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S’inicia la jornada de debat ciutadà “Repensem l’Empordà- Diagnosi i estratègies de
futur” amb la taula rodona que te com a participants les persones a dalt esmentades i
que es centra justament en la diagnosi de la situació actual econòmica i social de les
comarques de l’Alt i el Baix Empordà.
Joan Armangué presenta l’estudi que, amb el mateix títol, ha realitzat i publicat
precisament als annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos l’any 2017.
L’estructura de l’esmentat estudi s’ha elaborat principalment analitzant els diferents
indicadors econòmics a les comarques empordaneses, prenent com a font les dades
facilitades per l’Idescat (Institut d’Estadística de Catalunya).
En particular s’hi estudia l’evolució del PIB (Producte Interior Brut); del PIB per càpita i
del VAB (valor Afegir Brut) comparada amb les dades hagudes des dels darrers anys ‘90s
i principis dels 2000 fins a l’actualitat; centrant-se sobretot al període de major
incidència de la darrera crisi econòmica: període que aniria aproximadament entre l’any
2008 i el 2014; i acabant per la recuperació que es data a partir del 2015
aproximadament, fins a l’actualitat.
Les esmentades comparacions es realitzen de les dades citades al punt anterior referides
a les comarques de l’Alt i el Baix Empordà, comparades amb les dades promig de tota
Catalunya.
Altres fonts que s’aporten son els rànkings de comarques de Catalunya, establerts sobre
la base de diferents variables analitzades de caràcter econòmic i social.
També s’analitza l’evolució dels sous als períodes citats i a ambdues comarques
empordaneses.
I tanmateix es compara la taxa d’escolarització a l’Empordà, en relació a la mateixa taxa
a Catalunya.
Finalment es comenta també un estudi realitzat per La Fundació Pere Tarrés amb la
finalitat d’analitzar la taxa de pobresa a la comarca de l’Alt Empordà i molt especialment
a Figueres.
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De l’estudi fet, Armangué ens aportà dades rellevants, com ara que, pel que fa al PIB,
mentre a l’Alt i al Baix Empordà fins a l’inici de la crisi l’any 2007, aquest anava en
paral·lel al PIB promig català; en canvi va patir una forta davallada des del 2008 fins al
2012 d’entre un 17% i un 20%; d’aquesta s’ha anat recuperant lentament des del 2013
fins ara, però en aquests moments encara es troba un 4% per sota del PIB promig de
tota Catalunya.
S’apunta com a causa principal d’aquest diferencial amb el PIB català la forta
dependència del sector serveis, sobretot lligat al turisme i al comerç.
També assenyala el ponent que pel que fa al sector industrial, va patir un descens de
manera que, si del període 1991 fins al 2014 aquest sector suposava un 17% del total
del PIB a l’Alt Empordà i un 20% al Baix Empordà, va passar a ser d’un 11% i un 8%,
respectivament a cada comarca. Destaca tanmateix que és un bon senyal que des del
2015 es recuperi novament fins a un 14% respecte el total del PIB comarcal a l’Alt
Empordà.
Pel que fa al PIB per càpita, es menciona que es produeix una bretxa respecte el promig
de tot Catalunya, sobretot a partir del 2011, que arriba a ser d’un 24% menys a l’Alt
Empordà i d’un 29% menys al Baix Empordà.
Altres elements importants per la desigualtat social que suposen i que s’aporten també
per fer una anàlisi més detallada, són la precarització dels salaris i sobretot també el fet
que l’Alt Empordà és la comarca que l’any 2015 arriba a tenir l’índex d’escolarització
més baix als 17 anys, fruit de l’abandonament escolar sobretot, corresponent a un 74%.
Aquestes darreres dades, s’aporten conjuntament amb el fet que l’Alt Empordà i el Baix
Empordà són comarques amb un elevat índex d’immigració; més del 20% de la població
total; la qual cosa ha comportat, a més, un procés de segregació escolar, el qual no
afavoreix ni la integració ni el correcte desenvolupament de la societat en el seu conjunt;
ja que no permet millorar la formació cultural ni tampoc la qualificació del mercat
laboral.
Finalment, Armangué plantejà com a conclusions del seu estudi: la necessitat de
promoure la concertació d’una estratègia territorial sobretot pels municipis de més de
5000 habitants, entre els diferents agents econòmics i socials de les comarques; com a
segona proposta indica la creació de l’Empordà com a reserva de la Biosfera; la qual
cosa permetria mantenir un desenvolupament sostenible; fent possible preservar el
patrimoni paisatgístic empordanès amb el necessari desenvolupament econòmic; i
finalment proposa també la creació d’un lideratge público-privat per consensuar un
projecte comú empordanès; buscant aconseguir també la implicació d’altres
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administracions com ara la Generalitat de Catalunya, per ajudar a realitzar els canvis
necessaris.
Tot seguit, la intervenció de l’altre ponent, Marià Lorca, es centrà en detallar quina és la
situació de les desigualtats existents a Figueres i a la comarca de l’Alt Empordà; des d’un
vessant clarament pràctic i fruit de la seva tasca i responsabilitat al capdavant de la
institució “Càritas”.
D’entrada, Lorca va qualificar l’estudi realitzat per Armangué de rigorós i tanmateix va
confirmar que el dia a dia que viuen a Càritas mostra clarament que existeix una forta
desigualtat a la societat empordanesa, fruit d’una combinació de les situacions
provocades per la crisi: atur, precarització dels salaris; i d’altres pròpies del model
econòmic basat sobretot en serveis (hostaleria i comerç) com ara la baixa qualificació
laboral; el factor immigració, etc.
Va esmentar la tasca d’ajut que es fa d’una manera continuada a bona part de la
població que es troba en situació de precarietat i va fer especial incís al cas de la població
de gent gran que es troba vivint sola i que necessita ajut especial.
Interessant va ser quan va fer referència a l’acció d’ajuts i control de l’atorgament dels
mateixos que porten a terme en coordinació amb altres entitats públiques i privades, de
forma que, tal com va apuntar, és molt complicat o gairebé impossible que es produeixin
casos de frau o de picaresca.

Àngels Yécora
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