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Catalunya té greus pro-
blemes d'infrastructura 
per resoldre, si vol man-
tenir i consolidar el seu 
model econòmic. 

Aques t model és el 
d 'una economia que es 
caracteritza pel seu ni-

vell d'industrialització. Una indús-
tria força diversificada, però també 
força concentrada. Al costat de la 
indústria —a vegades fins i tot mas-
sa a prop— hi ha un sector de ser-
veis turístics molt important. I una 
agricultura, que busca productes de 
qualitat i de més valor afegit per 

V T T T compensar una terra pobra, amb 
problemes abundants. 

Per mantenir i consolidar aquest 
model econòmic cal fer moltes co-
ses: assegurar les fonts d'energia, 
millorar les comunicacions, donar 
un bon servei turístic, incrementar 
l 'ensenyament professional i univer-
sitari, etc. Tots aquests actius tenen 
les seves contrapartides, ja que la 
indústria crea residus, les centrals 
nuclears són perilloses, les carrete-
res exigeixen expropiacions, etc. 

perspectiva 

Hem d'augmentar el 
consum de til.la 

Francesc Cabana i Vancells 

En un sistema totalitari, l 'Estat 
tira pel dret quan es tracta de resol-
dre problemes d 'aques t t ipus o, 
simplement, els oblida. Ara, per 
exemple, anem prenent consciència 
que l 'URSS i els governs dels països 
de l'Est d 'Europa són responsables 
d 'uns desastres ecològics enormes, 
ja que no hi havia oposició á les se-
ves decisions i el que protestava aca-
bava en un camp de concentració o 
en un psiquiàtric. Txernòbyl, pluja 
àcida, dessecament del mar d'Aral 
són alguns exemples. 

En un sistema democràtic, que és 
l 'únic vàlid, les accions de govern 
no són tan senzilles, perquè tothom 
pot dir la seva i hi ha camins per di-
ficultar o paralitzar l'acció de l 'au-
toritat. Però per damunt de tot 
s 'han de resoldre els problemes, ja 
que d'altra manera podem trobar-

nos que anem perdent els trens que 
ens portin a nivell europeu. 

Ningú discuteix avui el paper fo-
namental de les autopistes, tot i que 
són de peatge i que es van fer en 
anys de dictadura. Si les haguéssim 
de fer ara costaria Déu i ajuda, per-
què la pressió popular permetria, 
potser, eternitzar les obres. 

En els darrers mesos s'han pro-
duït alguns fets importants, relacio-
nats amb la infrastructura catalana. 

El Parlament de Catalunya va 
acordar per unanimitat tancar la 
central de Vandellòs I. Ho trobo 
molt bé, però Catalunya necessita 
l'energia que produïa la central, 
que ara hem de portar de la resta de 
l'Estat o comprar-la a França. 

Catalunya necessita un pla de re-
sidus industrials. Potser una part 
pot ser absorbida per les empreses 

que els generen, però només una 
part. Els afectats pels abocadors 
protesten. Ho trobo molt bé, però 
no podem tirar els residus al mar. 

El parc d'atraccions que vol fer la 
multinacional americana a Vilase-
ca-Salou pot crear molta riquesa a 
la comarca. El turisme català passa 
per un moment delicat en què ha de 
inillorar la seva oferta. Els munici-
pis de Vilaseca-Salou tenen tot el 
dret a mantenir els seus límits. El 
mateix que tenen els americans a 
buscar un lloc menys conflictiu. 

Seria bo que es trobessin solu-
cions a aquests problemes a través 
del diàleg. No hi ha res més fàcil 
que tallar una autopista en senyal 
de protesta o organitzar una mani-
festació en contra dels abocadors o 
de les nuclears. Però el problema 
queda i els polítics l 'han de resoldre, 
tenint çn compte el consell dels tèc-
nics i dels sociòlegs. Uns han d'ex-
plicar bé les coses i els altres han 
d'escoltar i dir la seva. D'altra ma-
nera ens trobarem, amb un autèritic 
diàleg de sords. I el país en sortirà 
perdent. Til.la, si us plau. 

Is pressupostos generals 
constitueixen un dels do-
cuments cabdals per co-
nèixer la realitat política 
i econòmica d 'un Estat. 
Segons afirmava el pres-
tigiós economista Josep 
A. S c h u m p e t e r , a m b 

aquest document i només dos o tres 
més es podria reconstruir bé la his-
tòria d 'un país. Es molt difícil ama-
gar als pressupostos les preferències 
i els problemes reals dels qui els han 
confeccionat. 

En haver de quantificar i enume-
rar les despeses, és gairebé impossi-
ble amagar allò que hi ha darrera de 
les decisions polítiques bàsiques. 
Moltes vegades en sentir les declara-
cions del ministre d'Economia i Hi-
senda hom pot meravellar-se de 
com precisament els continguts més 
importants del pressupost sembla 
que vulguin ser apartats de la llum 
pública. 

Veiem l'exemple dels pressupos-
tos per a l 'any 1990. Carlos Solcha-
ga, en presentar-los després del con-
sell de ministres del passat 23 de fe-
brer, va remarcar que es tractava 
d 'uns "pressupostos no expansius i 
moderadament restrict ius, en la 

anàlisi 
Pressupostos i prioritat 

Alfons Almendros 

mateixa línia de la política riionetà-
r ia" . Segons eí ministre, contribui-
ran a "reduir la demanda interna i 
les tensions dels preus". 

Tot i que va afegir que "anem 
cap a una política difícil" i que es 
preparava per rebre tota mena de 
crítiques per continuar la política 
econòmica de refredament, s'ha de 
dir que alguns punts dels pressupos-
tos generals assenyalen clarament 
problemes no comentats a la xerra-
meca oficial. 

Dins del projecte de pressupost de 
despeses, els quatre primers apar-
tats per ordre d'importància són: 
l'aportació a la Seguretat Social, els 
interessos del deute públic, les apor-
tacions a les diverses comunitats au-
t ò n o m e s i la d e f e n s a . N o m é s 
aquests quatre apartats sumen a la 
vora de cinc bilions (cinc milions de 
milions) de pessetes sobre un total 
d 'uns onze bilions de despesa glo-
bal.-

Una conclusió és evident: on 
hauríem de trobar una feina de go-
vern molt més intensa i treballada 
seria en aquests apartat's. Dit amb 
altres paraules, aquestes són les 
àrees d'actuació on caldria tenir 
una estratègia més pensada i ela-
borada. 

Si recordem el funcionament de 
la Seguretat Social, podem dir que 
aquesta estratègia hi és? Només cal 
demanar a qualsevol ciutadà de 
l 'Estat espanyol la seva experièn-
cia amb aquest organisme per tro-
bar un exemple de mala organitza-
ció i política d ' anar t irant. 

Si passem a considerar que gai-
rebé el 13 per cent del total de la 
despesa planejada se'n va per co-
brir els interessos generats pel deu-
te públic, podem dir que la política 
de tipus d'interès no té importàn-
cia pel conjunt de l 'economia? 

Però si busquem en les paraules 
del ministre Carlos Solchaga qual-

sevol referència a aquest assump-
te, no la trobarem pas. El proble-
ma dels tipus d'interès reals més 
alts del món occidental, no és una 
qüestió digna de comentari per 
part del nostre govern central. 

La política autonòmica hauria 
de ser objecte d 'una atenció i una 
imaginació polítiques tan impor-
tants, al menys, com el tercer lloc. 
que tenen les aportacions de les co-
munitats autònomes dins de la des-
pesa total de l 'Estat . No hi haurà 
n i n g ú q u e p r e t e n g u i q u e s ' h a 
avançat un pas dins d 'aquest ter-
reny a la dècada dels 80. 

En últim lloc, esmentarem una 
política de defensa desorientada 
entre la modernització de les forces 
armades i la redefinició del nostre 
paper a . l 'OTAN, dins d ' una orga-
nització que s'està redefinint a ella 
mateixa davant dels canvis enre-
gistrats a Europa. 

Es evident que entre les conside-
racions sobre fluxos financers, des-
peses d'inversió, despesa corrent, 
etc., etc., del senyor ministre d 'E-
conomia i Hisenda i la realitat de 
la feina de govern que demanen els 
números del pressupost hi ha un 
bon forat. 

índex de futur 

revista 

El cotxe americà 
recula, e 

japonès s'imposa 
Per als executius de les companyies 
nord-americanes fabricants d'au-
tomòbils, el 1990 ha tingut un mal 
començament. Els alts tipus d'inte-
rès i un mercat saturat han fet que 
les vendes de cotxes durant el pri-
mer trimestre de l'any hagin caigut 
un 25 per cent. General Motors, 
Ford i Chrysler han perdut diners 
en la venda de vehicles a l'últim 
trimestre del 1989 i les estimacions 
per a aquests tres primers mesos 
del 1990 no canvien la tendència. 

Per contra, cotxes fabricats per 
Toyota, Nissan i Honda són tan 
populars que les seves vendes re-
presenten la tercera part del mer-
cat total als Estats Uni t s . Un 
exemple d'aquesta força japonesa 
és l'estat de Califòrnia, on el 40 
per cent de la facturació del sector 
de l'automòbil l'acaparen les mar-
ques japoneses. Les altres cases, les 
americanes, queden molt lluny. 
General Motors i Ford tenen el 20 
per cent del mercat cadascuna, 
mentre que Chrysler no arriba al 9 
per cent. • Fortune 

Despatxos 
amb molta 
influència 

L'expressió tràfic d'influències ha 
estat possiblement una de les més 
utilitzades en les últimes setma-
nes. Però segurament pocs po-
drien delimitar amb exactitud 
aquest concepte' que, en moltes 
ocasions, s'ha confós de forma er-
rònia amb activitats que no tenen 
res d'il.lícit. Així, per exemple, el 
lobby és una activitat nítida en 
nacions avançades, mentre que a 
Espanya sembla una funció de la 
qual encara s'ha de parlar en veu 
baixa. Convé aclarir que consti-
tueix una pràctica habitual que 
les empreses contractin despatxos 
d'assessors influents per provar 
de realitzar negocis o aconseguir 
importants contractes. 

No ens hem d'esquinçar les ves-
tidures. YAslobbys defenen interes-
sos econòmics sectorials, de col·lec-
tius o corporacions. I Mercado 

Els principals 
elements 
indicadors 

^ Lluís Crespo 

C omunicació: Es la principal 
activitat de cara al futur i ex-
pressa l ' intercanvi d ' infor-

mació que hi ha entre la gent d 'una 
població.' 

Redundància: Es considera po-
blació redundant la que no pot acce-
dir a la informació per falta de saber 
llegir i escriure correctament. 

Originalitat: Es una mesura de la 
informació pel que fa a la diversifi-
cació sectorial d'activitats. 

Informació: La primera matèria 
del futur i el seu principal recurs. 

Sector immaterial: Segment social 
format pels professionals i pels tèc-
nics. 

Activitats alfabètiques: Aquestes 
són les que requereixen l'ús de la 
lectura i l 'escriptura com a activitat 
fonamental. 

PALAFRUGELL PALAMÓS PALLEJA PARETS 
Població de 16.064 habitants. 
La força de les activitats turístiques, 
que són dominants a la localitat, és 
paradoxalment contraindicat a l'hora 
de dissenyar el futur. Si bé, la comu-
nicació representa una tercera part de 
les activitats, això és a causa de l'alta 
presència dels serveis comercials de ti-
pus tradicional. El component turístic 
ofega el creixement de la qualitat de la 
població, que té encara uns índexs de 
redundància massa elevats i bloqueja, 
per tant, el desenvolupament i materi-
al de la ciutat. L'aprofitament dels re-
cursos humans, que no sobrepassa la 
mitjana de Catalunya, aconsegueix 
cotes bastant pobres i d'explotació 
primària. D'altra banda, el diferenci-
al d'informació configura una estruc-
tura piramidal força arcaica. 
Potencial de futur: força negatiu. 
Nivell de renda: 622.700 pessetes per 
habitant. 
Lloc al rànquing per nivell de renda 
sobre 135 poblacions: 11. 

Població de 12.198 habitants. 
Es una àrea bàsicament d'industrialit-
zació i això comporta un nivell d'acti-
vitat molt acceptable. Potser la mag-
nitud del seu teixit actiu és un element 
més a destacar de cara a les possibili-
tats de futur. Un altre indicador posi-
tiu és l'extensió de les activitats de co-
municació, poc habituals en una po-
blació de les seves dimensions, sobre-
tot, si tenim en compte el fort pes de 
les activitats alfabètiques (administra-
tius, oficinistes) que són dominants 
dins de la comunicació. En canvi, re-
sulten decebedores les cotes que indi-
quen la gent que està exclosa de la in-
formació. Tot i això, el diferencial 
d'aquest recurs entre la població, és 
molt més equüibrat del que calia espe-
rar. Per tant, la circulació de la infor-
mació tendeix a criteris més moderns. 
Potencial de futur: moderat. 
Nivell de renda: 612.400 pta./hab. 
Lloc al rànquing per nivell de renda 
sobre 135 poblacions: 12. 

Població de 5.919 habitants. 
La forta base industrial, o predomini 
del rol econòmic de fabricació que 
comporta activitats d'alta intensitat de 
mà d'obra, no contribueix pas a aug-
mentar la qualitat de la població ja 
que una bona franja en queda exclosa. 
Això fa de la localitat una àrea de des-
envolupament tradicional amb una 
forta davallada dels indicadors de 
creació de capital humà, almenys en 
aspectes fonamentals per a l'explota-
ció del teixit actiu local. La comunica-
ció aconsegueix un bon nivell sobretot 
si s'observa que les activitats alfabèti-
ques són dominants, la qual cosa 
apunta a una modernització de l'acti-
vitat econòmica. També és positiva la 
seva localització en una comarca de 
gran diversificació sectorial. 
Potencial de futur: moderat. 
Nivell de renda: 526.600 pessetes per 
habitant. 
Lloc al rànquing per nivell de renda 
sobre 135 poblacions: 85. 

Població de 9.869 habitants. 
També dominada per l'alta industria-
lització de la seva comarca,-la ciutat 
experimenta un nivell d'activitat molt 
elevat i converteix el seu teixit en un 
indicador esperonador encara que no 
repercuteixi en la qualitat del capital 
humà, determinat per la fabricació 
com a principal rol econòmic de la lo-
calitat. A destacar, però, el paper de 
la circulació, sobretot en activitats de 
comunicació modernes que afavorei-
xen l'increment dels fluxos d'informa-
ció locals, malgrat que prop de les tres 
quartes parts de la població gairebé no 
fa servir aquest recurs en les seves acti-
vitats. De totes maneres, el ritme de 
creixement força dinàmic sembla que 
aconsella una especial atenció al futur 
paper de la circulació com a rol econò-
mic destacat de la ciutat. 
Potencial de futur: força positiu. 
Nivell de renda: 691.800 pta./habitant. 
Lloc al rànquing per nivell de renda so-
bre 135 poblacions: 25. 
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