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INTRODUCCIÓ

E n aquest llibre es presenta 1'evolució económica de la ciutat, sobretot des del seu desenvo-
Iuparnent industrial, a partir del segle XVIII.

Cal, pero, fer una petita introducció a l'economia vilanovina anterior, la qual en part ha
estat explicada en els apartats respectius delllibre Historia d'aquesta mateixa collecció. Per tant,
en aquest primer apartat d'economia només en donarem una breu visió.

EIs diferents estudis locals ja demostren que la vida d'Adarró tenia contactes comercials
amb altres pobles de la Mediterrania (grecs, fenicis ... ). També varen desenvolupar 1'agricultura i
la pesca.

Possiblement aquestes activitats econorniques varen continuar alllarg dels segles posteriors.

La historia encara té forca buits cronológics i no se saben gaire coses de l'epoca tardo-
romana i visigoda. Tanmateix, entre els segles V i XI, 1'economia dels geltrunencs degue ser una
economia estrictament agraria, en la qual els pagesos deurien produir per proveír 1'autoconsum i
per poder pagar les rendes al senyor feudal.

La producció es basava en l'agricultura i en segon terme en la ca<;:a,la pesca, la ramaderia
i la recol-Iecció.

L'estructura econo mica de bona part de 1'Edat Mitjana es basava en el regim feudal. En el
cas de la Geltrú, qui controlava els guanys era l' estament eclesiastic, i a la vila nava, el veguer,
que era el representant del rei.

Els pagesos havien de pagar diferents impostos (delmes, o parts de la collita) al castla' i al
senyor de la terra.

A banda de l'agricultura, sobretot al barri marítim, Sa Llacuna, es desenvolupa l'activitat
pesquera, al voltant de la qual naixeran altres sectors econórnics. Per exemple, una incipient
indústria del metall per construir-hi hams, arpons ... També una indústria textil, per elaborar xar-
xes, cordes, velam ... , i la de fusta: mastelers, bastiments, cobertes ..

A més a més, 1'activitat pesquera comporta 1'aparició d'altres sectors auxiliars, com ara els
venedors de peix i petites factories de salaons i fumats.

Altres habitants es dedicaven atasques manuals, se sap que a la Geltrú hi hagué una manu-
factura dedicada a fer estris per al consum interior de la població.

L'organització del món laboral a 1'Edat Mitjana i part de la Moderna es feia a partir de
l'estructura gremi~l. Memoria d'aquests gremis i dels oficis que feien són els carrers Arangaders,
Boters, Terrissaires i Argenteria.

lCast/a: senyor que rep un castell i les s)ves terres en usdefruit.
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La comissió pedagógica

..
El desenvolupament de la Geltrú i la creació de Vilanova composen un focus d'atracció per

realitzar les transaccions económiques basiques, el mercat, estructurat segons el producte que s'hi
ven: verdura, gallina, cols, peix ... El primer mercat vilanoví es concentra en els carrers i place s
propers al Torrent de la Pastera, Placa del Pou i Palmerar. •

El rei Pere III concedí el 1358 el dret de celebrar mercat. 1 a partir del 1381 també es per-
metrá celebrar una fira al novembre: naixia, dones, lajira.

El comerc d'entrada i sortida de mercaderies es feia per terra, amb besties de carrega, i per
mar.

Vilanova i la Geltrú tenia una duana que taxava els productes. La universitat controlava els
pesos, les mesures i els preus dels productes que arribaven al mercat vilanoví i geltrunenc.

Aquesta estructura económica va perdurar, en els seus eixos básics, fins a comencament del
segle XVIII.
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1) ELS INICIS DE L'ECONOMIA
MODERNA (s . XVIII)

A lllarg del segle XVIII la població a Catalunya va duplicar-se. A Vilanova i la Geltrú l'in-
crement demográfic també fou important. Segons estimacions de Miquel A. Martínez,

durant la segona meitat del segle la població va passar de 4.685 habitants l'any 1750 a 7.610 a finals
de segle, la qual cosa suposava un creixement anual de 1'1,24 %. 1 aquest increment continuat venia
donat tant per una taxa de creixement vegetatiu positiva com per un factor immigratori persistent,
més acusat a finals de segle, i provinent en bona part de les terres interiors del Penedés.

Pel que fa a l'agricultura tradicional de la vinya i dels cereals, ja feia més d'un segle que
s'havia decantat per la primera. El terreny conreat s'incrernentá notablement. Si el 1739 era de
1.350 Ha, 12 anys més tard va arribar a 2.300 Ha, sempre amb predomini de la vinya, que ocu-
pava el 75 % dels terrenys conreats, segons les dades cadastrals estudiades per Remei Vendrell.
L'augment de terres conreades era conseqüéncia de l'aprofitament de terres muntanyenques,
marginals, on arrelava la vinya.

L'aposta per la vinya va ser clara. El vi era un producte per a vendre. Es comerciava amb la
península i amb Europa i, fins i tot, amb América abans del decret de l1ibertat de comerc (1778).

Segons Vicenc Carbonell, l'any 1739 només una quarta part de propietaris de terra eren
pagesos o jornalers. EIs bons rendiments agrícoles impulsaren qui no era pages a comprar terres,
i d'aquesta manera la renda de la terra va passar, en bona part, dels pagesos benestants a la inci-
pient burgesia.

A mitjans de segle, Vilanova tenia 10 fassines, 52 magatzems i 72 cellers.

El comerc i l' exportació de vi, com diu Albert Virella, necessitava una mínima estructura
complementaria i organitzativa. Sorgiren les indústries auxiliar s de fabricació de bótes i les des-
tilleries. El mitja de comunicació utilitzat era el transport marítimo La construcció de vaixells
adients també es va desenvolupar.

La necessária organització comercial va fer apareixer companyies exportadores. La de Fuster i
Cabanyes,que estenia l'activitat fins al Báltic i Rússia, és l'exemple que els historiadors locals solen citar.

Les dades del tráfic d'embarcament d'aquesta epoca són contundents. En una década (des
de mitjans dels anys seixanta a mitjans dels setanta, abans de 1'obertura del mercat americá), el
volum de vi embarcat es triplica, passant de 18.000 a 52.000 hectolitres; i encara més el comete
d'aiguardent, que' s'aprofitava de la crisi vinícola francesa.

Quan es va obrir el cornerc cap América, el tráfic va augmentar, per bé que segons
Assumpta Gou, aquest creixement es devia compensar en part amb la disminució de la col·loca-
ció de vi en el mercar europeu, un cop superada la crisi francesa.

Cap a finals de seglé, 1'exportació de vins de Vilanova representava gairebé el 20 % del total
exportat per Catalunya. Úna fabrica d'indianes al barri de mar, "Sullivan y Cía", creada a mitjans
dels vuitanta, venia la meitat 4e la producció a América i l'altra meitat per tota Europa.
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Increment demografic, extensió de terres agrícoles, activitat comercial; en definitiva, acu-
mulació de capitals. Fou un procés molt semblant al que es va desenv~lupar a la Catalunya més
dinámica. Era l'arrencada capitalista, segons P. Vilar.

A finals de segle, el dinamisme va baixar. S'emigrava a América per necessitat o per fer for-
tuna. 1 després, amb la guerra delfrances, la recessió va ser més evident. Per poc temps, pero.
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2) LA INDUSTRIALITZACIÓ (s.XIX)

El creixement del cornerc del vi continua durant gairebé tot el dinou. A mitjans d'aquest
segle, pero, va irrompre un nou fenomen mercantil, el de les fabriques de cotó, les quals

precisaven d'una certa concentració de capitals per a l'adquisició de l'establiment i de la
maquinaria, una estructura especial de la producció i una nova organització del treball.

El capital necessari, producte de l'acumulació agrícola i comercial, es nodrirá també amb
la repatriació d'algunes fortunes dels "indianos" o "americanos" vilanovins que, emigrats a
América a finals del set-cents, havien tornat i invertit el seu capital a la ciutat.

,.

L'any 1839 va entrar en funcionament la fabrica de la Rambla, "Gumá, Ferrer y Cía" amb
gairebé 200 treballadors. Després les fabriques del Portal, "Amigó, Moncunill y Cía" i de Mar,
"José Ferrer y Cía". A la década dels cinquanta, les del Xoriguer, "Puig, Rafecas y Marqués"; de
cal Escoda, "Santacana, Sadurní y Cía", i la del carrer de l'Aigua, "Nadal y Ribó". A l'últim terc
del segle es constitueixen les del Marques.f'Marqués Hermanos", i cal Ganeta, "Soteras y Cía".

Casimir Martí ha seguit la vida d'aquestes empreses. D'acord amb la matrícula industrial,
el nombre de fusos i de telers ens dóna una idea de l' evolució de la indústria textil local:

ANY FUSOS TELERS

1850 12.352 218

1860 49.820 1.057

1871 53.882 1.238

1885 70.878 1.793

1895 56.408 1.542

Aquestes dades ens informen de l'expansió general de la indústria fins a l'estancament de
finals de segle, encara que amaguen les primeres crisis industrials, com l'anomenada "fam de
cató" (1861-65) motivada per la impossibilitat d'importar cotó americá a causa de la guerra de
Secessió.

L'any 1861 el nombre de fusos mecánics de les empreses vilanovines representava el 6,5 %
dels fusos totals de Catalunya, essent el Garraf, segons J. Nadal, la quarta comarca del país en
nombre de fusos mecanics. Mereix, potser, una atenció especial la fabrica de Mar, per la seva
dimensió i nivell tecnologic. Amb 600 treballadors cap a finals de segle era una de les sis empre-
sescatalanes que superava els 10.000 fusos (les úniques de dimensió europea, segons G. Tortella).

Paral-lelament al'téxtil, altres activitats industrials es van consolidar a Vilanova i la Geltrú
alllarg del segle passat, com'¡a producció de licors, paper, carbó, foneries, pastes alimenticies, etc.

13



1834 58.000

L'agricultura de la vinya i el cornerc del vi també van créixer, amb algunes oscilIacions, fins
a la darrera década del segle. Les dades, segons Virella, són les següents:

ANY EXPORTACIÓ DE VI(HL)

1845 118.500

1860 212.000

El creixement econórnic general i les noves fonts de riquesa acceleraren 1'acumulació de
capitals. Pero una visió general d'aquesta acumulació també ha de contemplar altres aspectes:
alguns indians, per exemple, havien fet fortuna amb el cornerc d'esclaus a les colónies. 1 a la
metrópoli, a Vilanova i la Geltrú, dones, homes i nens de nou anys treballaven jornades de deu
hores a les fabriques de cotÓ.

En resum, juntament amb la industrialització sorgia, d'una banda, l'obrerisme i amb ell un
incipient sindicalisme, sovint prohibit pels poders públics, que es configura com el fenomen més
modern del segle XIX. D'altra banda, amb la indústria també van apareixer les crisis industrials,
que comportaren fallides de fabriques i atur, fent-se més evidents els cicles econórnics de pro-
ducció.
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3) DE L'HAVANA XICA A LA CRISI
DE FINALS DE SEGLE XIX

El dinamisme económic, básicament de 1840 a 1880, va tenir efectes positius sobre la demo-
grafia de la vila.per causa de la immigració. La població va passar de poc més de 7.000

habitants, a principis de segle, a 12.227 el 1860; i a comencament de la década dels vuitanta va
superar els 15.000.

El creixement urbanístic impulsat per la burgesia, va suposar el perllongament de carrers, la
cessió de sol i la prestació de serveis públics (subministrament d'aigua potable, enllumenat públic
de gas, la nova peixateria, 1'escorxador, etc.). El 1877 s'inaugurá la Caixa d'Estalvis de Vilanova.

Era l'epoca dels indians i dels capitans d'indústria. Els Ferrer i Vidal, Marques, Soler i
Morell, Sama, Raldiris, Gumá, per citar-ne alguns dels més significatius, van intervenir de mane-
ra decisiva en l' economia local, en la configuració urbanística de la vila i en la prestació de ser-
veis públics. També van controlar, directament o indirecta, l'Ajuntament, la política local, la milí-
cia i, fins i tot, les institucions culturals.

D'altra banda, el negoci del vi i de les activitats auxiliar s que giraven al seu entorn van
continuar en expansió, tot aprofitant la nova crisi agraria francesa dels anys setanta.

L'agricultura i el comerc, encara en plena activitat, juntament amb la consolidació de la
indústria gracies al suport de la política aranzelária proteccionista del mercat interior, i la relati-
va pau social imposada pel nou regim de la Restauració, van aconseguir una favorable conjuntu-
ra económica.

Un aspecte estrategic generava, no obstant aixó, una certa frustració en la burgesia vilano-
vina: els deficients mitjans de comunicació de la ciutat. La carretera Barcelona-Valencia i la línia
de tren Barcelona-Tarragona passaven per Vilafranca. Els insistents projectes de port no acaba-
ven de reeixir.

Fins a la penúltima década del segle no es va resoldre en part el problema de l'aillament.
El 1880 s'inaugurá la carretera de les costes del Garraf per Sitges. Un any després el ferrocarril
va arribar, finalment, a Vilanova i la Geltrú. Aquesta obra va ser fruit de la persistencia de l'in-
diá Francesc Gumá i Ferran, que també va promoure la creació del Banc de Vilanova (1882), ini-
cialment com a suport financer de 1'empresa ferroviaria, en el marc de I'eufória financera de
l'época, com va passar a altres ciutats catalanes.

Aquells primers anys de la década dels vuitanta seran coneguts com el temps de la "febre
d'or", pel retrat de l'epoca que va fer Narcís Oller a la seva novel-la, el protagonista de la qual,
per cert, esta inspirat en el mateix Guma i Ferran.

Els capitals van deixar d'invertir-se a les fabriques i es desviaren cap a activitats financeres
més especulatives, com el ferrocarril, els bancs, o la urbanització de les ciutats. Sovint aquestes
inversions van acabar en fallida.

A1llarg dels darrers quinze anys del segle, a la recessió provocada per la desfeta de l' espe-
culació financera s'hi van afFgir altres causes, que van provocar la generalització de la crisi.
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La crisi económica i política de finals de segle va conduír Vilanova i la Geltrú, i tota
Catalunya, als anys tristos, com va definir-los Albert Virella.

L'any 1890 es va detectar a les vinyes de Vilanova la penetració de la filloxera, que pro-
voca la nombrosa arrencada de ceps, amb el problema social afeg] t dels pagesos vinculats al con-
tracte de rabassa morta. El comen; del vi va decaure i amb ellles activitats productives auxiliars ..

La indústria textil, que ja feia uns anys que patia l'estancament de les inversions i el pro-
gressiu increment de costos provocat per l'augment del preu del carbó angles, va rebre les conse-
qüencies de les oscillacions del feble mercat interior i de la perdua dels mércats colonials, pro-
vocant la crisi del sector i la fallida de dues empreses locals, les del Portal i del carrer de l'Aigua.

De 1884 a 1895 la població de Vilanova es reduí de 15.029 a 10.745 habitants, i tota vega-
da que continua el creixement vegetatiu positiu, la disminució suposava l'emigració neta de gai-
rebé 4.000 persones. A finals de segle la població s'estabilitzá en uns 12.000 habitants.

Així, dones, a finals de segle tots els indicadors eco no mies assenyalaven la paralització dels
negocis. Ja no es podia esperar la repatriació de capital dels indians per capgirar la situació i, fins
i tot, havia desaparegut bona part de la burgesia emprenedora de mitjans de segle.
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4) L'ARRIBADA DE PIRELLI
(inicis s .XIX)

F ins aquí, en la sintética visió eco no mica dels segles XVIII i XIX a Vilanova i la Geltrú,
podem resumir quatre elements significatius: 1) la importancia de l'immigració com a fac-

tor definidor i dinámic de la demografia local; 2) l'obertura al mar de la ciutat, que comporta la
vitalitat comercial i l'esperit emprenedor dels indians; 3) l'esforc de Vilanova per superar unes
comunicacions deficients; 4) l'evolució eco no mica de la vila segons el model d'acumulació més
dinámic de la Catalunya litoral (excedents agrícoles-comers: del vi-industrialització-urbanitza-
ció de la ciutat) i en conseqüencia, la repercussió dels aspectes negatius del model, com per exem-
ple la forta sensibilitat a les crisis industrials.

Com diu, pero, P. Vilar, cap al 1900 una economia que es basés en el cotó, era una econo-
mia endarrerida. Exhaurit el model d'industrialització i perdudes les colonies, l'economia catala-
na havia de redrecar la seva estructura productiva i orientar-se vers el mercat interior.

Després d'uns primers anys del segle XX en que va persistir l'estancament dernográfic de
finals del vuit-cents, de 1915 a 1925 la població de Vilanova i la Geltrú va passar de 12.377 a
16.272 habitants, amb l'arribada d'una onada migratoria de més de 3.700 persones. Aquesta
onada fou provocada per la bona conjuntura económica que va ocasionar al país la neutralitat
durant la Primera Guerra Mundial, i d'altra banda per la vinguda d'unes 400 famílies arran de la
installació del dipósit de máquines i els tallers de la companyia ferroviaria.

Pero l'aspecte econórnic més rellevant dels primers anys del segle a Vilanova i la Geltrú va
ser, sens dubte, l'establiment de la fabrica Pirelli. Entre les circumstáncies que facilitaren la ins-
tallació d'aquesta societat a la vila sol destacar-se l'actitud decidida d'alguns dels darrers vesti-
gis de la burgesia local.

També cal eSfIl:entar que la localització de l'empresa va comportar una important limitació
urbanística de l'eixample Gumá. L'extensió de la fabrica va absorbir dues place s públiques i
diversos vials projectats. Només es va garantir, i no sense negociacions, el perllongament de la
Rambla Nova fins al mar. "'

L'arribada de Pirelli era un element nou dins de l'estructura productiva de la vila que tin-
dria conseqüencies en la configuració económica i, fins i tot, urbanística de la ciutat, més enllá
de presentar-se com la solució conjuntural per superar la crisi de finals de segle.

Significava l'emplacament d'una societat mercantil de capital estranger, amb vocació mul-
tinacional, d'un sector industrial modern, de tecnologia avancada, que exigiria uns nivells conti-
nuats de capitalització i d'inversió i una dimensió superior a qualsevol altra empresa de la ciutat,
tant en la superficie com en el nombre de treballadors i la potencia installada. Si bé a l'inici els
treballadors contractats tot just superaven la cinquantena, deu anys després l'empresa donava
ocupació a 400 treballadors i en els anys vint ascendia a més d' un miler de persones ocupades.

D'altra banda, el personal de Pirelli aviat va gaudir d'unes condicions laborals i d'estabili-
tat professional superiors a les empreses textils. La demanda de tecnics mitjans, a més, es nodria
amb les promocions que sortien de l'Escola Industrial.

r

17



18

Els primers trenta anys del segle XX es va produir tarnbé a Vilanova, com a Catalunya, un
procés de diversificació industrial. Noves empreses de nous sector industrials, com el Griffi, la
Calibradora Mecánica, Font Vilaseca, a més dels tallers del ferrocarril, s'instaHa,ren a la vila.
L'auge de la construcció, impulsada per un persistent déficit d'habitatges, va fer apareixer bobi-
les i empreses de materials de construcció. Altres activitats industrials dé béns de consum (begu-
des alcoholiques, sabó, calcar, arts gráfiques, vestits i complements téxtils) es van iniciar o bé es
consolidaren en aquella epoca. El sector industrial textil va continuar essent el'predominant, tant
en nombre d'empreses com de treballadors ocupats.

Pel que fa a l'agricultura, resultava evident que la vinya ja no tornaria a ser un conreu tan
rendible com abans de la filloxera, i en conseqüencia calia també apostar per la"diversificació de
cultius, a través de l'extensió del regadiu. Amb aquesta orientació es projectá la construcció del
pantá del Foix, obra llarga i complicada, que no va tenir el resultat inicialment previst pel sector
agrari local.

Altres projectes creats en el segle passat sucumbiren. El Banc de Vilanova va fer fallida
l'any 1924, com altres entitats financeres locals creades amb l'eufória de lafebre d'or. Per causes
diferents, la Caixa d'Estalvis de Vilanova va ser absorbida l'any 1932 per la Caixa de Pensions.

Els efectes negatius de la crisi económica de 1929 van arribar a Catalunya i a Vilanova i
la Geltrú l'any 1932. Es va produir una recessió generalitzada de la indústria. El textil, que ja
estava forca afeblit per causes própies del sector, continua en una davallada irrecuperable. L'atur
i la paralització d'empreses es barrejaven amb episodis de crisi política i de deteriorament social.
Una classe obrera organitzada responia amb vagues al tancament de fabriques. Tot plegat va
generar una situació social insostenible que tingué una sortida trágica amb la Guerra Civil.



5) EL CREIXEMENT DESEQUILIBRAT

D urant la primera década de la postguerra no s'aprecien gaire canvis en el model económic
de la vila, dins del marc d'estrangulament de la producció fruit de la política autárquica del

nou regim. L'element econórnic més significatiu d'aquells anys fou 1'empitjorament de les con-
dicions de vida de la població, que es traduí en la reducció del salari real, 1'escassetat, el raciona-
ment i el mercat negre.

En termes macroeconórnics, fins a cornencaments dels cinquanta no es va recuperar el
nivell de renda per cápita d'abans de la guerra. El racionament va desapareixer 1'any 1952. La
progressiva obertura económica del regim i el bon moment internacional van fer créixer l'econo-
mia, encara que de manera forca desequilibrada.

A finals dels anys quaranta, Vilanova i la Geltrú cornencá un important increment
demográfic, En 25 anys, de 1950 a 1975, la ciutat va passar de 19.487 a 41.229 habitants, més
del doble, mentre que el conjunt de la població catalana creixia un 75 % . Durant el període de
més creixement, de 1965 a 1975, la demografia local augmentá més d'un 3 % anual, taxa que cal
atribuir en un 2 % al factor migratorio En aquells anys arribava a la ciutat una mitjana de 200
famílies a 1'any. El 1970 els nascuts fora de Vilanova i la Geltrú eren el 58 % de la població,
un 40 % dels quals havia nascut fora de Catalunya.

El continuat saldo migratori provoca greus problemes de demanda d'habitatges i de manca
d'equipaments i de serveis públics. A mitjans dels seixanta, el mateix Ajuntament calculava que
existia un déficit de 2.000 habitatges. Les promocions de l' "Obra Sindical del Hogar" i d'algu-
nes empreses de la vila per als seus treballadors resultaven insuficients. A finals dels quaranta va
sorgir la "Múrcia Xica", i deu anys després les Roquetes, en el terme de Ribes.

"

Amb posterioritat, el fenomen de les parcel-lacions illegals condiciona greument el crei-
xement urbanístic de la ciutat.

L'allau d'immigrants va trobar feina en la indústria i la construcció. La comparació de la
distribució de la població activa entre el 1950 i el 1975 ens informa dels canvis operats a l'es-
tructura econo mica vilanovina:

1950 1975

Sector primari 12,8 4,9

Indústria 56,7 53,0

Construcció 7,1 13,4

Serveis 23,4 28,7

Total 100,0 100,0

En primer llocr podem observar la disminució de la població ocupada al sector primari, i
en segon lloc, 1'increment,~ de la construcció, desenvolupat per la pressió demográfica i per la
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construcció de segones residencies en els darrers anys del període. També podem veure com, de
manera més tímida, augmenta la pob1ació ocupada al sector serveis. t

En tercer lloc, cal remarcar l'hegemonia dels trebal1adors industrials, que encara que en
termes relatius baixá quasi quatre punts a favor dels serveis, en xifres absolutes va créixer, en
aquells 25 anys, en uns 3.000 treballadors (rnés del 50 %).

1 dins del sector, també va canviar l'estructura industrial. El textil, que el 1950 ocupava el
40 % de la població industrial, va baixar fins a118 %, mentre que el metall augmenta el doble la
seva participació (del 20,5 % a141,1 %). Un darrer element que cal assenya1ar és que l'increment
de treballadors a la indústria es va concentrar, gairebé en un 90 %, en tres empreses:·IMSA, FISA
i l' amp1iació de Pirelli.



6) LA CRISI ECONÓMICA DELS SETANTA

En resum i a grans trets, l'economia local a cornencaments dels anys 70 es caracteritzava per
un predomini de la indústria, básicament del sector del metall, com a Catalunya en gene-

ral. Tres grans empreses del sector, que ampliaven les instal·lacions contínuament, destacaven pel
nombre de treballadors ocupats, amb més de 4.600. Un conjunt de mitjanes i petites empreses
del textil i confecció, electrodomestics, maquinaria avícola, paper, etc. formaven un teixit indus-
trial poc interrelacionat.

La riuada migratória, amb la finalitat d'accedir a un lloc de treball a la indústria, generava
un creixement de l'activitat constructora d'habitatges i també, més endavant, de segones residen-
eres,

Amb la crisi eco no mica internacional de mitjans dels anys setanta, aquest model va deixar
de funcionar. La crisi fou basicament una crisi industrial, i en conseqüencia les zones més indus-
trialitzades del país varen patir més els seus efectes. Aquest va ser el cas de Vilanova i la Geltrú.

A la fallida de mitjanes i petites empreses s'hi va afegir la reestructuració de plantilla de
les tres empreses més grans (Pirelli, IMSA i FISA) que en total, en 10 anys, amortitzaren més
de 1.500 llocs de treball.

La recessió industrial va reduir drásticament el ritme immigratori, la qual cosa comportá
una baixada del creixement demografic. De 1975 a 1985 la població va créixer un 1,23 % anual
enfront del 3 % de la década anterior, si bé també en aquesta epoca comencá a ser evident la dis-
minució de la taxa de natalitat, que gairebé es va reduir a la meitat.

,.

La construcció, sector molt sensible al cicle económic, també va acusar greument la crisi.

Hi va haver una destrucció intensa de llocs de treball i un descens de la població activa.
Segons dades de P. Lleonart, l' any 1986 havien disminuir en un 14 % els llocs de treball exis-
tents el 1975 . En aquestes circumstancies, la feble creació d' ocupació es generava en el sector ter-
ciari, comerc i serveis auxiliars, sovint conseqüencia de l'autoocupació.

La població aturada a la comarca del Garraf va passar de 1.217 persones el desembre de
1978 a 4.050 quatre anys després, i a uns 7.000 el 1986. La taxa d' atur s'eleva del 7 % a més del
20 %, sempre per sobre de la mitjana catalana. Encara que aquestes dades d'atur puguin amagar
un component significatiu d'economia submergida, les xifres són importants i superiors a les de
Catalunya.

A més de la desindustrialització i de l'atur, altres símptomes presagiaven un futur incert
per a la ciutat i en general per a la comarca. D'una banda, la tradicional deficiencia de comuni-
cacions s'agreujava en restar marginada la vila de la xarxa d'autopistes: l'autopista A-7, que pas-
saya per Vilafranca, havia induít una zona industrial al Penedes, De l' altra, certes inversions en
el territori (l'abocador del Garraf, la central térmica de Cubelles) situaven el Garraf com una
comarca marginal; allunyada dels previsibles eixos econornics de Catalunya.

'j
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B) Estructura económica actual

"



1) LA POBLACIÓ

Des d'un punt de vista dinámic, en els darrers anys (1991-1996) la demografia de Vilanova
i la Geltrú ha experimentat un creixement anual de 1'1,26 %, enfront del 0,44 % del decen-

ni anterior (1981-91).

L'evolució demográfica té dos components: el moviment natural de la població, que a la
vegada depen de la diferencia entre els naixements i les defuncions, i el moviment migratori,
com a saldo entre la població immigrada i la que emigra.

La mitjana de la taxa de natalitat se situa al voltant del 0,9 % , el que suposa uns 400 nai-
xements a l'any, semblant a la mitjana de Catalunya. Pel que fa a la mortalitat, la mitjana ens
dóna una taxa del 0,8 %, una mica més baixa que la de Catalunya. Tot plegat dóna un creixement
vegetatiu d'unes 50 persones/any de mitjana.

El segon component, el migratori, ha estat sempre 1'element dernográfic més dinárnic. En
els darrers anys el saldo s'aproxima als 270 immigrats/any. Cal destacar una diferencia qualitati-
va respecte a la immigració de fa 30 anys. Llavors era una població básicament de fora de
Catalunya que venia a Vilanova i la Geltrú a cercar un lloc de treball. Ara son famílies de I'area
metropolitana de Barcelona que s'installen a la ciutat mogudes per un nivell de vida més barat i
millor qualitat de vida, mantenint el treball a la mateixa zona d'origen.

Pel que fa a l'estructura per edats, la població vilanovina presenta les característiques gene-
rals d'envelliment, més accentuades que a la comarca i, fins i tot, que a Catalunya.

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ PER GRUPS D'EDAT (%)

GRUP D'EDAT VILANOVA GARRAF CATALUNYA

13,3 14,2 15,2
23,6 23,5 24,3
23,4 24,4 21,4

17,3 15,4 15,8

22,4 22,5 23,3

Població eminentment urbana, té una densitat de 1.458 habitants/Km-, enfront dels 505 del
Garraf i dels 195 de Catalunya. La població de Vilanova i la Geltrú representa més de la meitat
dels habitants de la comarca, encara que en els últims anys el pes relatiu de la capital ha disminuít.

r

En resum, la ciutat presenta elements demografics semblants a la resta de Catalunya, enve-
lliment de la població i baixada de la natalitat, pero l'augment esta per sobre de la mitjana cata-
lana a causa de la imrnigració. L'evolució previsible d'aquest darrer factor, amb la millora de les
comunicacions, sera l'elernerx determinant de la configuració demográfica futura de la vila.

"
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2) MERCAT DE TREBALL

S, entén per població activa el nombre de persones de més de 16 anys que treballen o estan
aturades i busquen ocupació. Amb dades de 1991, la població activa de Vilanova era de

19.246 persones, de les quals 15.922 estaven ocupades. La diferencia, 3.324, seria l'atur estimat,
per bé que les dades d'atur que utilitzarem seran les de l'INEM, que fan referencia a aturats ins-
crits.

La distribució de la població ocupada per sectors confirmava la tendencia iniciada en els
anys vuitanta: perdua de pes del sector industrial i increment de l'ocupació en el sector terciari,
així com disminució continuada del sector primari i manteniment relatiu de la construcció.

1985 1991

Primari 4,8 3,7

Industrial 38,7 33,8
-- --- --

Construcció 11,2 10,5,----- -
Serveis 45,3 52,0

Pel que fa a l'atur, l'evolució en els darrers anys assenyala una tendencia a la baixa després
de la recessió del 1993-94. En termes relatius l'atur comarcal té una corba negativa més acusa-
da. El pes de la població aturada de Vilanova sobre el total de la comarca ha passat del 61 % l'any
1990 al 54,9 % l'any 1996. Amb números índexs i comparant també l'evolució de l'atur total de
Catalunya, ens dóna:

VILANOVA GARRAF CATALUNYA

123,3
101,8

133,2
113,1

128,9
------

99,8

100,0 100,0 100,0

La taxa d'atur comarcal es mantenia durant el primer trimestre de 1997 en el 13,6 %, més
de tres punts p~r sobre de la taxa de Catalunya (10,2 %).

Pel que fa a la -distribució de l'atur per sexes, l'any 1996 el 55,4 % de la població aturada
eren dones. Pero si ;elacionem el sexe amb els grups d'edat ens adonarem que en tots els trams
d'edat fins als 44 anys Iesjdones aturades superen els homes.

"
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ATUR DONES ATUR HOMES TOTAL

84,1 %

15,9 %

64,8 % ••

45,2 %

En general, l'atur juvenil continua essent important, pero comparant ,les dades de 1996
amb les dels quatre anys anteriors, es constata que l'atur dels joves ha dismihuit i aixó cal rela-
cionar-ho, com després veurem, amb l'extensió de les noves formes de contractació temporal.

19,0
11,8
9,6

ATUR PER GRUPS D'EDAT 1992 1996

23,5

29,5
22,5

-------
13,1
11,4

27,1
38,5

Per activrtats económiques, l'evolució de l'atur reflecteix la distribució sectorial de la
població ocupada. Predomina la població aturada als serveis, amb més del 54 % del total, seguit
de la indústria, 20 % i la construcció, 13 %.

D'altra banda, gairebé un 50 % dels aturats tenen un nivell d'estudis fins a certificat esco-
lar, seguit de un 38 % amb estudis elementals: primaria i secundaria.

D'acord amb la Memoria Economica elaborada per la Mancomunitat Penedes-Garraf el
nombre de contractes inscrits a l'INEM ha tingut una evolució favorable. En els darrers 5 anys
la contractació ha augmentat més d'un 40 %.

L'any 1996, dels 6.335 contractes, només un 4,1 % varen tenir carácter indefinit. La resta
eren contractes temporals, i un de cada tres contractes tenia una durada inferior a tres mesos.

El segment de població aturada més contractat va ser el de menors de 25 anys, amb més del
40 % dels contractes. 1 per sectors económics, el comen;: i l'hostaleria absorbien gairebé el 30 %
dels contractes, seguit de la construcció amb el 17 %.

Per últim, un tercer aspecte que configura el mercat laboral és la mobilitat geografica de la
població per raons de treball. De les dades de la Memoria Econbmica esmentada es pot resumir
que 3 de cada 4 vilanovins ocupats treballen a la mateixa ciutat. La resta, uns 3.700, treballen
fora, un 47 % dels quals ho fa en municipis de dins de la comarca, un 28 % a Barcelona i l'altra
25 % es desplaca a treballar a altres zones (Penedes iBaix Llobregat, sobretot).
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Pollets 17 %

3) AGRICULTURA I RAMADERIA

G airebé una quarta part de la superficie del terme municipal esta conreada, de seca la majo-
ria (85 %). Predomina la vinya, que ocupa prop de la meitat de 1'extensió, seguida dels cere-

als (1'ordi, principalment).

Vinya 47%
Cereals 22%
Fruiters 9%
Hortalisses 7%
Patates 5%
Girasol 4%
Altres 6%

L'any 1991 la població ocupada al sector primari (agricultura, ramaderia i pesca) era d'unes
600 persones, el que representava menys del 4 % de l' ocupació total de Vilanova i la Geltrú. Si la
pesca donava ocupació a unes 400 persones, hi havia 200 treba11adors al sector agrícola i ramader.

No existeixen dades recents del nombre d'explotacions agrícoles i 11ur grandaria. A la
comarca, 1'any 1989 hi havia 652 explotacions, dues de cada tres de les quals tenien menys de 5
Ha, i un 22 % no arribava a 1 Ha.

Les possibilitats d'accedir a la comercialització directa dels productes de l'horta, a través
dels men;ats municipals, nodreix una demanda local estable. EIs viticultors posen en comú bona
part de la producció en una cooperativa de vi.

L'agricultura és un sector forca desconegut tant per la manca de dades com de les previ-
sions de la seva potencialitat. Conviu sovint amb parcelIacions clandestines i amb l'amenaca de
la progressiva extensió urbanística de la ciutat.

Pel que fa a la ramaderia, destaca l'aviram, amb 235.000 caps 1'any 1996, que representa-
va més del 90 % del bestiar existent al municipio Segueix la ramaderia ovina, un 6 %; la bovina,
un 2 %, i la porcina, que no arriba a 1'1 % del nombre total de caps de bestiar.

D'acord amb la Memoria Economica de la Mancomunitat Penedés Garraf, la distribució de
l'aviram per tipus de bestiar és la següent:

Ponedores 68 %

Broiler 15 %
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L'auge de l'aviram, cap als anys cinquanta, va fer de Vilanova i la Geltrú un dels principals
centres de la península en aquest sector. Al seu voltant va apareixer una activitat económica com-
plementaria -fabriques de maquinaria i installacions avícoles, de ~insos- i una dinámica empre-
sarial que va constituir una Caixa Rural i engegá, l'any 1958, la Fira de Noverñbre, que pro-
gressivament ha anat variant d'objectius en funció dels canvis de l'activitat economica local.
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4) PESCA

A diferencia de les altres branques del sector primari, activitats desconegudes i forca margi-
nals, la pesca és un subsector molt evident a la vila i amb una imatge que transcendeix

l'ámbit local.

Les gairebé 120 embarcacions amb base al port de Vilanova han capturat en els darrers
cinc anys una mitjana de 5.650 Tm de peix, el que representa un 10 % de les captures totals a
Catalunya, venudes prácticament en la seva totalitat a la llotja de la vila.

La distribució de les especies capturades és sensiblement diferent a la distribució d'ingres-
sos, com s'observa amb dades de 1996:

% CAPTURES % INGRESSOS

Peixos 86,4 66,9
Mol·luscs 3,6 7,3
Cefalópods 8,3 16,0
Crustacis 1,7 9,8

EIs peixos capturats representen gairebé el 90 % de les captures, pero els ingressos per
aquest producte baixen fins als dos tercos dels ingressos totals, ingressos que son recuperats pel
rendiment de les altres especies capturades. El cas més notori és el dels crustacis (gambes, esca-
marlans, etc.), que representen menys del 2 % de les captures pero comporten un rendiment de
gairebé el 10 % dels ingressos del sector.

La problemática i el futur de la pesca a Vilanova i la Geltrú van lligats a les competencies
de l'Administració catalana i d'ámbits superiors, amb capacitat de planificar una explotació
racional dels recursos marins. D'altra banda, cal fer menció que aquesta activitat eco no mica com-
parteix una infrastructura estratégica per a la ciutat, el port, element diferencial respecte d'altres
ciutats catalanes.

"

31





5) LA INDÚSTRIA 1 LA CONSTRUCCIÓ

T radicionalment Vilanova i la Geltrú ha tingut una imatge industrial. Des dels inicis de la
industrialització, amb les fabriques de cotó, fins a l'apogeu de les grans empreses del metall

un segle després, l'estructura industrial vilanovina va anar canviant de configuració. Ja als inicis
de segle amb la installació de Pirelli, i després durant els anys cinquanta, cornencá una concen-
tració de capital sense cap vinculació amb la burgesia local. Al voltant de les grans fabriques no
es va generar, dones, prácticarnent, cap tipus de teixit industrial de petites i mitjanes empreses
que en fos complementaria.

La crisi economica dels setanta va provocar una forta desindustrialització, desaparegueren
empreses i les grans van reduir les plantilles a la meitat.

A mitjans de la década dels vuitanta, tot i la definitiva ensorrada del textil (van fer fallida
el Marques i Font Vilaseca), sorgiren petites empreses molt especialitzades, sovint com a conse-
qüencia de l'autoocupació. Tot i aixó, aquest creixement industrial és tímid si es mesura en pobla-
ció ocupada.

Els serveis desplacen de forma clara l'ocupació industrial, per bé que algunes de les activi-
tats terciáries que es generen son serveis a la indústria, serveis que abans estaven integrats en la
propia estructura de les empreses.

D'acord amb el cens industrial local elaborat per la PIVSAM, l'any 1996 existien 375
empreses, comptant les de la construcció. Continua el predomini del metall, tant pel nombre
d'empreses com pels treballadors ocupats.

SUBSECTOR NOMBRE TREBALLADORS
132
17
100
30

8

44
34
10

2.713
80

-- --
791
302

444
421
189
49

-
Pel que fa a ltt població ocupada segons la grandária de les empreses, si fa 10 anys dos de

cada tres' treballadors industrials estava ocupat en empreses de més de 100 treballadors, actual-
ment l'ocupació en aquest tipus d'empreses s'ha reduít fins el 44 %. Per contra, el percentatge de

"
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població ocupada a les petites empreses de menys de 10 treballadors s'ha duplicat, i també s'ha
incrementat el pes de les mitjanes empreses. (.

Les perspectives de la indústria a Vilanova i la Geltrú, i en concret l'augment de la pobla-
ció industrial, tenen a veure amb dos factors principals: el comportament i les perspectives d'am-
pliació de la indústria existent, d'una banda, i les possibilitats d'atracció de noves érnpreses, de
l'altra.

Pel que fa al primer punt, hi ha indicis d'increment de negoci i d' ocupació a les grans
empreses actuals, encara que no hem de pensar en ampliacions com les efectuades a la decada
dels seixanta. En qualsevol cas, sembla que les reestructuracions de plantilles han finalitzat.

En relació a la segona qüestió, la installació de noves empreses depen d'un conjunt de fac-
tors econórnics, i d'altres tipus (la situació geografica, les comunicacions, l'oferta de sol indus-
trial, els beneficis fiscals, el nivell de serveis de la ciutat, la qualitat de vida, etc.) a més de les ges-
tions dels representants de les institucions locals, que puguin tenir capacitat de persuadir els pos-
sibles inversors amb una oferta atractiva de ciutat.
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Hotels 4 244

6) TURISME

E 1 turisme és un sector de futur a la vila. Des dels inicis dels anys seixanta, ha estat una acti-
vitat amb una certa marginalitat en una ciutat que s'autodefinia com a industrial.

Malgrat els atractius turístics naturals, les deficients comunicacions i la feble infrastructu-
ra turística donaven poc marge per una oferta turística de la vila. Amb la crisi econo mica, la
desindustrialització i 1'orientació vers els serveis d'una banda i 1'increment del turisme interior i
de la segona residencia de l'altra, desenvolupen el sector.

Pel que fa a les infrastructures de l'oferta turística, els establiments semblen insuficients,
pero la propia tipologia de la demanda, basada en bona part en la segona residencia, com després
veurem, compensa el déficit de place s hoteleres.

NOMBRE PLACES

Pensions 5 270

Campings 3 8.100

A aquesta oferta cal afegir-hi els prop de 9.000 habitatges de segona residencia.

Un estudi sobre turisme de fa cinc anys, encarregat per l' Ajuntament, definia el perfil del
turista que ve a Vilanova i la Geltrú: és un turisme catalá preferentment (40 %), estranger (35 %)
i de la resta de l'Estat (25 %), que viatja en família (49 %), utilitza el cotxe particular (71 %) i
s'allotja en un apartament de propietat o d'amics (47 %), hotels (26 %), apartaments de lloguer
(15 %) o campings (12 %).

EIs motius principals pels quals tria Vilanova i hi torna diverses vegades a 1'any (7 de cada
10 visita la ciutat tres cops a 1'any) són:

Platges 36 %

28%
15 %

Bon clima

Amics o familiars

Residencia propia 11 %

Pel <![~esernbla. el turisme que ens visita és un turisme familiar que cerca un lloc tranquil,
de clima suau i amb platja.;

"
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Una política turística des del punt de vista de la demanda hauria d'intentar ampliar els seg-
ments de població, la durada de l'estada i els motius de la visita.

L'Administració local des de fa uns anys ha engegat diverses campalilyes per donar a conei-
xer o potenciar diversos elements competitius, com són les festes (Tres Tornbs, Carnaval, Festa
Major), la gastronomia (foment de la cuina marinera, "La Ruta del Xató"), la cultura (FIMPT,
Festival Toldra), o alternatives de turisme cultural ("Garraf, esperit del Rornanticisme", impulsat
pel Consell Comarcal). Així mateix, ha donat suport a iniciatives dinamitzadores de l'economia
local (Fira de Novembre, Galacrica-Fira dels Invents, Expornar).

D'altra banda, la inversió municipal continuada en la franja marítima, l'ordenació del port
o la preservació del medi ambient, són esforcos per al recolzament del sector i la configuració
d'una imatge turística de la vila.
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7) COMER<; 1 ALTRES SERVEIS

Un estudi de fa 15 anys sobre l'estructura comercial de Vilanova i la Geltrú assenyalava les
característiques principals del comerc vilanoví: existencia de la botiga tradicional de peti-

tes dimensions, pocs autoserveis, pes considerable del sector alimentari en relació als comer<;:os
de vestit i calcar, i hábits de compra orientats al mercat municipal per la demanda del producte
fresc, i als autoserveis i economats pels productes quotidians no alimentaris. La població de
Vilanova comprava fonamentalment a la propia ciutat, el comerc de la qual, a més, exercia una
certa atracció en la resta de la comarca.

És evident que el model comercial actual de Vilanova i la Geltrú ha canviat. La prolifera-
ció dels autoserveis, l'aparició dels establiments amb franquícia, els hípers, no només en el terme
municipal, sinó en un radi de 20 Km, les galeries comercials, etc. han capgirat l'oferta comercial
i condicionat els hábits de compra.

En aquesta situació, tenint en compte la manca d'estudis específics actualitzats, sembla
prudent oferir només algunes dades extretes de l'Impost d'Activitats Economiques.

La superfície comercial bruta localitzada en el terme de Vilanova i la Geltrú és de 180.000
m-, dels quals 121.000 és superficie de comerc minorista i 59.000 de comer<;:a l'engros. En la
distribució de la superficie bruta del cornerc minorista sobresurten les branques d'establiments
d'alimentació i de rnobles i complements de la llar.

Alimentació 25,9

Vestit i calcat 9,6

Art. consum quotidia no alimentari 7,7

Mobles i complements llar 25,3

Vehicles i accessoris 9,3

Altres 15,5

Hipermercats 2,8

Articles de totes classes 3,9

Dins de l'alimentació, els establiments en forma d'autoservei ocupen una extensió bruta de
14.000 m-, 'distribults en els trams següents:

Menys de 120 m2

De 120 - 399 m2

Més de 400 m2

11,9 %

26,3 %

61,8 %
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D'altra banda, cal assenyalar I'existéncia de diversos mercats municipals a la ciutat: dos
de fixos, el Central i el de Mar, i tres d'ambulants, dos d'ells situats.)untament amb els establi-
ments fixos i el tercer a la Collada-Sis Camins. Amb predomini del producte fresc, aquests
mercats atrauen clients de tota la comarca, sobretot el Mercat Central- actualme~t en via de
remodelació.

El sector comercial ha estat en els darrers temps una activitat dinámica.rcreadora neta de
llocs de treball.

Altres serveis completen el sector. Donem un resum de les activitats més significatives
agrupades:

Transport 63

Reparacions 122

Hostaleria i restauració 375

Professionals 541

Entitats financeres i Assegurances 64

Serveis a les empreses 98

Ensenyament, sanitat, etc. 98

Altres 296

38



8) SERVEIS PÚBLICS

L'Ajuntament influeix de diverses maneres en l'economia local. És una entitat prestadora de
serveis públics, inverteix directament a la ciutat amb la contractació d' obres públiques,

dóna suport al foment i a la promoció de la vila, i regula els usos econórnics del territori a través,
sobretot, de la planificació urbanística.

L'indicador econornic més utilitzat per quantificar els serveis prestats i la inversió realitza-
da per l'Ajuntament és la despesa pressupostaria per habitant. Si agafem la mitjana dels pressu-
postos municipals liquidats dels darrers cinc anys, separant la despesa corrent i la d'inversió per
cápita i la comparem amb els municipis de la província de Barcelona, sense la capital, i amb el
conjunt de municipis catalans de 20.000 a 50.000 habitants, obtenim les xifres següents:

4,94

Prov. Barcelona

Catalunya

La inversió directa municipal ha estat un factor dinámic per a l' economia local. En els
darrers 10 anys la inversió total de tots els organismes municipals ha superat els 1.500 milions
anuals de mitjana.

Pel que fa a la sanitat, el servei té un ámbit comarcal. Existeixen dos centres integrats a la
Xarxa Hospitalaria d'Utilització Pública (XHUP) que ofereixen la totalitat del nombre de llits.
La ratio de llits d'aguts per 1.000 habitants és sensiblement inferior al Garraf en comparació amb
el conjunt catalá, pero aquesta situació queda compensada si hi afegim els llits sociosanitaris.

LLlTS AGUTS PER 1000 h. TOTAL LLlTS PER 1000 h.

Garraf 255 2,82

Catalunya 20.191 3,32 4,41

Finalmcnt, en relació a 1'ensenyament exposem les dades de centres i alumnes correspo-
nents a l' educació .primaria i secundaria del curs actual (1997-98), fent referencia a la proporció
de centres públics respecte al total. En 1'ensenyament especial s'hi inclouen l'Escola d'Adults, les
Escoles Municipals 'de Música i d'Art i Disseny, el Pla de Transició al treball i la Mancomunitat
de Minusválids del Garrsf
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15 4.893 48%

.'

ENSENYAMENT CENTRES ALUMNES % C. PÚBLlCS % ALUMNES C. p.

10 4.334 71 % '29 %

Especials _ 5 1.695 100 %

FONT: Curs escolar del curs 1997/98 elaborat per l'Ajuntament de Vilanova la Geltrú

Cal destacar, pel que fa a l'ensenyament superior, l'existencia a la ciutat d'una Escola
Universitaria pertanyent a la Universitat Politecnica de Catalunya. De gran tradició a la vila, con-
tinuadora de l'Escola d'Arts i Oficis i de l'Escola Industrial, l'actual Escola Universitaria
Politecnica de Vilanova i la Geltrú (EUPUG) aplega uns 2.300 alumnes que imparteixen sis
especialitats: quatre enginyeries tecniques (mecánica, eléctrica, electrónica industrial i química
industrial), telecomunicacions i informática de gestió.

L'oferta formativa es completa a nivell públic amb el Centre de Formació Ocupacional La
Paperera, que imparteix una gran varietat de cursos professionals, amb una mitjana d'uns 300
alumnes.
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9)INFRAESTRUCTURES

La histórica dificultat de comunicació viária de Vilanova i la Geltrú, ha millorat considera-
blement des de fa uns anys. La remodelació de la carretera C-244 a Vilafranca, que per-

met, a més, d' enllacar amb l'autopista A-7 i, sobretot, l'autopista A-16 dels Túnels del Garraf
han facilitat l'accés a Barcelona i al seu aeroport, i han possibilitat l'assentament a la ciutat de
famílies vingudes de la conurbació barcelonina. L'impacte del nou tram de l'autopista A-16 fins
a Torredembarra, que travessa més de 6 Km. del terme municipal, esta encara per definir, pero
no sembla que pugui millorar els fluxos econórnics de la vila a curt termini, encara que a llarg
termini sempre resultara més profitosa l'existencia de l'autopista.

La millora de l'accés a la capital catalana es completa amb el ferrocarril. Si fa 15 anys cir-
culaven 30 trens diaris de rodalies cap a Barcelona, ara han augmentat fins a 75. La mitjana del
nombre de viatgers d' anada i de tornada a l' estació de Vilanova i la Geltrú per dia feiner va ser
de 16.580 viatgers l'any 1996.

La facilitat d'aquest mitjá de transport i la competencia pel que fa a costos per a l'usuari,
en comparació a l'alternativa de l'autopista, ha possibilitat l'increment de viatgers diaris.

318.341

179.751

15 %

El port de Vilanova fou construit a finals dels anys quaranta.Vella aspiració de la burgesia
local del segle passat, fou ampliat l'any 1974, remodelat amb la construcció del contradic l'any
1982, i amb la dársena esportiva el 1989. Indubtablement el port és un dels principals actius
econórnics de la ciutat i un element que proporciona un avantatge comparatiu de Vilanova i la
Geltrú respecte d'altres viles catalanes de dimensió similar.

Actualment coexisteixen tres usos diferenciats del port: la zona pesquera, la zona comer-
cial i la zona esportiva, a més d'un servei de reparacions d' embarcacions gestionat directament
per la Comissió de Ports de Catalunya. La zona pesquera ocupa la primera dársena de llevant,
destinada a l'atracament de les embarcacions. Disposa també d'un complex d'edificis per a la sub-
hasta i magatzem del peix i d'una fabrica de gel.

La zona comercial, situada a la segona dársena de llevant, amb una superfície d'esplanades
de 20.000 m-, ha dinamitzat la seva activitat en els darrers anys. Les dades del tráfic de l' any 1996
i el pes relatiu en el conjunt de ports catalans gestionats per la Comissió de Ports són les
següents:

VILANOVA SI. C. PORTS

Trafic total vaixells-----------------
Mercad. embarcades (Tm)

-------
Mercad. desembarcad es (Tm)

r

601 67 %

21 %

La .darsena esportiva esta ocupada per una zona d'amarratges populars 1 per un Club
Nautic, on es desenvolupen serveis i cursos d'esports náutics .

.. ,.
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Finalment, cal assenyalar com a infraestructura hidráulica l'actual inversió en curs per la
canalització d'aigua del riu Llobregat a les comarques de l'Alt Penedes i del Garraf. L'acabament
d'aquesta obra, d'uns 9.000 milions de pessetes, cofinancada pef la Mancornunitat Penedés-
Garraf, a través de les aportacions dels municipis, i per la Junta d'Aigües, esta prevista per a finals
de 1998. La portada de l'aigua del Llobregat suposará, per una banda, la possibilitat de tenir un
subministrament estable i d'una certa qualitat la qual cosa desterraria la rémora histórica de la
manca d'aigua a la vila, i per l'altra, comportaria la regeneració dels aqüífers de la comarca, res-
tablint el malmes cicle de l'aigua.

42



e) Resum.
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s egons dades oficials, a finals de 1997 Vilanova i la Geltrú tenia 50.651 habitants, havia
superat una xifra mítica, per bé que segurament feia més de tres anys que, de fet, s'hi

havia arribat.

En els darrers anys, en termes de creixement dernográfic, d'increment del producte inte-
rior brut i de la renda per capita, Vilanova i la Geltrú ha tingut un comportament més favorable
que la mitjana catalana.

La tradició industrial de la vila va fer que la crisi económica dels anys setanta i vuitanta
l'afectés de forma forca traumática. Prova d'aixo és l'elevat índex d'atur que encara pateix, supe-
rior a la mitjana de Catalunya, malgrat que ha disminuir gairebé un 20 % en els darrers quatre
anys.

La situació estratégica del territori i la millora de les comunicacions han influít de mane-
ra definitiva en aquesta embranzida. La millora de l'accés a Barcelona, al seu aeroport i a tota la
conurbació barcelonina, per autopista o ferrocarril; el paper de la vila com a sortida natural de
l'eix interior de Vilafranca i Igualada, i la consolidació com a ciutat costanera amb un satisfacto-
ri nivell de serveis, ha perrnes oferir un territori competitiu tant en relació a la qualitat de vida,
com en la localització d'activitats econorniques. La millora general del cicle económic ha dina-
mitzat els serveis, la indústria i la construcció.

Per tot aixó, la ciutat i la comarca es traben en un bon moment, amb unes perspectives de
futur que es veuen potser amb més optimisme pel visitant de fora que pels mateixos vilanovins.

El repte de la ciutat esta en aconseguir un cert equilibri entre el necessari creixement pas-
siu de la segona residencia i la promoció de noves activitats econórniques que generin ocupació i
dinamisme productiu. EIs projectes per la reordenació del port, la possibilitat de localització dels
estudis universitaris de ciencies del mar, el campus universitari de la Mediterránia, el parc tec-
nológic, són projectes locals als qual s'haurien d'afegir els d'altres municipis de la comarca, i que
tindran repercussió a tot el territorio

L'evolució recent de Vilanova i la Geltrú i del Garraf permet albirar un futur económic
favorable. Caldrá l'esforc dels agents económics locals i en general de tots els vilanovins per anar
dissenyant aquest futur diáriament.

Febrer 1998
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de Vilanova i la Geltrú (Garí, Coroleu), ofereixen algunes dades d'economia local, pero

poc estructurades d'acord amb la configuració general d'aquestes obres. Menció especial mereix
la historia de Casimir MARTÍ: Vilanova i la Geltrú 1850-1975, Volum 1 "Expansió i crisi de la
indústria i de la democracia", que repassa 1'evolució económica (industrial, fonamentalment) de
la vila. També cal assenyalar 1'obra de J.M. FREIXA, Anales de Villanueva y Geltrú (1850-1880),
que glossa de manera documentada l'epoca d'esplendor de la burgesia vilanovina del vuit-cents.

D'altra banda, com que no existeix cap monografia general d'história económica, presen-
tem una relació de treballs, per ordre alfabétic, que poden ser d'utilitat per el període tractat, i
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En quant a la bibliografia per a l'análisi i seguiment de l'estructura económica actual de la
vila, ens hem de remetre a un altre tipus de treballs periódics de recull d'informació. Un treball
que resulta imprescindible és la Memoria Economlca de Vilanova i la Geltrú elaborada anualment
per l'Oficina d'Iniciatives Econórniques de la Mancomunitat Penedes-Garraf L'esmentada
Oficina publica així mateix l'Observatori del Mercat de Treball, de carácter trimestral, que segueix
la conjuntura del mercat laboral local i comarcal.

Pel que fa a dades industrial, la societat Promoció Industrial Vilanova S.A.M. manté
actualitzat el cens industrial local, a partir del qual elabora de forma regular alguns estudis. El
darrer és l'Estudi de l'oferta i la demanda de serveis empresarials a Vilanova i la Geltrú, 1997. Altres
entitats com per exemple l'ADEG, alguns gremis, el Pósit de Pescadors, etc, ofereixen dades
econórniques sectorials, que en bona part es troben recollits a la Memoria esmentada. A
l'Ajuntament de Vilanova també es poden consultar dades dernográfiques, fiscals i pressupostá-
ries, urbanístiques, etc. no integrades en cap publicació.

Altres institucions d'ámbit catalá editen regularment treballs amb dades econórniques d'a-
bast més general, pero on hi ha referencies a la comarca i fins i tot a Vilanova. Sense cap afany
de ser exhaustius assenyalem les següents publicacions anuals.

CAIXA DE CATALUNYA: Anuari Economic Comarcal.

CAIXA D'ESTALVIS 1PENSIONS DE BARCELONA: Anuario Comercial de España.

CAMBRA OFICIAL DE COMER<;, INDÚSTRIA 1NAVEGACIÓ: Memoria Economica.

DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Xifres de Catalunya.

DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Memoria del Servei d'Informació Economica Municipal.

INS'fITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA: Anuari estadístic de Catalunya.

INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA: Estadístiques municipals i comarcals.

51



,.~
-.

-..::.:..-

AJUNTAMENT DE
VILANOVA 1LA GELTRÚ

Area d'Educació

Amb el suport de:

Diputació de Barcelona
Área d'Educació


