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Resum: 
 
Aquest treball analitza les dinàmiques territorials que han tingut lloc a les Terres 
de l’Ebre en matèria d’ocupació i població entre el 2000 i el 2009. En concret, 
s’estudien quines són las pautes de distribució territorial d’ambdues variables i 
com aquestes han evolucionat al llarg del període a efectes d’esbrinar fins a quin 
punt s’han donat fenòmens de concentració i/o especialització en determinats 
indrets. A més a més, es dedica una especial atenció a les dinàmiques migratòries 
internes a efecte d’identificar possibles processos de suburbanització des dels 
nuclis centrals cap a les seves perifèries. Les dades emprades provenen de la 
Seguretat Social i de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
 
Paraules clau: suburbanització, especialització, territori, migracions, estadística espacial 
 
 
() QURE & CREIP, Departament d’Economia (Universitat Rovira i Virgili) 
Av. Universitat, 1; 43204 – Reus 
Tel. + 34 977 758902, Fax + 34 977 759 810 
 
(♦) Institut d’Economia de Barcelona (IEB) 
Av. Diagonal, 690; 08034 – Barcelona 
 
*Aquest article s’ha beneficiat del finançament ofert per la Càtedra d’Economia Local i Regional 
(URV), així com dels projectes SEJ2010-19088/ECON, SEJ2010-16934/ECON, la “Xarxa de 
Referència d’R+D+I en Economia i Polítiques Públiques” i el programa SGR (2009-SGR-322) de la 
Generalitat de Catalunya. També voldria agrair la tasca d’assistència tècnica i documentació de 
Magda Lleixà i cartogràfica de Federico Pablo. 
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1. Introducció 
 

Les Terres de l’Ebre han experimentat els darrers decennis tot un conjunt de 

canvis que afecten tan la tipologia i la localització de les activitats econòmiques 

que s’hi duen a terme com la distribució espacial de la població (Tarroja et al., 

2003). En aquest treball analitzem una part d’aquestes transformacions, les que 

han tingut lloc entre el 2000 i el 2009. En concret, l’evolució d’aquest territori 

durant la passada dècada en termes de població i ocupació ha suposat una certa 

redefinició de l’estructura econòmica de les Terres de l’Ebre a partir d’elements 

com ara les dinàmiques centre – perifèria, l’especialització relativa dels seus 

municipis i les interrelacions potencials i reals entre empreses de les diferents 

zones (litoral, prelitoral i interior) que conformen aquest territori.  

 

Tal i com succeeix en altres indrets de Catalunya, a les Terres de l’Ebre 

s’evidencia l’existència de processos de desconcentració de les localitats més 

importants vers les seves perifèries, malgrat que en aquest cas l’abast és força més 

limitat. En aquest sentit, per exemple, només dues de les quatre capitals de 

comarca (Amposta i Gandesa) enregistren un creixement poblacional superior a la 

mitjana de les Terres de l’Ebre durant el període analitzat, mentre que la resta de 

capitals se situen al lloc 19 (Tortosa) i 22 (Mora d’Ebre). En canvi, en termes de 

creixement de l’ocupació, són tres les capitals que evolucionen per sobre de la 

mitjana (Móra d’Ebre, Gandesa i Amposta). Tortosa, doncs, perd pes relatiu tan 

pel que fa a la població com als llocs de treball que aixopluga, un procés del qual 

se’n sembla beneficiar, tot i que parcialment, la localitat de Roquetes i altres 

localitats de la façana litoral i prelitoral, la qual cosa origina al seu torn una 

intensificació de les interrelacions existents entre ambdós espais centrals i les 

seves perifèries.  

 

Un altre element que mereix una anàlisi detallada fa referència a l’evolució dels 

processos d’especialització sectorial de l’ocupació i a la possible existència de 

pautes diferenciades en funció de tipologies de municipis també diferenciades. 

Un exemple d’aquests fenòmens el podrien constituir una progressiva 
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especialització de les localitats de majors dimensions en activitats terciàries, 

mentre que les activitats primàries guanyen pes en localitats de menor dimensió i 

situades bàsicament a l’interior. 

 

Els processos migratoris interns són un altre dels àmbits en què aquest treball ha 

volgut fer esment. Així, el dinamisme migratori afecta sobretot les localitats del 

Sud de les Terres de l’Ebre situades o properes al litoral, mentre que les localitats 

d’interior amb forta especialització agrària en resten força al marge, excepció feta 

de les zones especialitzades en el sector de l’energia o amb capitalitat 

administrativa comarcal. 

 

A tall de síntesi, l’objectiu principal d’aquest treball consisteix a analitzar la 

distribució espacial de l’ocupació a les Terres de l’Ebre durant el període 2000 – 

2009. A partir d’aquest marc global hom es pot plantejar tot un conjunt de 

preguntes complementàries, com ara si existeixen processos de suburbanització 

des dels principals nuclis urbans cap a les seves perifèries més immediates, si 

aquests processos (en cas d’existir) impliquen una reestructuració real de 

l’activitat econòmica i si les dinàmiques residencials segueixen les mateixes 

pautes de les dinàmiques ocupacionals i empresarials o si, per al contrari, 

mantenen determinades especificitats. 

 

La resta d’aquest treball s’estructurarà de la forma següent. L’apartat 2 s’ocupa 

dels processos de suburbanització de la població i l’ocupació. L’apartat 3 

dedicarà una especial atenció a l’anàlisi de les característiques de la zona objecte 

d’estudi, de les dades relatives a la localització de l’ocupació i la població, de la 

distribució sectorial de l’ocupació entre els municipis i de l’anàlisi de diversos 

indicadors de desigualtat relatius a les variables exposades prèviament. L’apartat 4 

se centrarà en l’anàlisi exploratòria espacial de la distribució de la població i 

l’ocupació i l’apartat 5 tancarà el treball amb unes breus conclusions. 
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2. Suburbanització de la població i l’ocupació 
 

Els processos de suburbanització de l’ocupació i la població consisteixen en la 

pèrdua progressiva de pes dels nuclis centrals en favor de les seves perifèries i són 

característics de les estructures urbanes madures (Carlino, 1998; Mieszkowski i 

Mills, 1993). Per al cas de Catalunya, aquestes dinàmiques de reestructuració 

territorial dels llocs de treball i la població resident s’enregistren des dels anys 80, 

tot i que el punt d’inflexió pot trobar-se durant la passada dècada, en un context 

de creixement desmesurat del sector de la construcció. A les Terres de l’Ebre, en 

canvi, l’evidència empírica d’aquests processos és més escassa atès que les 

dinàmiques de suburbanització tenen sentit quan els nuclis centrals comencen a 

experimentar problemes derivats de les deseconomies d’urbanització, com a 

conseqüència d’una concentració excessiva de persones i activitats econòmiques 

en unes poques localitats (situació que encara no s’ha produït a les Terres de 

l’Ebre) o de processos de degradació urbana al centre de les ciutats, un extrem 

que tot i que sí s’ha pogut donar al nucli antic de Tortosa, per exemple, 

actualment està en fase de reversió i, a més a més, no ha estat prou intens com 

per a provocar grans fluxos poblacionals vers la perifèria.  

 

Gràfica 1 
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Font: Elaboració pròpia amb dades de l’INE i l’IDESCAT. 
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Des d’una perspectiva més a llarg termini (veure Gràfica 1), en canvi, sí que 

s’aprecia com els municipis capital de comarca guanyen pes des de 

començaments de segle fins a començaments de la dècada dels 70, en què 

arriben a aixoplugar el 43,5% dels habitants de les Terres de l’Ebre. A partir 

d’aquests moment, però inicien una davallada en termes relatius que els porta a 

representar únicament el 33,8% de la població el 1991, només lleugerament 

recuperada els anys posteriors per a situar-se en el 34,2% el 2009. Val a dir, però 

que aquesta reculada s’explica bàsicament per les diferents segregacions que 

experimentà el municipi de Tortosa, les quals suposaren una pèrdua important de 

població1, i no per processos reals de suburbanització. Per tant, l’ajustament és 

simplement producte d’una regularització administrativa més que no pas una 

conseqüència d’una veritable transformació de les estructures urbanes regionals. 

 

En termes de l’ocupació tampoc no s’observa evidència empírica que corrobori 

l’existència de suburbanització per a les Terres de l’Ebre. Així, entre el 2000 i el 

2009 l’ocupació als municipis capital de comarca passa de representar el 45,0% 

el 2000 al 45,4% el 2009, la qual cosa suposa fins i tot el fenomen contrari, ja 

que es produeix una lleugera centralització del total de l’ocupació regional. 

 

 

3. Descripció de la zona d’anàlisi, dades i anàlisi descriptiva 
 

Les Terres de l’Ebre es troben situades a l’extrem meridional de Catalunya 

ocupant una superfície de 3.329,0 km2 i una extensió litoral de 133 km. La llei de 

vegueries de 2010 identifica les 4 comarques incloses a les Terres de l’Ebre2 (Baix 

Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta), les capitals de les quals (veure la Figura 

1) són Tortosa (Baix Ebre), Amposta (Montsià), Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre) i 

                                                 
1 En concret, hi ha els casos de Deltebre (1977), Camarles (1978), Sant Jaume d’Enveja (1978) 
i l’Aldea (1983). 
2 Dins d’aquestes comarques trobem 52 municipis: 14 al Baix Ebre, 12 al Montsià, 14 a la 
Ribera d’Ebre i 12 a la Terra Alta. 
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Gandesa (Terra Alta)3. Pel que fa al pes de les Terres de l’Ebre dins del conjunt del 

país, aquestes representen el 10,3% de la superfície total de Catalunya, mentre 

que suposen el 2,5% de la població, el 2,3% de l’ocupació i, finalment, el 2,3% 

del PIB. Tot plegat suposa que es pugui afirmar que es tracta d’una zona amb un 

cert desfasament en termes d’activitat econòmica i generació de riquesa per 

comparació amb les seves potencialitats teòriques dins del conjunt del país. 

 

Figura 1: Municipis i capitals de comarca a les Terres de l’Ebre 

 
Font: elaboració pròpia. 

 

                                                 
3 Val a dir que l’origen d’aquest territori com a zona relativament compacte i diferenciada 
respecte l’exterior pot remuntar-se fins al 1304, amb la Vegueria de Tortosa (Diversos autors, 
1937). Vegi’s Burgueño (2003) per a una anàlisi exhaustiva de les diferents formes 
d’organització territorial existents en aquest territori d’ençà el Renaixement. 
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Tradicionalment, les funcions de centralitat dins d’aquesta zona han estat 

exercides pel municipi de Tortosa, tot i que la seva posició desfavorable en 

relació a la distribució espacial de les principals infraestructures de transport (AP-

7, corredor mediterrani, etc.) ha suposat que part de la centralitat econòmica 

s’hagi desplaçat uns quilòmetres al Sud-Est vers Amposta, la qual es troba en una 

posició geogràfica molt més avantatjosa que Tortosa. 

 

3.1 Dades 

La informació estadística que utilitzarem en aquest treball (a escala municipal) 

prové, bàsicament, de dues fonts, l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) i 

les dades d’afiliació a la Seguretat Social (SS). Pel que fa a l’IDESCAT, es disposa 

de dades relatives a la població i els moviments migratoris interns. Finalment, les 

dades d’afiliació a la Seguretat Social recullen la distribució del total de 

treballadors entre autònoms i assalariats i, a més a més, entre quatre sectors 

d’activitat (agricultura, indústria, construcció i serveis). 

 

3.2 Evolució de la població i l’ocupació 

El període comprès entre el 2000 i el 2009 es caracteritza per un creixement 

sostingut del PIB fins el 2008, moment en el qual es comencen a notar els efectes 

de la crisi amb una reculada del 4,12% per al conjunt de Catalunya a l’any 

següent, tot i que les Terres de l’Ebre ja s’havien situat el 2008 amb valors 

negatius amb una disminució de l’1,22% respecte el període anterior. Pel que fa 

al conjunt del període, les Terres de l’Ebre enregistren una taxa mitjana 

acumulada de variació del PIB per sobre de la mitjana catalana: una pujada 

mitjana anual del 2,53% davant del 2,14% de tot el país. A més a més, cal 

destacar l’especial dinamisme de la Terra Alta, amb una variació anual mitjana 

del 4,53%, malgrat que l’escàs pes de la seva economia matisa considerablement 

l’impacte d’aquestes xifres.4 

 

                                                 
4 En concret, el PIB de la Terra Alta representava el 2009 el 0,13% del PIB català i el 5,70% del 
PIB de les Terres de l’Ebre. 
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Una visió general de les 4 comarques que conformen les Terres de l’Ebre permet 

copsar com aquesta zona ha enregistrat un major dinamisme poblacional que no 

pas el conjunt del país, en créixer un 1,90% de mitjana entre el 2000 i el 2012, 

mentre que durant el mateix període de temps Catalunya només ha crescut un 

1,74% anual de mitjana. En termes d’ocupació, però, el creixement de les Terres 

de l’Ebre ha estat molt més destacat, amb un increment anual mitjà del 3,10% 

davant de només el 1,21% del conjunt de Catalunya. 

  

Figura 2: Variació percentual de la població (2000 a 2009) 

 
Font: elaboració pròpia. 

 

Una anàlisi geogràfica de l’evolució poblacional (Figura 2) mostra com els 

municipis litorals o propers al litoral enregistren unes dinàmiques força més 

expansives que els de l’interior, especialment els situats més al Nord, els quals 
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enregistren una pèrdua en termes absoluts, que en el cas concret d’algun 

municipi pot arribar a ser força destacada5. Pel que fa al comportament agregat de 

l’ocupació (Figura 3) les pautes són força més heterogènies, sense que existeixi 

una pauta clara de clusterització, amb l’excepció del Nord (Riba-roja i Flix). Un 

element a destacar és l’evolució negativa de l’ocupació a la Sénia, conseqüència 

de la crisi experimentada pel sector del moble als anys recents, tot i que contrasta 

amb el dinamisme (en termes de creació de llocs de treball) de municipis veïns 

com ara Mas de Barberans o Ulldecona. 

 

Figura 3: Variació percentual de l’ocupació (2000 a 2009) 

 
Font: elaboració pròpia. 

 

                                                 
5 Un exemple en serien Bot (reculada del 15,9%), Benifallet (-10,8%) o la Pobla de Massaluca 
(-9,7%). 
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Al marge de la distribució espacial de l’ocupació i la població entre municipis, és 

força útil analitzar la ràtio entre ambdues variables, atès que d’aquesta manera es 

pot copsar fins a quin punt un municipi mostra una especialització vers les 

activitats econòmiques (cas d’una ràtio ocupació / població superior a 1) o vers 

les activitats residencials (cas d’una ràtio ocupació / població inferior a 1), així 

com els diferents graus que poden assolir aquestes especialitzacions. Tot i que 

aquest perfil també es pot observar a partir d’altres indicadors com ara la densitat 

d’ocupats, per exemple, gràcies a aquesta ràtio es tenen en compte de manera 

conjunta dues utilitzacions del sòl que sovint competeixen entre elles, com són la 

residencial i la professional. 

 

Taula 1: Evolució de la població i l’ocupació a les Terres de l’Ebre 

(2000-2009) 

Variable 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ocupació 
(OCU) 43.029 44.075 46.290 47.863 50.476 54.017 57.484 60.293 58.174 55.017 
Població 
(POB) 

156.284 158.797 161.871 165.887 168.793 174.792 177.462 182.462 189.091 190.860 

Ràtio 
OCU/POB 

0,28 0,28 0,29 0,29 0,30 0,31 0,32 0,33 0,31 0,29 

Ràtio 
OCU/POB 
(Catalunya) 

0,43 0,44 0,44 0,43 0,44 0,45 0,45 0,46 0,43 0,40 

Font: Elaboració pròpia amb dades de la SS i l’IDESCAT. 

 

Les dades de la Taula 1 permeten veure una ràtio ocupats / població que es mou 

al voltant de 0,30, força inferior a la mitjana catalana situada cap a 0,44, la qual 

cosa mostra una menor capacitat d’aquest territori per a generar i/o atreure 

activitat econòmica. A més a més, aquestes amaguen fortes disparitats a nivell de 

municipis, tot i que les capitals de comarca tendeixen a situar-se en les franges 

altes. 

 

Si ens fixem en la situació existent l’any 2000 (Figura 4), es pot apreciar com hi 

ha un conjunt de municipis amb unes ràtios situades en la franja alta, bàsicament 

les capitals de comarca, les litorals i la Sénia, a causa del pes destacat que 

tradicionalment ha tingut la indústria del moble en aquest municipi. 
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Figura 4: Ràtio Ocupació / Població (2000) 

 
Font: elaboració pròpia. 

 

 

Pel que fa a les dades de l’any 2009 (Figura 5), aquestes confirmen els principals 

trets observats a principi de la dècada, sense que hi hagi cap variació significativa 

ni de les ràtios en termes globals ni de la seva distribució arreu del territori. 
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Figura 5: Ràtio Ocupació / Població (2009) 

 
Font: elaboració pròpia. 

 

 

Una mesura alternativa al càlcul de les ràtios anteriors consisteix a veure quins 

són els nivells de desigualtat existents en la distribució espacial dels llocs de 

treball entre els diferents municipis tot utilitzant un índex de Gini (Duncan i 

Duncan, 1955). Aquest índex pren valors compresos entre 0 (màxima igualtat) i 1 

(màxima desigualtat), de manera que, en aquest cas, els valors propers a 0 

indiquen que cada municipi té un percentatge de l’ocupació força similar al 

percentatge que suposa la seva població sobre el total de les Terres de l’Ebre, 

mentre que els valors propers a 1 indicarien justament tot el contrari. És a dir, en 
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el supòsit de desigualtats elevades uns pocs municipis concentrarien un 

percentatge dels llocs de treball força superior al percentatge de les seves 

poblacions sobre el total, la qual cosa evidenciaria una certa concentració 

espacial. La mesura anterior, però, no té en compte la distribució espacial de les 

unitats analitzades (és a dir, els municipis), i és per aquests motius que podem 

completar aquest indicador amb un altre de concentració absoluta (CONAB) a 

partir de la proposta inicial de Massey i Denton (1998). En concret, el CONAB té 

en compte fins a quin punt la “desigualtat” es concentra en municipis contigus i 

oscil·la entre 0 en cas d’una absència total de contigüitat i valors propers a 1 

(però sempre inferiors a aquesta xifra) en cas d’una màxima concentració 

espacial. 

 
Taula 2: Indicadors de desigualtat en la distribució dels llocs de 
treball entre els municipis (2000-2009) 
Índex 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Gini 0,2579 0,2427 0,2316 0,2315 0,2320 0,2133 0,2267 0,2342 0,2235 0,2318 
CONAB 0,2576 0,2544 0,2565 0,2604 0,2698 0,2682 0,2918 0,3033 0,2753 0,2602 
Font: Elaboració amb Geo-Segregation Analyzer  (Apparicio et al., 2012) amb dades de la SS. 

 

En concret, les dades de l’índex de Gini mostren una distribució relativament 

igualitària i amb una lleugera tendència cap a la intensificació d’aquesta igualtat 

durant la totalitat del període, malgrat l’existència de lleugeres oscil·lacions. Així, 

com es pot apreciar, l’índex de Gini evoluciona des del 0,2579 del 2000 al 

0,2318 del 2009. Pel que fa a l’índex CONAB, la desigualtat no estaria 

espacialment clusteritzada de manera important tot i que els nivells 

s’intensifiquen lleugerament en passar d’un valor de 0,2576 el 2000 a un altre de 

0,2602 el 2009. 

 

Un altre indicador de desigualtat que resulta de força utilitat el constitueix l’índex 

d’entropia o de diversitat (Theil, 1972). Aquest índex també pren valors 

compresos entre el 0 i l’1 i s’utilitza a efectes de detectar fins a quin punt una 

unitat espacial (cadascun dels municipis de les Terres de l’Ebre) és homogènia o 

diversa. En aquest cas hem aplicat l’índex d’entropia a la distribució sectorial de 

l’ocupació de manera que els valors propers a 0 indiquen que es tracta d’un 
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municipi on hi predomina un sector d’activitat, mentre que els valors propers a 1 

indiquen que es tracta d’un municipi on els pesos relatius de cada sector són 

relativament semblants. Cal matisar que la distribució de pesos no és en termes 

absoluts sinó que els valors que pren l’índex estan corregits per la distribució 

sectorial existent per al conjunt de les Terres de l’Ebre, per la qual cosa cal 

entendre aquest índex com una mesura relativa de la diversitat sectorial. 

 

Figura 6: Índex d’Entropia per a l’ocupació (2009) 

 
Font: elaboració pròpia amb Geo-Segregation Analyzer  (Apparicio et al., 2012). 

 

La Figura 6 mostra com els municipis de menors dimensions i interiors manifesten 

una estructura sectorial de l’ocupació força equilibrada, mentre que els litorals, 

els propers a l’Ebre i els de majors dimensions tenen una major asimetria en les 
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seves estructures sectorials, de ben segur com a conseqüència de processos de 

major especialització en aquelles activitats on poden assolir nivells d’eficiència 

més elevats. 

 

Tot i que l’objectiu principal d’aquest treball no és la identificació de subcentres 

d’activitat en l’àmbit de les Terres de l’Ebre, es poden dur a terme diferents 

exercicis senzills per tal de veure quines localitats exerceixen aquests rols. Així, 

una primera aproximació des d’un punt de vista institucional pot considerar que 

són les capitals de comarca les localitats que juguen aquest paper preponderant. 

En aquest sentit, la Gràfica 2 mostra com el pes de les quatre capitals sobre el 

conjunt de les Terres de l’Ebre s’ha mantingut relativament estable tan en termes 

del pes relatiu de la població (passa de representar el 34,06% el 2000 al 34,22% 

el 2009) com de l’ocupació (del 44,95% al 45,42%). En qualsevol cas, 

s’evidencia la concentració de llocs de treball a les quatre capitals, sobretot en el 

cas de Tortosa (qui perd pes, lleugerament, en termes relatius) i Amposta (qui 

guanya pes, lleugerament, en termes relatius). 

 

Gràfica 2 

Distribució de la població i l'ocupació a les capitals de comarca (2000 a 2009)
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Font: Elaboració pròpia amb dades de l’IDESCAT. 

 

Ara bé, al marge de la concentració de persones i activitats econòmiques als dos 

nuclis urbans més importants, cal cercar altres mesures d’anàlisi alternatives per 

copsar fins a quin punt aquesta concentració té lloc només en aquests dos indrets 
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o si es pot fer extensiva a altres municipis de la regió. Així, podem analitzar la 

ràtio entre ocupació i població per al conjunt de municipis de les Terres de l’Ebre 

i veure quins d’aquests mostren uns valors significativament per sobre de la 

mitjana de la zona, la qual cosa indicarà l’existència d’un subcentre relativament 

especialitzat en activitats econòmiques (per comparació amb el conjunt del 

territori estudiat). En aquest cas les mesures de control les hem dissenyat d’acord 

a la desviació estàndard de la ràtio ocupació / població en relació a la mitjana del 

conjunt de municipis. Per tal d’utilitzar llindars relativament estàndards, hem fixat 

dos límits superiors6 d’acord amb dos nivells d’exigència (el primer més lax i el 

segon més estricte) a l’hora d’identificar subcentres: una i dues desviacions 

estàndard.  

 

Taula 3: Identificació de subcentres d’acord amb la ràtio ocupació / 
població (2000-2009) 
Municipi 2000 2009 
Criteri d’una desviació estàndard   
el Perelló X  
Tortosa X X 
Camarles X X 
l’Aldea X X 
Amposta X X 
la Sénia X X 
Ulldecona X X 
Ascó X X 
Móra d’Ebre X X 
Arnes  X 
Batea  X 
Gandesa X X 
Vilalba dels Arcs  X 
   
Criteri de dues desviacions estàndard   
Tortosa X X 
l’Aldea X X 
la Sénia X  
   
Font: Elaboració pròpia. 

 

D’acord amb el criteri d’una desviació estàndard (Taula 3), els municipis que 

apareixen amb una ràtio ocupació / població significativament per sobre de la 

mitjana de la regió són 13 (malgrat que només 9 compleixen els requisits per als 

dos anys considerats), mentre que si apliquem un criteri més estricte de dues 
                                                 
6 Atesa la voluntat d’identificar subcentres especialitzats en activitats econòmiques i que la 
mesura és una ràtio entre ocupació i població, no té cap interès analitzar l’existència de límits 
inferiors, és a dir, localitats amb una ràtio significativament inferior a la mitjana. 
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desviacions estàndard, el llistat es veu reduït a Tortosa i l’Aldea per al 2000 i 

2009 i la Sénia per al 2000, tot i que val a dir que Amposta assoleix uns valors 

lleugerament per sota de dues desviacions estàndard, per la qual cosa es podria 

assimilar a les localitats abans esmentades. En general, el perfil de municipis que 

apareixen identificats com a subcentres comparteix dues característiques: són els 

municipis amb un nombre d’ocupats més elevat (en el context de les Terres de 

l’Ebre) i són municipis d’interior (Figura 7), una part dels quals) els del Sud-Oest 

són al voltant del complex del moble de la Sénia i, en qualsevol cas, força més 

integrats econòmicament amb el País Valencià que la resta de municipis de la 

zona (Tarroja et al., 2003). 
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Figura 7: Identificació de subcentres d’acord amb la ràtio  
ocupació / població (criteri d’una desviació estàndard) (2009) 

 
Font: elaboració pròpia. 

 

 

Pel que fa a la primera característica, l’excepció a aquesta norma la constitueixen 

localitats com Batea, Villalba dels Arcs i Arnes, que tot i les elevades ràtios 

ocupació / població mostren uns valors absoluts reduïts per a ambdues variables 

i, pel que fa a la segona, és Amposta qui s’escapa a la norma, tot i que el gruix de 

la trama urbana del municipi pot considerar-se d’interior. 
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3.3 Evolució de l’ocupació sectorial  

Tal i com s’ha esmentat anteriorment, les dades d’ocupació s’han desagregat en 4 

sectors, agricultura, indústria, construcció i serveis. Tot i que es tracta d’una 

classificació força àmplia, aquesta és adequada per a poder presentar una 

panoràmica conjunta dels pesos relatius d’aquest quatre sectors per a les Terres 

de l’Ebre. 

 

Així, la Figura 8 mostra com els pesos relatius de l’agricultura, la indústria, la 

construcció i els serveis mostren unes especificitats molt marcades. En concret, les 

activitats agràries tenen una incidència més notòria als municipis d’interior, al 

Nord de les Terres de l’Ebre i, sobretot, al marge dret de l’Ebre, al voltant de la 

capital de la Terra d’Alta. Sorprèn, però, que els municipis per on transcorre 

l’Ebre tinguin uns pesos relatius del sector primari inferiors al d’altres més 

allunyats d’aquest. De tota manera, el pes massa elevat que representen les 

activitats del sector primari en alguns municipis és, sens dubte, un llast per a la 

generació de valor afegit. La indústria, en canvi, mostra una major penetració en 

zones del Nord (Flix) i Sud de les Terres de l’Ebre (la Sénia, Ulldecona i la 

Galera). Al marge del que hom podria pensar de bon començament, la 

construcció no mostra una concentració excessiva al voltant de la façana litoral 

(excepció feta de Deltebre) sinó que es distribueix per les quatre comarques tret, 

sobretot, del Montsià. Finalment, els serveis s’estenen bàsicament per l’Est de les 

Terres de l’Ebre, amb una especial penetració als municipis de la zona litoral al 

Nord del Delta de l’Ebre, les capitals comarcals o la zona formada per Ascó, 

Vinebre i Riba-roja d’Ebre. 
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Figura 8: Ocupació sectorial el 2009 (%) 

Font: elaboració pròpia. 
 

 

Val a dir que una part força important de la mobilitat laboral diària (commuting) 

s’explica per les diferències anteriors en termes d’especialitzacions locals. En 

concret, aquesta mobilitat assoleix el punt màxim entre les comarques del Baix 

Ebre i el Montsià (Polo, 2008) amb més de 20.000 desplaçaments diaris entre les 

dues zones més poblades de les Terres de l’Ebre, segons dades del 2006. 
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Al marge de les distribucions anteriors en termes de percentatges sectorials, la 

utilització de quocients de localització (Guillain et al., 2006) és una eina més útil 

per tal de comprendre quina és la distribució espacial de les activitats 

econòmiques, atès que aquests tenen en compte els pesos relatius de les activitats 

econòmiques no de forma individual a cada municipi, sinó en el context d’un 

territori més ampli, com ara les Terres de l’Ebre, en aquest cas. Tot plegat, suposa 

que la informació proporcionada pels quocients de localització complementi els 

subministrats per altres indicadors més bàsics com ara els pesos relatius. 

 

Així, definim el quocient de localització (QL) per al municipi “i” i el sector 

d’activitat “k” com: 

 

x
x

x
x

QL
i

k

ik

ik   

 

On xik és l’ocupació al municipi “i” al sector d’activitat “k”, xk és l’ocupació total 

al sector “k”, xi és l’ocupació total al municipi “i” i x és l’ocupació total. Es 

considera que un municipi està especialitzat en una activitat si el seu quocient de 

localització és superior a 1 i, en qualsevol cas, com major sigui el QL major serà 

l’especialització en aquest sector en concret. Cal insistir en que es tracta d’una 

mesura relativa i sempre en relació a l’estructura sectorial de les Terres de l’Ebre, 

no respecte al conjunt de Catalunya. 
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Taula 4: Quocients de localització (QL) per a quatre sectors 
d’activitat 

Municipi 
Agricultura 

(2000) 
Indústria
(2000) 

Construcció
(2000) 

Serveis
(2000)

Agricultura
(2009) 

Indústria 
(2009) 

Construcció
(2009) 

Serveis
(2009)

Aldover 1,40 0,75 1,69 0,82 2,25 0,40 1,80 0,83 
Alfara de Carles 6,97 0,21 1,23 0,82 4,31 0,27 1,70 0,62 
Ametlla de Mar, l' 0,74 0,26 1,24 1,25 0,09 0,24 1,20 1,30 
Benifallet 0,95 0,48 0,90 1,26 2,74 0,27 0,79 1,04 
Xerta 1,34 0,32 1,53 1,07 1,13 0,70 1,08 1,05 
Paüls 0,90 1,66 1,31 0,61 5,39 0,43 1,30 0,52 
Perelló, el  0,79 0,98 1,11 0,98 1,14 0,76 1,31 0,98 
Roquetes 1,37 0,85 1,31 0,93 1,89 0,58 1,04 1,00 
Tivenys 1,33 0,75 0,95 1,10 3,35 0,29 1,07 0,89 
Tortosa 1,31 0,79 0,56 1,23 0,53 0,77 0,63 1,22 
Deltebre 0,94 0,43 2,61 0,65 0,58 0,36 2,61 0,87 
Camarles 0,91 1,04 1,47 0,82 1,07 2,01 1,64 0,54 
Aldea, l' 1,43 1,65 0,93 0,72 0,87 1,62 0,95 0,84 
Ampolla, l' 0,78 0,51 1,04 1,21 0,43 0,31 1,30 1,21 
Alcanar 0,89 0,87 0,91 1,09 1,91 0,75 0,83 0,99 
Amposta 0,85 0,83 1,02 1,08 0,40 1,26 0,98 1,01 
Sénia, la 0,25 2,43 0,43 0,66 0,51 2,69 0,62 0,65 
Freginals 0,00 0,47 1,08 1,27 3,36 0,21 1,06 0,91 
Galera, la 3,59 0,93 0,95 0,86 3,72 1,86 0,55 0,50 
Godall 3,13 0,42 0,91 1,12 6,36 0,39 0,64 0,56 
Mas de Barberans 3,71 0,26 2,11 0,71 4,40 1,65 0,64 0,45 
Masdenverge 5,09 0,72 0,83 0,89 1,81 2,03 1,04 0,58 
Sant Carles de la Ràpita 0,45 0,56 1,28 1,12 0,17 0,61 1,01 1,22 
Santa Bàrbara 0,93 1,82 0,59 0,81 1,89 0,92 1,02 0,90 
Ulldecona 0,78 1,78 0,56 0,85 0,72 2,33 0,48 0,76 
Sant Jaume d'Enveja 2,12 0,26 2,05 0,85 0,81 0,26 2,12 0,98 
Ascó 0,11 0,23 2,52 0,83 0,44 0,19 1,09 1,29 
Benissanet 3,37 0,60 0,62 1,14 5,10 0,12 0,84 0,76 
Flix 0,27 1,93 1,23 0,57 0,20 1,86 1,48 0,74 
Garcia 0,00 0,39 2,02 0,95 3,32 0,38 1,20 0,83 
Ginestar 2,00 1,97 1,27 0,42 3,71 1,16 1,58 0,46 
Miravet 1,29 1,43 1,36 0,66 3,54 0,57 1,76 0,61 
Móra d'Ebre 0,40 0,51 0,99 1,25 0,30 0,84 0,78 1,19 
Móra la Nova 0,48 1,08 1,06 0,98 0,54 0,72 1,59 1,00 
Palma d'Ebre, la 5,90 0,80 0,92 0,76 8,25 0,40 0,57 0,33 
Rasquera 0,91 1,73 0,71 0,80 2,74 0,73 1,01 0,85 
Riba-roja d'Ebre 0,50 0,17 1,82 1,09 0,92 0,17 1,36 1,17 
Tivissa 0,09 1,31 0,82 1,00 3,75 1,05 0,60 0,72 
Torre de l'Espanyol, la 5,70 0,53 1,36 0,73 7,18 0,27 0,86 0,44 
Vinebre 0,67 0,40 0,13 1,60 1,13 0,28 0,62 1,29 
Arnes 3,16 0,89 1,64 0,66 3,01 0,19 1,19 0,93 
Batea 1,38 1,96 0,87 0,61 5,09 1,15 0,86 0,45 
Bot 1,20 1,66 1,08 0,67 4,57 1,11 0,63 0,59 
Caseres 1,21 1,22 0,94 0,91 5,87 0,69 1,08 0,44 
Corbera d'Ebre 0,76 0,84 1,23 1,00 4,77 0,42 1,83 0,48 
Fatarella, la 0,16 0,82 1,47 0,96 3,78 0,67 1,09 0,71 
Gandesa 0,66 1,68 0,86 0,79 1,09 1,35 1,20 0,84 
Horta de Sant Joan 1,53 1,79 1,15 0,57 3,03 0,67 1,82 0,64 
Pinell de Brai, el 1,64 1,55 1,30 0,61 2,04 1,67 1,05 0,65 
Pobla de Massaluca, la 0,65 0,22 2,40 0,84 6,99 0,11 1,34 0,40 
Prat de Comte 0,00 2,83 0,98 0,30 2,97 1,49 1,41 0,50 
Vilalba dels Arcs 0,49 1,52 1,08 0,79 5,35 0,86 1,25 0,41 

 

Font: Elaboració pròpia amb dades de la SS. 
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Pel que fa a la persistència en el temps, les dades de la Taula 4 mostren com el 

quocients de localització són relativament estables durant el període considerat 

(2000 a 2009), per la qual cosa centrarem l’anàlisi en les dades del 2009.  

Figura 9: Quocients de Localització (2009) 

Font: elaboració pròpia. 
 

Pel que fa a l’any 2009, els quocients de localització sectorials mostren unes 

pautes molt diferenciades arreu de les Terres de l’Ebre (Figura 9), de manera que 
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la indústria mostra uns valors més elevats a la zona Sud-Oest7, al voltant del 

clúster del moble de la Sénia, i a la zona Nord-Est (gràcies al pes d’empreses com 

ara Ercros a Flix, per exemple); l’agricultura mostra una major especialització als 

municipis del Nord-Oest; els serveis són relativament més importants al litoral i 

als municipis de l’Est; i la construcció assoleix uns valors més elevats al litoral i a 

la franja central. 

 

Al marge que els sectors esmentats es puguin trobar arreu de les Terres de l’Ebre, 

el que mostra la Figura 9 és que el seu pes relatiu difereix notablement en funció 

del municipi, la qual cosa porta a l’existència de perfils laborals força diferenciats. 

 

3.4 Moviments migratoris 

Els moviments migratoris interns han estat força intensos al conjunt de Catalunya 

durant els primers anys del segle XXI, i les Terres de l’Ebre no han estat pas una 

excepció a aquest procés general. En aquest sentit, la literatura sobre determinants 

dels moviments migratoris identifica bàsicament dues motivacions, les de tipus 

econòmic (Chi i Marcouiller, 2011) o les vinculades a la qualitat de vida (Royuela 

et al., 2010), tot i que de ben segur ambdós factors contribueixen positivament al 

desig dels individus de modificar el seu lloc de residència. En aquest treball, però, 

no pretenem identificar quines són les motivacions darrere dels desplaçaments 

poblacionals, sinó entendre quines han estat les seves característiques principals i 

els fluxos d’origen i destí d’aquests desplaçaments. 

 

Així, l’anàlisi dels moviments migratoris interns8 entre el 2000 i el 2009 posa de 

manifest com la capacitat dels municipis per atreure i / o retenir habitants és força 

desigual. En aquest sentit, un primer cop d’ull sobre el conjunt dels moviments 

migratoris durant els deu anys considerats mostra com a nivell de municipi 

s’enregistren un total de 56.334 sortides, mentre que les entrades són 58.737. Val 

                                                 
7 Cal destacar l’existència d’empreses importants que, en certa manera, queden amagades 
darrere de les dades, com és el cas d’Industrias Rehau SA a Tortosa o de Lear a Roquetes, 
que tot i el seu pes no comporten que les respectives localitats apareguin amb un nivell 
d’especialització elevat en el sector industrial. 
8 En aquest treball considerarem només els moviments migratoris amb origen i destí a l’interior 
de l’Estat. 
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a dir que no podem comptabilitzar aquests moviments com a entrades i sortides, 

en sentit estricte, del conjunt de les Terres de l’Ebre, sinó només en termes de 

mobilitat intermunicipal. El que sí podem fer, però, és analitzar fins a quin punt es 

tracta de moviments migratoris de curt recorregut associats principalment al 

mercat de l’habitatge o a la recerca d’un entorn residencial més agradable o si, 

per al contrari, som davant d’una mobilitat que implica una distància més gran i 

que, presumiblement, s’explica per motius laborals.  

 

Taula 5: Migracions internes a les Terres de l’Ebre (2000-2009) 

Immigració des 
de la resta de la 

comarca 

Immigració des 
de la resta de la 

província 

Immigració des 
de la resta de 

Catalunya 

Immigració des 
de la resta de 

l’Estat 

Immigració 
TOTAL 

15.781 13.965 11.561 15.027 56.334 
     

Emigració cap 
a la resta de la 

comarca 

Emigració cap 
a la resta de la 

província 

Emigració cap 
a la resta de 
Catalunya 

Emigració cap 
a la resta de 

l’Estat 

Emigració  
TOTAL 

15.781 11.879 16.243 14.834 58.737 
     

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’IDESCAT. 

 

La Taula 5 resumeix el total de la mobilitat entre el 2000 i el 2009 i evidencia 

com les Terres de l’Ebre mostren un saldo negatiu respecte la resta de Catalunya i 

lleugerament positiu respecte la resta de l’Estat (sense incloure els moviments amb 

origen i destí a l’interior de Catalunya)9. Tal i com havíem mostrat anteriorment el 

saldo global és positiu amb un valor de 2.403 individus. Ara bé, si analitzem què 

succeeix any a any s’aprecia com fins el 2007 (amb l’excepció del 2001) els 

saldos són positius, és a dir, arriben més ciutadans dels que marxen i amb els 

primers símptomes de la crisi els saldos esdevenen negatius el 2008 i el 2009 

amb -615 i -381 individus respectivament. 

 

 

 

                                                 
9 És a dir, hi ha 16.243 ciutadans que emigren des de les Terres de l’Ebre cap a la resta de 
Catalunya (sense incloure la demarcació provincial de Tarragona) mentre que només 11.561 
fan aquest recorregut en sentit contrari i hi ha 14.834 ciutadans que emigren cap a la resta de 
l’Estat (sense incloure els que es desplacen amb destinació a Catalunya) i 15.027 que es 
desplacen en sentit contrari. 
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Figura 10: Moviments migratoris: entrades i sortides totals (2000 a 2009) 

Font: elaboració pròpia. 
 

 

Des d’un punt de vista espacial, els moviments migratoris mostren tot un conjunt 

de regularitats que val la pena destacar. En aquest sentit, la Figura 10 mostra com, 

en termes absoluts, les entrades i les sortides acumulades entre el 2000 i el 2009 

es concentren en la meitat Sud de forma clara, essent que al Nord només 
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destaquen localitats vinculades al complex químic de Flix i nuclear d’Ascó o les 

capitals de comarca (Gandesa i Móra d’Ebre) i municipis propers (Móra La Nova). 

Tot i aquestes pautes clares hi ha municipis del Sud que escapen a aquestes 

dinàmiques de mobilitat de població i mostren unes pautes molt semblants a les 

de la meitat Nord, com són Mas de Barberans, la Galera, Godall i Freginal, tots 

localitzats a la mateixa zona. 

 

En canvi, en termes relatius les pautes territorials són més disperses. Així, si 

observem la ràtio entre entrades i sortides podem copsar com els valors superiors 

a 1 s’assoleixen principalment a la zona Sud i al litoral, tot i que amb alguns 

municipis dispersos que enregistren valors superiors a la unitat a l’interior i al 

voltant d’Ascó i Móra d’Ebre. Addicionalment, si s’analitzen les entrades relatives 

a l’stock de població existent l’any 2000, s’aprecia com es mantenen bàsicament 

els resultats de la ràtio anterior i com, en qualsevol cas, són els municipis 

d’interior a la banda de Ponent els que tenen unes ràtios més baixes. 

 

Ara bé, quan ens centrem en els moviments migratoris intracomarcals (Figura 11) 

les pautes mostren uns perfils força diferenciats dels anteriors i la fractura Nord-

Sud existent en termes absoluts s’esvaeix de forma clara, tot i que no desapareix 

en la seva totalitat. Així, els processos de sortida amb destinació a altres municipis 

de la mateixa comarca es concentren al Sud-Oest, en especial en municipis com 

ara Roquetes, Alfara de Carles, Aldover i Tivenys (amb l’afegitó parcial d’altres 

com ara la Torre de l’Espanyol, Vinebre, o Camarles), però en qualsevol cas 

excloent els municipis de major dimensió com ara Tortosa i Amposta. 
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Figura 11: Moviments migratoris intracomarcals (2000 a 2009) 

Font: elaboració pròpia. 
 

 

Al mateix temps, els processos d’arribada de migrants procedents de la mateixa 

comarca també es concentren a la mateixa zona del Sud-Oest en localitats com 

ara Roquetes, Masdenverge, Freginals o Aldover (amb l’afegitó de l’Ampolla), tot 

suggerint un possible procés de desconcentració des de Tortosa o Amposta. Ara 
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bé, l’existència de dinàmiques de desconcentració urbana vers la perifèria rural 

(Chi i Ventura, 2011) és bastant feble pel que fa a les Terres de l’Ebre. 

 

 

4. Anàlisi exploratòria espacial 
 

Tal i com hem avançat en apartats anteriors, l’anàlisi de dades estadístiques 

georeferenciades ha de tenir present, justament, com la posició geogràfica que 

ocupa cada unitat espacial analitzada (en aquest cas els municipis de les Terres 

de l’Ebre) influeix en el valor que prenen les diferents variables. Això implica 

assumir que l’espai és una característica rellevant, de manera que no podem 

entendre les dinàmiques poblacionals, ocupacionals o migratòries dels municipis 

sense tenir en compte quina és la seva localització geogràfica. 

 

És en aquest sentit que podem introduir el concepte d’autocorrelació espacial. 

Des d’un punt de vista intuïtiu, l’autocorrelació espacial implica que els valors de 

la variable x en un territori i (xi) estan parcialment determinats pels valors 

d’aquesta x variable als territoris veïns j (xj, on j  x). Des d’un punt de vista 

analític, la identificació de quins són els veïns j és una decisió clau. Així, hi ha 

diferents maneres de procedir a aquesta identificació, totes elles amb avantatges i 

inconvenients. En aquest treball no entrarem en els tecnicismes relatius als criteris 

de veïnatge, però el lector interessat pot endinsar-se en aquesta literatura a partir 

dels treballs de, per exemple, Anselin (1995, 1988) i Anselin et al. (2004). És per 

això que un cop considerades les característiques de l’àrea objecte d’estudi, la 

dimensió dels municipis i la distància que els separa, hem considerat que el 

criteri més apropiat era el de la distància tot utilitzant un llindar de 10 km. És a 

dir, dos municipis són considerats veïns si els seus centroides es troben situats a 

una distància l’un de l’altre igual o inferior a 10 km. 

 

Per tal de testar l’existència d’autocorrelació espacial hi ha diferents indicadors 

(Anselin, 1988), tot i que un dels més emprats és el de la I de Moran (Moran, 

1948): 
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El numerador de la I de Moran és la covariància entre les observacions veïnes. 

Aquesta covariància és nul·la si no hi ha autocorrelació espacial, positiva si n’hi 

ha i negativa si hi ha autocorrelació espacial negativa. Val a dir que la 

covariància es normalitza utilitzant la variància total de la sèrie com a 

denominador.  

 

En conseqüència, la interpretació dels valors de la I de Moran és la següent: entre 

-1 i 0, hi ha autocorrelació espacial negativa; al voltant de 0, hi ha absència de 

correlació espacial (distribució aleatòria); i entre 0 i 1, hi ha autocorrelació 

espacial positiva. Val a dir que la utilització d’aquest indicador exigeix assumir 

determinades hipòtesis nul·les sobre l’absència d’autocorrelació espacial. Per tal 

de contrastar fins a quin punt els valors que pren la variable analitzada segueixen 

alguna mena de pauta espacial sistemàtica, aquests resultats es poden comparar 

amb una distribució aleatòria. Si calculem la I de Moran per a la variació de la 

població entre l’any 2000 i el 2009 obtenim un valor significatiu de 0,336548, 

mentre que per a la variació de l’ocupació durant el mateix període, s’obté un 

valor no significatiu de -0,095378. Aquests resultats indiquen que per al cas de 

l’evolució poblacional i ha una lleugera dependència espacial entre els 

municipis, en el sentit que una part del creixement (decreixement) de cada 

municipi pot explicar-se en funció del creixement (decreixement) dels municipis 

veïns. En canvi, l’evolució de l’ocupació sembla mostrar unes pautes més 

erràtiques, de manera que la variació en el nombre d’ocupats de cada municipi 

no estaria relacionada amb la variació en el nombre d’ocupats dels municipis 

veïns. 
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Més enllà de l’existència d’autocorrelació espacial per a una variable des d’un 

punt de vista general, és important tenir present que els fenòmens de dependència 

espacial poden ser de naturalesa local més que no pas global, de forma que és 

necessari contrastar fins a quin punt els resultats s’expliquen per les 

característiques generals de les variables i el territori que estem considerant o si, 

pel contrari, el que hi ha són importants processos de dependència espacial 

existents només entre algunes localitats. És per aquest motiu que hem calculat un 

Indicador Local d’Associació Espacial (LISA) per a les variables analitzades 

(figures 12 i 13), on les zones negres indiquen autocorrelació espacial alta-alta, 

les zones blaves indiquen autocorrelació espacial baixa-baixa, les zones blanques 

indiquen autocorrelació espacial baixa-alta, les zones grogues indiquen 

autocorrelació espacial alta-baixa i les zones grises mostren que l’autocorrelació 

espacial no és significativa. A diferència de l’indicador global d’autocorrelació 

espacial, aquest indicador local pretén analitzar no tant el signe de 

l’autocorrelació com la contigüitat de la dependència espacial. 

 

En general, l’estadístic d’autocorrelació espacial local per a la variació 

poblacional entre el 2000 i el 2009 mostra l’existència d’uns processos, que tot i 

que són bàsicament aleatoris, inclouen determinats fenòmens d’interacció 

intermunicipal. És a dir, arran de les Terres de l’Ebre els canvis en els nivells de 

població a escala municipal no depenen dels canvis en els nivells de població 

dels municipis veïns. Aquestes conclusions, però, són vàlides per a la pràctica 

totalitat dels municipis d’interior (excepte per a Caseres, Vilalba dels Arcs i la 

Fatarella on s’aprecia una dependència espacial vinculada a reculades 

poblacionals), mentre que per als municipis litorals no pertanyents al Delta de 

l’Ebre s’evidencia l’existència de processos d’autocorrelació espacial alta-alta tan 

al litoral situat al Nord del Delta de l’Ebre (l’Ampolla, el Perelló i l’Ametlla de 

Mar), com al litoral situat al Sud (Sant Carles de la Ràpita i Alcanar). És evident 

que en ambdós casos es tracta del mateix tipus de procés de dinamisme 

poblacional vinculat a l’existència de l’atractiu paisatgístic i de lleure de les zones 

litorals, el qual mostra una clara discontinuïtat geogràfica a causa de les 

particularitats de la zona del Delta de l’Ebre en termes de, per exemple, 
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accessibilitat, dotació de serveis i, sobretot, nivells de protecció mediambiental i 

restriccions a l’activitat immobiliària com a conseqüència de l’existència del Parc 

Natural del Delta de l’Ebre. Per tant, tot i la discontinuïtat geogràfica entre els 

municipis participants d’aquesta autocorrelació espacial, sembla evident que les 

seves dinàmiques  s’engloben en un procés d’abast més ampli, per la qual cosa la 

utilització de mecanismes de coordinació i harmonització podria ser 

perfectament una opció estratègica vàlida per a aquests municipis. 

 

Figura 12: Autocorrelació Espacial Local (LISA)  
de la variació poblacional (2000 a 2009) 

 
Font: elaboració pròpia. 
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En canvi, l’anàlisi de l’autocorrelació espacial local per a la variació d’ocupació 

durant el mateix període de temps no mostra l’existència de processos de 

clusterització rellevants, tret d’unes poques excepcions als municipis de Flix, la 

Palma d’Ebre i l’Ampolla. Per tant, sembla clar que les dinàmiques d’expansió 

dels mercats de treball locals han respost bàsicament a característiques internes 

de cada municipi més que no pas a pautes d’un abast territorial més ampli. 

  

Figura 13: Autocorrelació Espacial Local (LISA)  
de la variació de l’ocupació (2000 a 2009) 

 
Font: elaboració pròpia. 

 

 



  38

Tot plegat suposa que es pugui parlar d’un territori lleugerament “desarticulat” en 

el sentit que les dinàmiques pròpies de cada localitat difícilment s’insereixen dins 

d’un entorn territorial més ampli. Aquest extrem pot explicar-se tant en base a una 

xarxa viària clarament insuficient com a causa d’unes dinàmiques 

d’especialització sectorial que no propicien en gran mesura els intercanvis amb la 

resta de municipis de l’entorn. 

 

 

5. Conclusions 
 

En aquest treball hem analitzat les dinàmiques territorials, els processos de 

suburbanització de l’ocupació i la població i els moviments migratoris a les Terres 

de l’Ebre entre el 2000 i el 2009. Els principals resultats mostren l’existència 

d’una notable estabilitat durant tot el període analitzat, de ben segur atribuïble a 

que aquest comprèn únicament nou anys, la qual cosa no permet la realització de 

transformacions estructurals importants.  

 

Al marge de l‘absència de canvis radicals, però, els resultats d’aquest treball 

indiquen com les Terres de l’Ebre constitueixen un territori amb unes marcades 

dinàmiques d’especialització territorial, tant en termes del tipus d’activitats (per 

exemple, l’especialització d’uns municipis en uns determinats sectors)  com en 

termes de l’existència mateixa d’activitats (per exemple, amb la concentració de 

la majoria d’empreses i llocs de treball en uns pocs municipis). Tot plegat suposa 

que es pugui identificar de forma relativament senzilla l’existència de dos tipus de 

zones: les primeres amb un major pes dels serveis i amb un destacat dinamisme 

poblacional i ocupacional (en termes relatius) i les segones amb unes dinàmiques 

força menys expansives i amb un major pes del sector primari. Si haguéssim de 

delimitar espacialment ambdues zones seria fàcil atribuir les primeres a la façana 

litoral (exclosos els municipis del Delta de l’Ebre) i a les zones compreses a banda 

i banda dels principals eixos viaris, mentre que les segones serien a la resta del 

territori. 
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Un altre element a destacar consisteix en una relativa feblesa dels processos de 

suburbanització, sens dubte motivada per l’absència dels mecanismes que 

expliquen aquesta mena de fenòmens. En aquest sentit, si a les localitats més 

importants de la zona (com ara Tortosa o Amposta, per exemple) no hi ha 

presència clara de deseconomies d’aglomeració que pressionin l’activitat 

residencial (i l’econòmica) cap a les seves perifèries és evident que la 

suburbanització no té gaire sentit. Tot plegat suposa que a les Terres de l’Ebre 

encara no s’hagin assolit els nivells de densitat d’ocupació del territori que 

comporten l’aparició de deseconomies d’aglomeració i, en conseqüència, la 

“centrifugació” d’activitat vers l’exterior. Aquesta circumstància no és 

necessàriament bona ni dolenta, sinó que simplement reflecteix l’estadi de 

desenvolupament urbà en què es troba aquesta zona. 

 

A més a més de les pautes d’especialització sectorial o de la concentració 

d’activitats en uns determinats indrets de les Terres de l’Ebre, el que mostren les 

dades analitzades en aquest treball és que el conjunt del territori és lluny 

d’utilitzar tot el seu potencial. És per aquest motiu que les perspectives a llarg 

termini en termes de producció, llocs de treball i població no poden ser sinó força 

expansives, al marge de l’actual conjuntura econòmica recessiva. 
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