6,81 760 6,97 1.576 6,90 
Tecnologia baixa 346 7,12 984 9,02 2.606 11,40 

Serveis 3.710 76,32 7.528 69,04 15.842 69,32 
Serveis intensius en coneixement 1.350 27,77 2.575 23,62 5.304 23,21 
Altres serveis 2.360 48,55 4.953 45,42 10.538 46,11 

Total 4.861 100,00 10.904 100,00 22.852 100,00 
Font: Elaboració pròpia a partir del Cens del 2001. 
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Pel que fa a les manufactures de la zona urbana del Camp de 
Tarragona, tenen una distribució molt semblant, al voltant del 7%, 
tant les de tecnologia mitjana-alta com les de tecnologia mitjana-
baixa i les de tecnologia baixa. En canvi, a la província de Tarragona 
les manufactures de tecnologia baixa tenen més importància (9,02%) 
en comparació de les manufactures de tecnologia mitjana-alta 
(6,65%) i les de tecnologia mitjana-baixa (6,97%). A Catalunya 
s’observa una diferència més gran en aquest àmbit. Destaquen les 
manufactures de tecnologia baixa, amb un 11,40%, davant de les de 
tecnologia mitjana-baixa, amb un 6,90%, i les manufactures amb 
tecnologia mitjana-alta, amb un 5,89%. Com podem observar al 
quadre, les manufactures de tecnologia alta són pràcticament 
inexistents tant a la zona urbana del Camp de Tarragona, igual com a 
la província de Tarragona i a Catalunya.  
 
Pel que fa als serveis, es comprova que a la zona urbana del Camp 
són molt importants, amb un 76,32%. No obstant això, tan sols un 
27,77% d’aquest percentatge correspon a serveis intensius en 
coneixement. A la província, els serveis representen un 69,04% del 
total i, igual que passa a la zona urbana del Camp de Tarragona, el 
percentatge de serveis intensius en coneixement arriba només al 
23,62%. Finalment, a Catalunya els serveis representen un 69,32%, 
dels quals un 23,21% són serveis intensius en coneixement.  
 
El gràfic 1 ens dóna una radiografia de les principals deficiències i els 
punts forts de l’economia del Camp de Tarragona. En primer lloc, 
aquestes comarques presenten un dèficit en les manufactures 
intensives en tecnologia. En segon lloc, els serveis amb tecnologia i 
coneixement alt assoleixen un percentatge superior a les àrees 
urbanes del Camp. Tot i aquesta última dada positiva en comparació 
de la resta de Catalunya, és obvi que per arribar a ser una economia 
capdavantera hem de fer un esforç per potenciar activitats 
econòmiques amb un elevat nivell tecnològic i un elevat nivell del 
coneixement. En un entorn de competència global, els avantatges en 
costos perden importància i la presència d'activitats d'alt valor afegit 
es converteix en un element determinant de la capacitat competitiva. 
En aquests sectors, el ritme de creixement de la demanda dels 
productes és més elevat i les principals fonts d'avantatges 
competitius són el desenvolupament tecnològic i la innovació, més 
que els preus o els costos. També cal que augmentin aquestes 
activitats amb tecnologia i coneixement elevat, ja que són les que 
generen directament més ocupació ben remunerada i, el que és més 
important, constitueixen la condició necessària perquè puguin sorgir 
empreses d’alta tecnologia i intensives en coneixement.  
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El gràfic 2 agrupa les activitats segons la intensitat tecnològica i de 
coneixement, independentment del sector d’activitat. S’hi observa 
que la zona urbana del Camp de Tarragona té un índex d’activitats 
amb tecnologia de coneixement alt, un 34,71%, més alt que a la 
província de Tarragona, amb un 30,08%, i més alt també que el que 
trobem a Catalunya (28,97%). 
 

               

Gràfic 2: Tecnologia i coneixement 
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Gràfic 1: Sectors d'activitat de la població
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No obstant això, aquest índex és baix i caldria millorar-lo. Dedicar 
més recursos a activitats amb nivells de tecnologia i coneixement alts 
ha de ser una de les prioritats econòmiques, ja que incrementarà el 
creixement econòmic del Camp de Tarragona i la qualitat de vida dels 
seus ciutadans. En cas contrari, la dedicació de recursos a activitats 
amb baixos nivells de tecnologia i coneixement portarà dificultats per 
poder créixer adequadament i ser competitius. 
 
És necessari que aquestes comarques es dediquin a activitats que 
permetin avenços importants pel que fa a productivitat, que generin 
ocupació de qualitat i que se centrin en l’activitat exterior. Cal afegir 
que el Camp de Tarragona té la sort de tenir experiència en la creació 
d’un teixit emprenedor, de ser un territori ric en activitats intensives 
en capital, de tenir una estructura diversificada i amb un elevat grau 
d’interrelació econòmica.  
 
 
4. Ocupació al Camp de Tarragona 
 
El sector d’activitat ens dóna indicis de l’especialització sectorial de 
les persones ocupades. En aquest apartat tractarem l’ocupació al 
Camp de Tarragona i la compararem amb les dades de la província de 
Tarragona i Catalunya (taula 3). Conèixer el tipus d’ocupació permet 
saber el nivell de desenvolupament de les habilitats adquirides en el 
sistema educatiu i en el mercat laboral. 
 

Taula 3: Ocupació 

    Població 
urbana del 
Camp 

Província de 
Tarragona 

Catalunya 

    Obs. % Obs. % Obs. % 

 Forces armades 5 0,09 11 0,09 26 0,10 
 Personal directiu d’empreses i Adm. Públ. 459 8,13 1086 8,41 2331 8,67 
 Tècnics i professionals científics i intel�lectuals 689 12,20 1306 10,11 2622 9,76 

 Tècnics i professionals de suport 656 11,61 1404 10,87 2941 10,94 
 Empleats administratius 550 9,74 1148 8,89 2474 9,20 
 Treballadors de serveis  933 16,52 1934 14,98 4195 15,61 
 Treballadors qualificats en agricultura i pesca 95 1,68 615 4,76 1030 3,83 
 Treballadors qualificats de les manufactures 1072 18,98 2480 19,20 5292 19,69 

 Operadors i muntadors 636 11,26 1615 12,51 3244 12,07 
 Treballadors no qualificats 553 9,79 1315 10,18 2723 10,13 

 Total 5648 100,00 12914 100 26878 100,00 

  Font: Elaboració pròpia a partir del Cens del 2001. 

 

Podem veure que els treballadors qualificats de les manufactures és 
el sector amb més ocupació al Camp de Tarragona, amb un 18,98%, 
valor lleugerament inferior si el comparem amb la província de 
Tarragona (19,20%) i amb Catalunya (19,69%). En canvi, si ens 
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fixem amb els treballadors de serveis, veiem que representen un 
16,52% del total d’ocupació al Camp de Tarragona, xifra 
lleugerament superior que la que trobem a la província de Tarragona 
(14,98%) i a Catalunya (15,61%). També podríem destacar que un 
12,20% dels residents al Camp són tècnics i professionals científics i 
intel�lectuals, valor superior al que trobem a la província de 
Tarragona, amb un 10,11%, i superior també al que podem observar 
per a Catalunya, 9,76%.  
 
En resum, hi ha més ocupats amb perfils tècnics i de serveis a les 
zones urbanes del Camp de Tarragona, mentre que al conjunt de la 
província predominen perfils ocupacionals destinats a activitats 
manufactureres (independentment que siguin qualificats o no). 
Aquest fenomen està relacionat amb la concentració de determinades 
activitats econòmiques destinades als serveis i amb un perfil tècnic a 
les zones urbanes en comparació a les àrees més perifèriques, en les 
quals s’acostumen a concentrar indústries que no necessiten estar 
situades en grans urbs.  
 
5. Fem molts desplaçaments per anar a la feina? 
 
El lloc on es localitza la població resident no acostuma a coincidir amb 
la localitat on es desenvolupa l’activitat laboral. La importància de la 
mobilitat laboral o commuting ha anat creixent en el darrer decenni, 
a causa que la població resident troba mercats laborals adients al seu 
nivell educatiu en localitats diferents de la seva residència. Tal com 
hem vist en l’apartat anterior, les zones urbanes acostumen a 
concentrar activitats i llocs d’ocupació que requereixen un grau 
superior d’estudis o bé que es destinen al sector serveis. Una pauta 
generalitzada de la nostra societat és la baixa tendència al canvi del 
lloc de residència per motius laborals. El fet que mercats laborals i 
residencials no coincideixin crea una disjuntiva que fomenta la 
mobilitat laboral. Conèixer aquest fenomen té un gran valor per 
poder dur a terme una bona ordenació i planificació del transport, les 
infraestructures, les demandes de sòl, de serveis, etc. 
 
La taula 4 mostra com l’any 2001 un 60,72% de la població urbana 
del Camp de Tarragona utilitzava el cotxe per desplaçar-se al lloc de 
treball. Pel que fa a la província, podem dir que aquesta xifra ha 
augmentat fins al 65,7% i respecte a Catalunya, s’ha incrementat 
encara una mica més, fins al 66,32%. Quant al transport públic 
(autobús i tren), tan sols un 9,48% de la població urbana del Camp 
de Tarragona utilitza el transport públic, davant el 7,37% de la 
població de la província de Tarragona i el 6,45% de Catalunya. 
També cal destacar que un 25,70% de la població urbana del Camp 
de Tarragona va caminant a la feina. Aquest índex és superior al de la 
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província de Tarragona, amb un 22,37%, i al de Catalunya, amb un 
21,64%. 
 

Taula 4: Mitjà de desplaçament 

  Població urbana  
del Camp 

Província de 
Tarragona         Catalunya 

          Obs. % Obs. % Obs. % 

Cotxe (conduint) 3.051 53,85 7.084 58,24 14.727 59,29 

Cotxe (passatger) 389 6,87 908 7,46 1745 7,03 

Autobús 453 8,00 669 5,50 1115 4,49 

Moto 193 3,41 393 3,23 1.034 4,16 

Caminant 1.456 25,70 2.721 22,37 5.374 21,64 

Tren 84 1,48 227 1,87 488 1,96 

Altres mitjans 40 0,71 162 1,33 355 1,43 

Total 5.666 100,00 12.164 100,00 24.838 100,00 

Font: Elaboració pròpia a partir del Cens del 2001. 

 

Aquestes dades ens indiquen, en primer lloc, la gran utilització i 
dependència del cotxe com a mitjà de desplaçament a la feina i una 
utilització molt baixa dels mitjans de transport col�lectiu. En segon 
lloc, tot i que el percentatge de l’ús del transport particular és 
superior entre els residents a la província de Tarragona, el 
percentatge és força elevat entre la població urbana del Camp.  
 
A més, cal considerar que cada treballador pot fer diverses vegades 
el mateix trajecte des de casa a la feina en un mateix dia, com 
podem veure a la taula 5. Un 45,84% de la població urbana al Camp 
de Tarragona es desplaça una vegada al dia del lloc de residència al 
lloc de treball. A la província de Tarragona aquest índex és del 
43,90% i a Catalunya del 45,02%. En canvi, si ens fixem en la 
població que es desplaça dos o més cops, des del lloc de residència al 
lloc de treball, estem parlant d’un 50,18% de la població urbana del 
Camp de Tarragona, d’un 49,85% de la població de la província de 
Tarragona i d’un 48,88% de la població de Catalunya. Això implicaria 
que en un dia laborable, si ens fixem en la població urbana del Camp 
de Tarragona, podríem comptabilitzar com a mínim 8.627 
desplaçaments des del lloc de residència al lloc de treball, i el mateix 
nombre en el trajecte invers. Si ara ens fixem en la província de 
Tarragona, parlaríem de 18.632 desplaçaments des del lloc de 
residència al lloc de treball, i el mateix nombre en el trajecte invers. I 
pel que fa a Catalunya, caldria parlar de 37.767 desplaçaments des 
del lloc de residència al lloc de treball, i el mateix nombre en el 
trajecte invers.   
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Taula 5. Nombre de viatges diaris a la feina 

  Població urbana  
del Camp 

Província de Tarragona Catalunya 

  Observacions % Observacions % Observacions % 

Cap 235 3,98 810 6,24 1.613 6,10 

Un 2.705 45,84 5.696 43,90 11.909 45,02 

Dos o més  2.961 50,18 6.468 49,85 12.929 48,88 

Total 5.901 100,00 12.974 100,00 26.451 100,00 

Font: Elaboració pròpia a partir del Cens del 2001. 

 

A continuació ens centrarem en el temps de desplaçament a la feina 
(vegeu taula 6). Un 29,60% de la població urbana del Camp de 
Tarragona tarda menys de 10 minuts per desplaçar-se a la feina, un 
44,18%, entre 10 i 20 minuts, i un 18,30%, entre 20 i 30 minuts. Pel 
que fa a la província de Tarragona, observen que un 36,44% de la 
població tarda menys de 10 minuts per desplaçar-se a la feina, un 
38,27% tarda entre 10 i 20 minuts i un 15,78% tarda entre 20 i 30 
minuts. I pel que fa a Catalunya un 38,65% de la població tarda 
menys de 10 minuts per desplaçar-se a la feina, un 36,16%, entre 10 
i 20 minuts, i un 14,51%, entre 20 i 30 minuts.  
 
Taula 6: Temps de desplaçament a la feina 

  Població urbana  
del Camp 

Província de Tarragona Catalunya 

  Observacions % Observacions % Observacions % 

Menys de 10 minuts 1.677 29,60 4.432 36,44 9.600 38,65 

Entre 10 i 20 minuts 2.503 44,18 4.655 38,27 8.981 36,16 

Entre 20 i 30 minuts 1.037 18,30 1.919 15,78 3.605 14,51 

Entre 30 i 45 minuts 252 4,45 554 4,55 1.324 5,33 

Entre 45 i 60 minuts 93 1,64 276 2,27 679 2,73 

Entre 60 i 90 minuts 77 1,36 244 2,01 472 1,90 

Més de 90 minuts 27 0,48 84 0,69 177 0,71 

Total 5.666 100,00 12.164 100,00 24.838 100,00 

Font: Elaboració pròpia a partir del Cens del 2001. 

 

Després de veure aquestes dades, podem concloure que el 92,08% 
de la població urbana del Camp de Tarragona tarda menys de 30 
minuts per desplaçar-se des de la seva residència fins al lloc de 
treball (i viceversa). El Camp de Tarragona té un problema que cal 
considerar quant a mobilitat laboral, l’excessiva dependència del 
transport privat en perjudici del transport públic, a causa 
possiblement de la mala connexió del transport públic i la falta d’un 
sistema de connexió ferroviària interurbana, entre altres motius.  
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Aquestes deficiències produeixen problemes de congestió de la xarxa 
viària i disminució de la qualitat de vida de la població. La solució 
passa per millorar la xarxa de transport públic per proporcionar una 
oferta real de transport públic que sigui competitiva i faciliti l’accés 
als punts de treball.   
 
6. Reptes del sistema educatiu i el mercat laboral 
 
Entre les tendències i els trets que caracteritzen el sistema educatiu i 
la inserció laboral al Camp de Tarragona, en podríem destacar tres. 
En primer lloc, l’allargament dels estudis i el retard en l’accés de les 
persones al mercat de treball. L’allargament dels estudis no seria un 
problema si un cop es produeix la inserció laboral, s’acaben 
desenvolupant les habilitats i els coneixements del nivell d’estudis. 
Però ben al contrari, el procés d’inserció laboral es caracteritza per la 
sobrequalificació. L’origen d’aquest problema es troba en el procés de 
selecció i l’increment de persones amb estudis superiors. Com que hi 
ha moltes persones amb estudis universitaris, les empreses 
introdueixen requisits de tenir estudis superiors per a feines que no 
són necessaris com una forma de selecció de candidats.  
 
Aquest fenomen sol afectar més les persones joves que acaben la 
carrera, no troben feina del que ells han estudiat i al final acaben 
acceptant una oferta per a la qual es requereix una formació molt 
inferior. És un moment delicat: després d’anys d’estudi, les seves 
aspiracions xoquen amb la realitat. Però també afecta certs grups 
d’immigrants que treballen amb condicions irregulars o amb 
contractes temporals en feines que no s’adeqüen a la formació 
rebuda en el país d’origen. La conseqüència de la sobrequalificació és 
la pèrdua de recursos. D’una banda, la inversió econòmica realitzada 
per aconseguir uns estudis i d’una altra, la pèrdua de potencialitat de 
recursos humans un cop la persona entra en el mercat laboral. Sigui 
com sigui, la sobrequalificació s’ha de resoldre en un futur proper. 
 
En segon lloc, el poc interès entre els estudiants per realitzar estudis 
de formació professional. No és positiu per al Camp de Tarragona que 
l’ensenyament de nivell mitjà o superior més dirigit al món del treball 
es vagi perdent. Cada vegada més s’evidencia que la inserció laboral 
de les persones i, particularment, dels actuals estudiants no passarà 
tant pel nivell de formació com pel nivell de competència 
professional. La competència professional es pot adquirir des de 
diferents esferes del sistema educatiu, però correspon a l’actual 
formació professional desenvolupar les capacitats teòriques, 
pràctiques i de comportament del seu alumnat, que el conduiran cap 
al mercat de treball i, sobretot, cap a un lloc concret de treball. 
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En tercer lloc, tenim el dèficit d’idiomes i noves tecnologies. Ben al 
contrari del que ha passat amb els estudis universitaris, el 
coneixement d’idiomes i noves tecnologies encara no ha acabat 
d’arrelar a la nostra societat. I és que bona part del capital humà del 
Camp de Tarragona té una falta important de coneixement d’alguns 
idiomes com ara l’anglès i també un baix coneixement de TIC. 
Aquestes dues esferes de coneixement són necessàries perquè la 
nostra economia aconsegueixi ser un puntal de Catalunya. Disminuir 
aquest dèficit haurà de ser una de les prioritats futures.  
 
Tot i que aquests trets són comuns a tot el sistema educatiu i laboral 
del nostre país, podem reaccionar a aquesta inèrcia a través de 
l’acció. Caldria posar en pràctica algunes mesures per intentar 
superar alguns dels problemes amb què es troba el sistema formatiu 
al Camp de Tarragona. Una primera iniciativa podria ser incrementar 
la connexió entre el sistema d’ensenyament i el sistema productiu. 
Una segona iniciativa podria ser la resposta acurada dels 
ensenyaments a les necessitats que plantegen les empreses. En 
relació amb això, no s’ha d’oblidar que cal planificar adequadament 
els continguts dels estudis per adaptar-los als canvis que registra la 
demanda de capital humà, ateses les transformacions de l’entorn 
(noves tecnologies, organització del treball, etc.). Respecte a això, 
s’ha de destacar que actualment el sistema d’ensenyament posa 
l’èmfasi en el vessant tècnic de la preparació dels estudiants, però no 
para prou atenció en un aspecte fonamental de la vida laboral present 
i futura com són les competències d’actituds i polivalents (motivació, 
responsabilitat, etc.). Una tercera iniciativa és el foment del prestigi 
social dels estudis professionals, escala educativa que es caracteritza 
perquè rep la menor valoració per part d’empreses i de persones. 
Finalment, cal que l’oferta de formació professional s’adeqüi 
quantitativament i qualitativament a la demanda del mercat de 
treball i a la situació dels diversos sectors d’activitat, fent que els 
cicles formatius siguin més flexibles i s’adaptin més ràpidament a les 
necessitats socioeconòmiques.  
 
Si fem una mirada enrere, el Camp de Tarragona ha canviat força 
durant els darrers anys. La creació d’una universitat pública ha 
acostat els estudis universitaris a la població, ha format milers 
d’universitaris. D’altra banda, s’ha fomentat la interrelació entre el 
sistema educatiu i el sistema productiu a través de projectes de 
transferència i un diàleg continu. Finalment, els canvis en el sistema 
productiu, amb més terciarització i l’increment del component 
tecnològic de les activitats econòmiques, han millorat la qualitat de 
l’oferta de llocs de treball. 
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No obstant això, el Camp de Tarragona ha d’apostar fort per millorar 
el sistema educatiu, la inserció laboral i l’ocupació. Les actuacions en 
aquest sentit són complexes però necessàries. En primer lloc, els 
nivells educatius elevats, adequats a les necessitats empresarials i 
que desenvolupin les habilitats professionals, han de ser una de les 
prioritats. En segon lloc, cal que l’estructura empresarial sigui capaç 
d’oferir llocs de treball adequats al nivell formatiu de la nostra 
població. En tercer lloc, cal crear llocs de treball qualificats ben 
remunerats. En quart lloc, oferir un bon accés als llocs de treball, de 
manera que es pugui disminuir la congestió a les xarxes viàries. Fer 
una aposta forta en aquests àmbits abans que la resta del territori ha 
de ser l’estratègia perquè el Camp de Tarragona es converteixi en un 
referent a Catalunya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


