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Quina serà la població del Camp l’any 2015? Com és distribuirà pel seu 
territori? Quina formació tindrà i quines seran les seves ocupacions? Quina 
serà l’esperança de vida i les inquietuds dels habitants del Camp? 
Aquestes qüestions no són fàcils de contestar, però no es poden evitar si 
tenim la intenció de dibuixar un escenari de futur nou per a aquestes 
comarques. Tot seguit oferim algunes pinzellades que poden resultar 
d’interès. 
 
Per dur a terme una projecció de la població del Camp necessitem un punt 
de partida i uns escenaris de creixement de les principals variables 
demogràfiques (fecunditat, mortalitat, immigració). L’Idescat, en la seva 
publicació Les projeccions de població de Catalunya 2015-2030,1 realitza 
les projeccions de la població a partir de la piràmide de la població 
estimada a 31 de desembre del 2002, calculada a partir de la informació 
del Cens de població 2001. Com és sabut, l’efectiu actual de població a 
Catalunya és una dada incerta, tot i que disposem de dues sèries: per una 
banda les poblacions “estadístiques” i per l’altra les poblacions “oficials”.  
 
El Cens de població i les poblacions que se’n deriven (estimacions i 
projeccions) tenen unes xifres sensiblement més baixes que les 
poblacions “oficials”, és a dir les poblacions que fins a l’any 1996 
corresponen als padrons municipals i que, a partir de l’any 1998, 
corresponen al Padró continu. Les xifres oficials dels padrons municipals 
eren establertes anualment pel ple municipal i cada cinc anys es 
renovaven totalment els padrons amb una operació de camp. El canvi de 
la normativa padronal l’any 1996 ha suposat la supressió de les 
renovacions quinquennals i un nou sistema de gestió contínua i 
informatitzada dels padrons municipals, basat en la coordinació de tots 
ells per part de l’INE, que és qui estableix la xifra de població oficial. La 
introducció d’aquest sistema suposa una millora pel que fa la disponibilitat 
de dades de població a escala local. 
 
A Catalunya la xifra d’habitants corresponent a la població postcensal a 31 
de desembre de l’any 2002 és de 6.528.794 habitants, mentre que, 
d’acord amb la darrera revisió del Padró, la població de Catalunya arriba a 
la xifra de 6.704.146 habitants. Hi ha, doncs, una diferència de 173.352 
persones entre la població oficial i la població postcensal, que cal tenir en 
compte de cara a la valoració dels resultats de les projeccions. Aquestes 
discrepàncies estadístiques no limiten el nostre exercici, ja que si tenim 
en compte que l’any 2002 la població del Camp era el 7,2% del total 
català, estem parlant d’una diferència d’unes 12.000 persones. Cal 
pensar que amb les successives revisions dels padrons municipals i 
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 IDESCAT. Projeccions de població de Catalunya (base 2002). Principals resultats en els 

horitzons 2006, 2015 i 2030, Desembre del 2004, Generalitat de Catalunya. 



 
 

3 

l’aflorament de la immigració irregular les discrepàncies tendeixin a 
reduir-se. 
 
En les seves projeccions l’Idescat presenta quatre escenaris en funció de 
l’evolució que es preveu per al moviment natural (naixements i 
defuncions) i els fluxos de migració (immigració i emigració). Per 
prudència nosaltres proposem situar-nos en els dos intermedis i deixar al 
marge els escenaris baix i alt. Tot i amb això, cal dir que si bé el Camp ha 
estat l’àmbit territorial que ha experimentat un major creixement 
demogràfic durant els darrers anys, per a un futur proper també es 
preveu que sigui el territori català amb més expansió.  
 
Població a les comarques del Camp de Tarragona en l’horitzó del 2015 
 Milers d’habitants 
Comarques del Camp 2002 Baix Mitjà baix Mitjà alt Alt 
Alt Camp 36,6 39,6 42,4 45,2 47,7 
Baix Camp 150,0 167,4 182,5 194,7 208,3 
Baix Penedès 66,2 76,8 85,1 90,2 99,7 
Conca de Barberà 19,1 19,5 21,1 22,8 24,2 
Priorat 9,2 8,5 9,3 10 10,7 
Tarragonès 188,8 211,2 230,8 249,1 265,9 
Camp de Tarragona 469,9 523,0 571,3 612,1 656,5 
Catalunya 6.528,80 6.826,70 7.343,30 7.723,70 8.177,00 
Camp/Catalunya 7,20 7,66 7,78 7,92 8,03 
Font: Idescat 

 
En l’escenari mitjà-baix la població del Camp passa de les 470.000 
persones que tenia l’any 2002 a una població de 571.000, i en l’escenari 
mitjà-alt a una població de 612.000 persones. Representa, si fa no fa, 
distribuir entre les sis comarques del Camp entre 100.000 i 140.000 
persones. Tot i que les previsions demogràfiques apunten un creixement 
espectacular de la població del Camp de Tarragona, la realitat està 
superant les projeccions més optimistes. En efecte, el cens de 
població de l’any 2006 situava la població resident al Camp de 
Tarragona en 553.004 persones, ultrapassant amb escreix l’escenari 
baix que projecta Idescat per a l’any 2015. Entre 1998  i 2006 el 
creixement demogràfic del Camp ha estat espectacular, ja que la població 
ha augmentat en un 30,1%, molt per damunt de Catalunya, que ha vist 
incrementada la població en un 16,0%. Davant d’aquesta gran pressió 
demogràfica, una questió pertinent és plantejar fins quan aquest 
territori podrà suportar un ritme de creixement tan elevant. 
 
D’altra banda, a partir de les estimacións demogràfiques convé 
analitzar les implicacions que pot tenir per al Camp continuar fins 
al 2015 un ritme de creixement demogràfic intens. Observem alguns 
resultats que ens ofereix Idescat en les seves projeccions: 

• La població del Camp serà més jove l’any 2015 que en 
l’actualitat. En efecte, gràcies sobretot a la recuperació de la fecunditat, 
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el Camp serà l’àmbit territorial de Catalunya que tindrà una major 
participació de població de 0 a 15 anys. Segons l’escenari mitjà-alt tindrà 
un pes dins la població total del 19,7% (ara és del 15,9%), mentre que a 
Catalunya serà del 18,5% (ara és del 14,9%). Aquesta realitat obliga a 
planificar les necessitats educatives i sanitàries del Camp però també dota 
el Camp d’un fort potencial. 

• D’altra banda, el Camp incrementarà força el nombre de 
residents en edat de treballar, ja que l’escenari mitjà-alt preveu per a 
l’any 2015 una població de 16 a 64 anys de 389.000 persones, davant les 
319.000 de l’any 2002. El nombre d’actius entre l’any 2002 i el 2015 
creixerà un 22%, mentre que al conjunt de Catalunya sols ho farà en un 
10%. És el territori de Catalunya on les previsions indiquen més 
creixement de la població potencialment activa. L’augment en el nombre 
d’actius laborals s’explica per tres factors: la incorporació al mercat 
laboral dels joves, la vinguda d’immigrants i el canvi de residència de 
treballadors residents, sobretot, al Barcelonès.  

• Al Camp l’evolució dels dos col�lectius anteriors tendirà a 
estabilitzar el pes de la població de 65 anys i més, ja que aquesta passarà 
de tenir un pes l’any 2002 del 16,1% a un pes del 16,5% l’any 2015, 
sempre per sota de la mitjana catalana, que registra el 17,2% i el 18,2% 
respectivament.  

• La taxa d’activitat de la població de 16 a 64 anys del Camp 
de Tarragona, segons les previsions de l’Idescat, per a l’any 2010 
serà la més elevada dels àmbits territorials. En efecte, s’estima fins a 
l’horitzó del 2010 una taxa tendencial del 58,6% per al Camp de 
Tarragona (67,8% per a les dones i 49,8% per a les dones) davant del 
56,2% estimat per al conjunt català (65,7% per als homes i 47,2% per a 
les dones). És important destacar aquí el creixent protagonisme de les 
dona al mercat laboral i les implicacions  socials, econòmiques i culturals 
d’aquest procés. Podem observar a la taula següent les taxes d’activitat 
de l’any 1996 i les previstes per a l’any 2010. A partir de l’any 2010, les 
estimacions preveuen una petita moderació de la taxa d’activitat a 
Catalunya; ara bé, tenint en compte que les relacions laborals en el futur 
proper experimentaran intenses transformacions, sembla prudent 
mantenir per al 2015 les dades estimades l’any 2010 per als àmbits 
territorials. En aquest cas, tenint en compte les estimacions de la població 
entre 16 i 64 anys i de la taxa d’activitat, els actius laborals del Camp 
passaran dels 168.113 de l’any 2002 als 227.954 de l’any 2015. És a dir, 
la població activa es preveu que s’incrementi durant aquest període en un 
35,6%.2 
 

                                                 
2
  Les estimacions de l’Idescat no invaliden el nostre argument, tot i que han estat superades 

per la realitat. En efecte, l’any 2000 el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social al 
Camp de Tarragona era de 169.583 persones, mentre que l’any 2005 ascendia a 226.465 
persones. El creixement registrat en aquests sis anys ha estat espectacular, ja que el nombre 
de cotitzants a la Seguretat Social ha augment en un 33,5%. Sens dubte l’any 2015 la població 
activa del Camp estarà molt per damunt de la prevista per l’Idescat. 
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Evolució de la taxa d’activitat, 1996 i 2010 
Homes Dones Total 

1996 2010 1996 2010 1996 2010 
Camp de Tarragona 66,6 67,8 39,3 49,8 52,7 58,6 
Catalunya 66,4 65,7 41,2 47,2 53,4 56,2 
Font: Idescat 

 
Després de dur a terme aquest exercici de prospectiva encara ens queden 
algunes qüestions per abordar. Per exemple, quin serà el nivell formatiu 
de la població activa del Camp l’any 2015?  
 
Aquesta esdevé una qüestió clau, perquè tant important com el nombre 
d’actius és la seva capacitat per dur a terme tasques de major ‘valor 
afegit’. Incrementar el valor afegit dels actius laborals és fàcil de dir, però 
més difícil de dur a terme. De què depèn el ‘valor afegit’? És clar que no 
entrarem en les teories del valor que van capficar els economistes clàssics 
durant bona colla d’anys. En una economia com la nostra podem 
despatxar aquesta qüestió afirmant, simplement, que el valor el posa el 
mercat. En efecte, en una empresa la diferència entre el volum de vendes 
i els costos dels diferents inputs –primeres matèries, serveis, amortització 
maquinària, sous, costos financers, etc.- l’assigna el mercat. En aquest 
sentit, podem interpretar que tota empresa aspira a esdevenir un 
monopolista, però la rivalitat que té lloc entre les empreses que 
competeixen pel mateix mercat obliga a moderar els preus amb l’objectiu 
de ser tant o més competitiu que els seus competidors.  
 
Sota el mateix raonament podem afirmar que el ‘valor afegit’ d’un 
treballador s’assigna a través del mercat. En aquest cas, els treballadors 
que tenen un mateix perfil competeixen entre ells per gaudir dels llocs de 
treball més atractius i més remunerats. Ara bé, els treballadors joves que 
entren en el mercat en un primer moment cal que siguin més competitius 
que la resta, i això ho poden aconseguir per dues vies: acceptant treballs 
menys remunerats que la resta i/o aportant més valor afegit. Ara bé: de 
què depèn el ‘valor afegit’ del treballador individual? Per simplificar 
podem afirmar que es determina pels efectes d’una triple hèlix: 
formació, creativitat i connectivitat. Aquests tres components no són 
pas substitutius, sinó que són complementaris i es retroalimenten.  
 
La formació és una dimensió clau de la capacitat de generar valor. 
Ara bé: cal entendre la formació com un element dinàmic i no pas 
estàtic. La formació varia en funció de les característiques del lloc de 
treball i també segons l’organització del procés productiu. No cal la 
mateixa formació en una societat on predomina la producció en sèrie que 
en una altra on predomina l’economia basada en el coneixement. No cal 
dir que el nostre sistema educatiu té ara un gran repte per interpretar 
quina és la seva funció en el segle XXI, on l’activitat econòmica dependrà, 
cada cop més, de la generació i la gestió del coneixement. 
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La creativitat serà en un futur proper un element clau per generar 
valor. Podem afirmar que la creativitat té una dimensió individual i 
col�lectiva. Una persona és creativa si té capacitat d’enfocar un 
determinat procés des de diferents perspectives. Les persones creatives 
no cal que inventin res: sols cal que amb els elements existents facin 
combinacions noves. En certa mesura, una persona creativa és una 
persona innovadora, perquè no cal que generi nou coneixement sinó que 
trobi noves aplicacions per al coneixement existent. La creativitat té molts 
efectes de desbordament, ja que si una persona té la sort de comptar 
amb molts companys creatius amb el temps anirà participant d’aquesta 
atmosfera engrescadora. D’altra banda, la creativitat que s’aplica al lloc 
de treball té moltes fonts d’alimentació –el cinema, la literatura, les arts 
plàstiques, les relacions personals- i, per tant, aquells territoris que tenen 
una dimensió artística molt accentuada esdevenen entorns adients per 
fomentar la creativitat al lloc de treball.   
 
En darrer terme tenim la connectivitat. Podem entendre com a tal els 
vincles que tenim amb l’exterior mitjançant l’activitat laboral, lInternet, 
els viatges, els productes culturals, etc. La intensitat i la freqüència 
dels nostres contactes exteriors ens mantenen al corrent de les 
tendències futures i faciliten la nostra capacitat d’aprenentatge. 
Igual que en el cas de la creativitat, la connectivitat té una 
dimensió individual i col�lectiva. La creixent orientació de les nostres 
empreses vers els mercats exteriors obliga a incrementar la seva 
connectivitat i, alhora, facilita crear un entorn territorial més obert i més 
vinculat amb la resta del món.  
 
Malauradament, les estadístiques sobre els factors que incideixen en la 
qualitat per dur a terme activitats laborals no són gaire exhaustives. Ara 
bé, durant els darrers anys han millorat molt les estadístiques 
relacionades amb el nivell formatiu de les persones en edat de treballar. 
Les dades elaborades per l’IVIE (Institut Valencià d’Investigacions 
Econòmiques) ofereixen informació sobre el nivell educatiu de la població 
a escala regional i provincial. D’aquesta font ens interessa la distribució de 
la població en edat de treballar per nivells educatius i no pas el valor 
absolut, atès que les divergències amb l’Idescat són importants. Tot i que 
en les dades que presentem s’inclou també les Terres de l’Ebre, és 
important fer algun comentari. 
 
Podem observar que el nivell educatiu de la població catalana ha 
millorat força entre 1994 i 2004, especialment per la reducció del 
nombre d’analfabets i de persones amb estudis primaris. Ara bé, el gruix 
de la població té estudis mitjans (el 51,0% a Catalunya i el 50,0% a la 
província de Tarragona) i els actius laborals amb estudis 
universitaris ha incrementat força (el 14,5% a Catalunya i el 
11,6% a Tarragona). No obstant això, la qualificació a Tarragona se 
situa força per sota de la mitjana catalana, especialment pel que fa als 
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titulats superiors. Aquesta situació esdevé un element crític per a les 
potencialitats de creixement del Camp, tot i que la vinguda de residents 
des de l’entorn metropolità de Barcelona i la major participació relativa 
dels joves en l’estructura d’edats del Camp facilitaran força la major 
presència d’actius laborals qualificats durant el període comprés entre 
l’any 2008 i 2015.  
 
Població en edat de treballar i nivells de formació 

 Població 16 a 64 anys Percentatges Índex 
(Catalunya=100) 

  1990 2004 1990 2004 1990 2004 
Tarragona 415,46 529,06 100,00 100,00 ---- ---- 

Estudis superiors 11,39 30,24 2,74 5,72 67,98 69,22 

Anteriors als superiors 16,31 31,21 3,93 5,90 91,90 93,49 

Estudis mitjans 146,03 264,95 35,15 50,08 91,33 98,15 

Estudis primaris o inferiors 241,73 202,66 58,18 38,31 109,35 111,32 

Catalunya 4.769,34 5.335,85 100,00 100,00   

Estudis superiors 192,35 440,63 4,03 8,26   

Anteriors als superiors 203,74 336,69 4,27 6,31   

Estudis mitjans 1.835,59 2.722,47 38,49 51,02   

Estudis primaris o inferiors 2.537,66 1.836,06 53,21 34,41   

Font: Idescat 

 
Aquesta bretxa en la formació laboral en el millor dels casos es podrà 
eliminar al voltant de l’any 2015. En efecte, si tenim en compte que 
durant el període 1990-2004 els titulats superiors van créixer a una taxa 
acumulativa anual del 6,5% al Camp i del 5,5% al conjunt català i, a més, 
considerem el major nivell formatiu de la població immigrant de l’interior 
de Catalunya i el major ritme en la incorporació de joves al mercat laboral 
al Camp, podem estimar que l’any 2015 la participació dels titulats 
superiors serà del 14,4% al Camp i del 13,7% a Catalunya.  
 
Al Camp de Tarragona, si l’any 2002 el nombre d’actius amb 
estudis superiors estava al voltant de 18.246 persones, l’any 2015 
el nombre de llicenciats universitaris serà d’unes 56.016 persones. 
Sens dubte, aquesta serà una de les transformacions més importants que 
haurà experimentat el Camp i obliga, si més no, a dissenyar ara i aquí 
escenaris adients per aprofitar el potencial de creativitat d’una població 
activa que gaudeix d’un nivell formatiu important. 
 
En definitiva, l’any 2015 el Camp gaudirà d’una població en edat 
de treballar més formada, més jove i més activa que la mitjana 
catalana. Si durant aquests anys es posen els elements necessaris per 
millorar la capacitat de la població en edat de treballar per crear valor 
mitjançant la formació, la creativitat i la connectivitat, sens dubte, el 
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model social i econòmic del Camp pot aspirar a cotes molt altes. Tan altes 
que, avui per avui, poden fins i tot semblar especulacions sobre el paper. 
 


