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1. Resum Executiu 
 

L’objecte del treball és analitzar com afecta la instal·lació d’una gran empresa en un 

poble relativament petit, més concretament com va afectar la implantació d’una 

refineria al 1975, que ara pertany a Repsol YPF, a la vida del Morell (Tarragonès). 

 

Per veure les diferències més clarament s’ha decidit fer una comparació amb un altre 

poble similar, Vilallonga del Camp, que fa frontera amb el Morell. L’elecció d’aquest 

poble és un dels passos més importants del treball i serà explicat amb detalls a la 

introducció. 
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2. Introducció  
 

L’objectiu d’aquest treball és analitzar l’evolució d’un poble del Tarragonès, el Morell, 

després de la instal·lació d’una refineria de la Respol. Com que la implantació va ser fa 

més de trenta anys, hem considerat convenient avaluar les diferències i similituds amb 

els canvis  d’un altre poble. Creiem que aquesta elecció és un pas fonamental del treball, 

i per això, ha estat,  probablement, la part més difícil. 

 

Hem pensat en molts candidats, per exemple La Pobla de Montornès, Salomó, la 

Secuita (Tarragonès), Riudoms (Baix Camp), etc. 

  

Però finalment ens vam decantar per Vilallonga del Camp, també situat al Tarragonès; 

ja que reuneix les condicions necessàries per realitzar l’anàlisi que volíem fer. Si bé no 

tenia ni la mateixa extensió ni el mateix nombre d’habitants quan es va implantar la 

refineria (uns dels objectius desitjats a l’hora d’escollir el poble a comparar), sí que 

compleix el requisit que la indústria estava localitzada només en el terme municipal del 

Morell i no de Vilallonga del Camp. Addicionalment, hem considerat que les similituds 

amb el Morell eren més importants que aquestes discrepàncies. És a dir, ambdós pobles 

es dedicaven al mateix sector productiu en el moment de la implantació de la indústria, 

l’agricultura, a més, els nuclis urbans estan separats per només un quilòmetre, això vol 

dir que la climatologia és la mateixa i que les diferències de comunicacions no són gaire 

importants; per tant partien d’una situació similar i amb les mateixes expectatives de 

futur. A partir d’aquí preteníem estudiar l’evolució dels dos pobles, i com tots aquests 

factors han anat variant al llarg del temps. 
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2.1. El Morell 
 

Es tracta d’un poble on viuen 2.704 habitants, amb una superfície de gairebé 6 km². Està 

situat a la comarca del Tarragonès, a 9 km de la ciutat de Tarragona. Afronta al nord 

amb els termes municipals del Rourell (de l'Alt Camp) i Vilallonga del Camp, a l'est 

amb els de Vallmoll (de l'Alt Camp), els Garidells (de l'Alt Camp) i Perafort, al sud amb 

el de la Pobla de Mafumet i a l'oest amb els de Vilallonga del Camp i la Selva del Camp 

(Baix Camp). El municipi s'estén a la dreta del riu Francolí, just a l'indret del seu 

aiguabarreig amb el riu de la Glorieta.  

 

Al terme municipal s'han trobat diferents restes de l'època romana, entre les quals 

destaquen una vil·la, dins del complex de Repsol Química, i un mil·liari que 

senyalitzava l'antiga via romana que unia Tarraco i Ilerda. 

 

Els orígens del Morell, se situen a l'any 1173, quan l'arquebisbe de Tarragona Guillem 

de Torroja i el rei Alfons I, consenyors del Camp de Tarragona, donaren un tros de terra 

del terme del Codony a Berenguer dels Prats i a la seva muller, Dolça, per tal que s'hi 

establissin i el repoblessin. Aleshores es va construir el primer castell, se situà en el punt 

més elevat, favorable per a la defensa i de forma que permetés el desenvolupament, al 

seu entorn, d'un lloc habitat. L'edifici principal era situat més al nord de l'actual, on ara 

hi ha el jardí. Durant l’edat mitjana el nombre de fogatges va créixer amb lentitud. El 

1892 incorporà els antics termes dels Hospitals, Tomanil i Aimeric, juntament amb el 

lloc de la Granja dels Frares. 

 

Fins a la dècada dels 70, quan es va instal·lar al terme municipal la refineria, bona part 

de les terres eren dedicades al cultiu. Però amb aquesta construcció es varen perdre la 

major part d’aquestes. Tot i així, encara queden algunes terres destinades a l’agricultura 

en les que es conreen principalment avellaners. Com veurem més endavant, però, la 

principal activitat econòmica del Morell és la indústria juntament amb els serveis.  
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2.2. Vilallonga del Camp 

És un  municipi del Tarragonès, situat a la dreta del riu Glorieta, el qual constitueix el 

seu límit amb el Rourell. El terme municipal té una extensió de més de 9 Km², i el 

travessa  la riera de Vilallonga o de la Selva, afluent del riu Francolí.  

 

Consta d’un únic nucli urbà que es troba situat a 124 m. d'altitud, pertany al partit 

judicial i a l'arxiprestat de Valls. El municipi comprèn, a més, de l'antic terme de 

Vilallonga, els històrics de Carxol, Les Sorts i el del Mas de l'Obra, la masia i antiga 

quadra de la Montoliva i l'antic poble de la Font de l'Astor. 

 

Avui dia té aproximadament uns 1.500 habitants, després d'una minva de població que 

es produí entre els anys 1930 i 1955, aquesta xifra no ha parat d'augmentar per la 

proximitat del nucli industrial del Morell i la Pobla de Mafumet. 

 

L'agricultura encara té molta importància en l'economia de Vilallonga del Camp. El 

regadiu, que aprofita les aigües de pous i mines del riu de la Glorieta, ocupa més de la 

meitat del terreny que es conrea. Els principals cultius són els avellaners, la vinya, els 

ametllers, les oliveres, els garrofers, els presseguers i l'horta. 

 

Es conserva un arc de l’edat mitjana d’una porta de l’antiga muralla i una interessant 

església, dedicada San Martí, datada al segle XVII i d’arquitectura neoclàssica.  
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2.3. Repsol YPF 
 

L’empresa es defineix a la seva pagina web com: “una empresa internacional integrada 

de petroli i gas, amb activitats en més de trenta països i líder a Espanya i l'Argentina. És 

una de les deu petrolieres privades més grans del món i la companyia privada energètica 

més gran de Llatinoamèrica en termes d'actius”.  

 

Repsol va aparèixer a l’any 1986 amb el capital de CAMPSA, Petronor i ENPETROL. 

El seu naixement forma part d’una reorganització de les activitats energètiques estatals, 

el grup Repsol es va crear com una empresa Holding, amb participació majoritària de 

l’INH (Instituto Nacional de Hidrocarburos), de la que depenien varies filials 

diferenciades per branques d’activitat. 

 

Al any 1989 comença la privatització, procés que no acabarà fins 1997, durant aquest 

vuit anys l’Estat espanyol ha anat venent diferent percentatges de l’empresa a través 

d’OPV (ofertes públiques de venda). 

 

L’últim gran pas de l’evolució de Respol, fins al moment, és l’adquisició de YPF al 

1999. Acudir a la privatització de la petrolera argentina ha suposat per Repsol un gran 

avanç ja que li va permetre accedir al mercat Llatinoamericà, i a les explotacions que 

l’empresa sud-americana tenia en la regió, per exemple a Brasil i Bolívia. 

 

En l’actualitat l’empresa té dividida la seva activitat en quatre àrees de negoci: refinació 

i màrqueting, gas i electricitat, explotació i producció i  per últim, química. El nom de 

cadascuna de les àrees és molt descriptiu, llavors només resta destacar que dins 

refinació i màrqueting es troba la logística que Respol desenvolupa a través de la marca 

comercial Campsa. 
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2.4 Planta del Tarragonès 
 

El complex industrial de Tarragona va iniciar la seva activitat a l’any 1975, sota el 

control d’ENPETROL. La planta consta de tres àrees diferenciades: les instal·lacions 

marines, el rack i la refineria.  

 

La primera, situada al port de Tarragona i als termes municipals de Tarragona i Vila-

seca de Solcina, comprèn: el terminal marítim, el parc de emmagatzematge i l’àrea de 

descàrrega. 

 

El rack és un conjunt de canonades que enllaça el port amb el polígon, té una longitud 

de 14 km, està situat al marge del riu Francolí, i travessa els termes municipals de Vila-

seca, Tarragona, Constantí i la Pobla de Mafumet. 

 

Finalment, la tercera part està situada al polígon industrial que es troba als termes 

municipals de Perafort, la Pobla de Mafumet i el Morell. Aquí es troben la planta 

química i la refineria, que ocupen una extensió de 368 hectàrees. 

 

En aquests moments, la seva capacitat de tractament assoleix els 9,4 milions de tones 

anuals de petroli. A més, produeix prop d'un milió de tones de monòmers1 petroquímics 

i genera 80 MWh d'energia elèctrica  al cap de l'any. 

 

Malgrat que les instal·lacions porten més de tres dècades treballant, l’any 2005, entre les 

inversions que ha realitzat Repsol, destaca el projecte d'ampliació de capacitat de la 

Planta Òxid de Propilè/Estirè, posada en marxa fa menys de sis mesos. 

 

                                                 
1 Monòmer: cadascuna de les molècules simples, generalment de pes molecular baix, que formen cadenes 
de dues (dímer), tres (trímer), o més (polímer) unitats. 
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3. Desenvolupament 
 

3.1. Efectes demogràfics 
 

Evolució de la població: 

Evolució de la població (nombres índex)

80

100

120

140

1960 1965 1970 1975 1981 1986 1991 1996 2001 2006

El Morell Vilallonga del Camp
 

    Gràfic elaborat amb dades extretes de l’IDESCAT i dels arxius municipals   

 

Al gràfic anterior es pot observar l’evolució de la població d'ambdós pobles. L’any base 

és 1975, quan es va instal·lar la refineria. Veiem que des de 1960 fins a 1981 el 

creixement del nombre d’habitants és similar, però en els deu anys següents es pot 

apreciar que la població del Morell augmenta a un ritme major que el de Vilallonga del 

Camp. Durant l’última dècada del segle anterior, aquesta tendència es reverteix i amb 

les dades del 2006 es pot veure com el creixement total dels últims trenta anys ha estat 

molt similar; aproximadament cada poble ha augmentat la seva població un 36%. 

 

Els fets destacables són els diferents moments en els quals es van produir els increments 

més grans, i és aquí on es podria notar l’efecte de la refineria. El Morell ha crescut en 

població una dècada abans que el seu veí, i una explicació raonable és que un cop que la 

indústria està assentada, després de cinc anys de la seva instal·lació, la gent es desplaça 

fins al poble per viure a prop del lloc de treball. Aquesta teoria és, a més, conseqüent 

amb el creixement de Vilallonga del Camp, ja que un cop que el Morell té molts 

habitants (cal recordar les diferències en població total i en extensió dels municipis), els 
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nous treballadors prefereixen anar a viure a pobles dels voltants, més tranquils i, 

probablement, amb preus de vivenda més baixos. 

 

Nivell d’instrucció: 

Nivell d'instrucció 
(any2001)
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 Gràfic elaborat amb dades extretes de l’IDESCAT 
  

 

Al gràfic anterior es pot veure el nivell d’instrucció dels habitants l’any 2001. No 

s’aprecia cap tendència clara que el nivell d’educació d’un poble sigui superior al de 

l’altre, llavors podem concloure que la instal·lació de la refineria no ha tingut cap efecte 

visible pel que fa a l’educació. 

 

Coneixement del català: 
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Gràfic elaborat a partir de dades obtingudes de l’IDESCAT 
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El gràfic anterior és l’indicador del coneixement del català en ambdós pobles l’any 

2001. S’aprecia una lleu diferència entre el coneixement de la llengua entre els habitants 

dels dos pobles. Es pot veure com hi ha més gent de Vilallonga del Camp que al Morell 

que l’entén, el sap parlar i el sap llegir. Si bé es cert que les diferències són petites, 

considerem que és destacable, ja que al tractar-se de dos pobles separats per només un 

quilòmetre, haurien de presentar els mateixos valors. 

 

L’explicació a aquesta diferència podria ser els fluxos migratoris de diferents parts de 

l’estat que han arribat al Morell per treballar al complex industrial. D’aquesta manera el 

Morell ha rebut més gent de fora de Catalunya que Vilallonga del Camp i aquest fet 

queda reflectit en el coneixement de la llengua. Malauradament no disposem de dades 

que confirmin aquesta teoria, ja que l’institut d’estadística de Catalunya només disposa 

informació sobre migracions als municipis des de meitat de la dècada dels vuitanta. 

 

Localització de l’ocupació: 

 

Localització de l'ocupació 
Treballen en el municipi/comarca 

  any 
residents no residents total 

treballen 
fora 

2001 388 1.054 1.442 633 
Morell, el 

1996 334 892 1.226 533 

2001 223 121 344 350 Vilallonga 
del Camp 1996 187 114 301 234 

2001 48.909 30.367 79.276 29.930 
Tarragonès 

1996 39.971 26.175 66.146 21.919 

2001 1.529.739 1.085.752 2.615.491 1.285.387 
Catalunya 

1996 1.269.608 923.557 2.193.165 935.044 

 

Localització de l'ocupació 
Treballen en el municipi/comarca 

  any 
residents no residents total 

treballen 
fora 

2001 26,91% 73,09% 100,00% 43,90% 
Morell, el 

1996 27,24% 72,76% 100,00% 43,47% 

2001 64,83% 35,17% 100,00% 101,74% Vilallonga 
del Camp 1996 62,13% 37,87% 100,00% 77,74% 

2001 61,69% 38,31% 100,00% 37,75% 
Tarragonès 

1996 60,43% 39,57% 100,00% 33,14% 

2001 58,49% 41,51% 100,00% 49,15% 
Catalunya 

1996 57,89% 42,11% 100,00% 42,63% 
            

         Font: IDESCAT    
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En la localització de l’ocupació és on es veuen, fins al moment, les diferencies més 

notòries. Com es pot observar a la taula anterior, els no resident que es desplacen fins al 

Morell per treballar representen un 73% dels treballadors; el doble del valor que 

presenta Vilallonga del Camp, per a qui el nombre de resident que treballen fora és 

major al nombre de llocs de treball al poble. 

Això és, clarament, una conseqüència directa de la refineria i la planta petroquímica i 

dels llocs de treball que generen. El Morell és un poble de 2.700 habitants que acull, 

l’any 2001, 1.054 treballadors de fora del municipi (aproximadament un 35% de la 

població). 

 

A més, també és important destacar que aquest fet es veu repercutit en l’economia 

municipal ja que totes aquestes persones foràries que van a treballar a dins el poble 

tenen despeses als comerços i serveis del Morell. 

 

Índex d’especialització: 

índex d'especialització
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El Morell Vilallonga del Camp Tarragona
 

 

El gràfic anterior reflecteix els índexs d’especialització sectorial dels dos pobles que 

estem estudiant, prenent com a índex 100 la ciutat de Tarragona.  

 

Al sector terciari i a l’administració es presenten valors inferiors als de la capital, però 

semblants entre ells. A la construcció es pot veure com Vilallonga del Camp té un índex 

més alt, però no creiem que sigui rellevant per l’objectiu del nostre estudi. 
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Les diferències més notòries entre els pobles es situen a la industria i a l’agricultura. Al 

primer cas veiem com el municipi on està situada la refineria té una especialització que 

duplica la del seu veí, fet que és encara més significatiu a l’inrevés amb l’agricultura, ja 

que Vilallonga té una especialització que gairebé quintuplica la del Morell. 

 

Aquest fet posa de manifest que la implantació de la refineria no ha tingut efectes 

homogenis en ambdós pobles, ja que el municipi que l’alberga està més especialitzat  en 

la indústria que l’altre. 

 

Població ocupada per sectors: 

Població ocupada per sectors
any 2001
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Gràfic elaborat a partir de dades extretes de l’IDESCAT  

 

L’aspecte de l’ocupació per sectors és també un clar exemple dels diferents efectes que 

ha tingut la industrialització en cadascun dels pobles. Si bé ambdós han disminuït la 

importància de l’agricultura, després de més de trenta anys encara hi ha molta més gent 

ocupada en aquest sector, en comparació als valors de la comarca. Una altra diferencia a 

esmentar és que els dos pobles tenen més gent treballant a la indústria i molta menys al 

sector serveis que la resta del Tarragonès.. 

 

A més, cal destacar que Vilallonga del Camp presenta uns percentatges d’ocupats al 

sector agrari que gairebé dupliquen els del Morell, això vol dir que la presència de la 

refineria no va afectar de la mateixa manera als dos pobles, conclusió que coincideix 

amb la del apartat sobre l’índex d’especialització, quan es va dir que l’efecte de la 

Repsol era més fort al Morell. 
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3.2. Habitatges i Allotjament 
 

Allotjaments: 

En aquest apartat procedim a mirar l’evolució de l’oferta d’allotjaments al Morell, 

centrant-nos en l’oferta hotelera i de pensions per tal de comparar-la amb la de 

Vilallonga del Camp i poder observar les possibles diferències, com a conseqüència, 

directa o no, de la implantació de la Repsol Química al Morell. 

 

Per tal de dirigir el nostre anàlisi, realitzem una subhipòtesi a la qual intentarem donar 

resposta un cop acabat aquest apartat. Partim, per tant, de la següent subhipòtesi: Ha 

incrementat el nombre de places hoteleres al Morell com a conseqüència de l’arribada 

de la Repsol al poble. 
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          Gràfic elaborat a partir de dades extretes de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT)    

          *Inclou places en pensions d’una i dues estrelles   

 

 

Aquest gràfic ens permet observar el creixement que ha experimentat el nombre de 

places hoteleres des que es va inaugurar la planta l’any 1975. 
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Veiem que durant la primera dècada el servei hoteler no té presència al poble, però que 

a partir de 1985 comença a fer-s’hi un lloc, creixent de forma sostinguda i arribant a 

quadruplicar, gairebé, el nombre de places hoteleres en els següents 20 anys.  

 

L’increment de les places hoteleres és una conseqüència directa de la presència de la 

indústria química en aquella zona, ja que és una adaptació del municipi per tal de 

satisfer la demanda d’allotjament ocasionada tant pels obligats viatges dels alts càrrecs 

de la Repsol a la zona per tal de supervisar l’activitat, com pels treballadors que 

busquen allotjaments més senzills, com és el cas de les pensions. 

 

Aquest augment de l’oferta d’allotjaments, també va acompanyat d’una millora de la 

qualitat d’aquests destinada, com hem dit anteriorment, als càrrecs més importants de la 

companyia. Aquesta conclusió s’extrau de, que tot i que el poble no té un gran atractiu 

turístic, en gran part degut a l’entorn industrial amb el qual es veu obligat a conviure, 

en les últimes dècades s’hi ha creat hotels d’una i dues estrelles i finalment l’any 2005 

es va crear el primer hotel de quatre estrelles del municipi, segurament tenint presents 

aquests viatges dels alts càrrecs de la indústria petroquímica.  

 

Classificació de les 153 places hoteleres del Morell (any 2005)

1 estrella; 64

2 estrelles; 65

4 estrelles; 24

 
Gràfic elaborat a partir de dades extretes de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT)  

 

D’altra banda, a Vilallonga del Camp, des de 1975 fins el 2005, no s’ha construït cap 

hotel, ni tan sols càmpings o pensions. L’únic tipus d’allotjament que ha posat a 

disposició dels turistes és una masia amb capacitat per 14 places dedicada al turisme 

rural, i no ha estat fins l’any 2005. 
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Veiem com en aquest punt els dos pobles han divergit i per tant podem afirmar que no 

només l’increment en el nombre de places hoteleres si no també la millora en la qualitat 

d’aquestes ha estat una externalitat positiva de la presència de la indústria al poble i per 

tant, amb les dades de què disposem podríem dir que, efectivament, la subhipòtesi que 

ens havíem plantejat sembla ser certa. 

 

Habitatges: 

Al igual que en l’apartat anterior, ens formulem una subhipòtesi per tal de direccionar 

el nostre anàlisi. En aquest cas la subhipòtesi diu: L’arribada de la Repsol Química al 

Morell ha provocat un augment de la demanda de vivenda al poble i ha produït canvis 

estructurals. 

 

En primer lloc, hem mirat l’evolució del nombre d’edificis construïts a ambdós pobles i 

veiem que segueixen la mateixa tendència. Sota la nostra hipòtesi, el Morell hauria de 

patir un fort augment de pisos construïts arran la inauguració de la indústria de la 

Repsol durant la dècada de 1970-1980. El que ens crida l’atenció és que no només al 

Morell hi ha un “boom” immobiliari durant aquesta dècada, si no també a Vilallonga 

del Camp, cosa que ens fa dubtar de si aquest augment és degut, de forma directa, a la 

presència de la indústria o no. 
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  Gràfic elaborat a partir de dades extretes de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) 
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Nombre d'edificis construïts a Vilallonga del Camp entre 
1900 i 1991
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 Gràfic elaborat a partir de dades extretes de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT)  

 

Per tal de trobar alguna diferència evident que ens pogués reafirmar que la indústria ha 

afectat el creixement dels dos pobles, hem buscat altres indicadors relacionats amb la 

vivenda, però hem continuat trobant-nos amb el mateix problema.  

 

En aquest cas, la variable estudiada feia referència a la variació del règim de tinença de 

la vivenda des de la dècada anterior fins la dècada posterior a l’arribada de la Repsol. 

Volíem trobar diferències referents al règim de tinença dels habitatges, ja que dins la 

nostra subhipòtesi havíem valorat la possible arribada d’immigrants en busca de treball 

i per tant un canvi en la forma d’adquirir els habitatges. Vam pensar que els emigrants 

buscarien pisos més aviat petits i en règim de lloguer tenint present que la ocupació a la 

indústria podria ser temporal. Tot i això, com podem veure a la figura següent, el règim 

de tinença segueix el mateix patró ens els tres períodes i per tant no en podem treure 

cap conclusió precisa. 
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Habitatges prnicipals construïts al Morell entre 1961 i 1970 
segons règim de tinença
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Habitatges principals construïts al Morell entre 1971 i 1980 
segons règim de tinença

75%

1%

0%

0%

3%
20%

1%
0%

Propietat pagat Propietat pagament pendent Propietat herència/donac.
Gratuït empresa Gratuït altres Lloguer sense mobles
Lloguuer amb mobles Lloguer altres formes

 

Habitatges principals construïts al Morell entre 1981 i 1991 
segons règim de tinença
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Gràfic elaborat a partir de dades extretes de l’IDESCAT 
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La següent variable que hem tingut en compte ha estat el nombre d’habitatges 

principals considerant l’any d’arribada a l’habitatge al Morell, en comparació amb 

Vilallonga del Camp. 

 

En primer lloc, l’evolució al Morell és la que ens esperàvem, amb un creixement 

sostingut al llarg dels anys i amb una acceleració d’aquest durant la dècada de la 

implantació de la Repsol. D’altra banda, però, al comparar-lo amb Vilallonga del 

Camp, veiem que altre cop segueixen la mateixa tendència i per tant pot ser que aquest 

creixement no sigui conseqüència directa de la petroquímica si no d’alguna altra 

variable que no estem tenint en compte. Així que, al igual que en els casos anteriors no 

trobem evidències que ens permetin arribar a treure conclusions. 
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Al analitzar aquesta variable veiem que tornem a estar igual que fins ara, ja que al 

Morell s’hi produeix l’efecte esperat, però a Vilallonga del Camp també. 

  

Per tant, el que més ens crida l’atenció després d’analitzar l’evolució de l’habitatge al 

Morell i comparar-lo amb Vilallonga del Camp, és que en els casos que hem estat 

veient, es produeix, en els dos pobles, un fort creixement durant la dècada de la 

implantació de la refineria, i nosaltres només esperàvem que es produís al Morell. 

 

Després d’analitzar altres variables com per exemple el tamany de les vivendes 

adquirides als dos pobles i veure altre cop com l’evolució dels dos pobles i del propi 

Morell abans i després de 1975 no dóna evidències clares de la influència de la 

indústria, hem arribat a la conclusió que en aquest aspecte no només el Morell s’ha vist 

beneficiat per la presència de la indústria si no també els pobles pròxims a aquest, ja 

que molts dels treballadors de la indústria no són residents del Morell si no que viuen 

fora del poble i cada dia s’hi desplacen per treballar. 

 

Això ens permet respondre la pregunta que ens fèiem fins ara de que com és que tot i 

no haver diferències entre els dos pobles després de 1975, aquests segueixen una 

tendència molt similar i sempre tenen un augment de la demanda de vivenda als anys 

pròxims al de la creació de la indústria al poble del Morell. 

 

En conclusió, l’evolució de la vivenda no és un bon indicador dels efectes del complex 

industrial concretament al poble del Morell, ja que els seus efectes es veuen repartits 

pels pobles de la zona i no es poden observar canvis evidents. 
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3.3 Recaptació municipal 
 

Com a beneficis que aporta la indústria al municipi, a part de tenir en compte que és un 

poble sense atur pràcticament, s’ha de considerar el nivell d’ingressos que té. 

L’ajuntament com a tal, recapta diners per via d’impostos directes, impostos indirectes, 

taxes, transferències o subvencions, i/o ingressos eventuals (com podria ser la venda de 

terrenys). Per a conèixer aquests ingressos ens vam desplaçar a l’arxiu municipal del 

Morell i de Vilallonga del Camp, obtenint dades des de la dècada dels 60 fins a 

l’actualitat. Utilitzant aquestes, i interpolant polinòmicament per als anys que ens 

faltaven hem aconseguit números per a cada any i els hem representat en el següent 

gràfic: 
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Gràfic elaborat a partir de dades extretes dels arxius municipals del Morell i Vilallonga del Camp   

 

Com es pot veure en el gràfic anterior, el nivell d’ingressos del Morell és superior al 

nivell d’ingressos que té Vilallonga del Camp a partir de mitjana dècada dels 70, 

moment en el què es va implantar la indústria als termes municipals del primer 

municipi; i a finals de la dècada dels 90 s’arriba a uns ingressos d’uns 700 milions de 

pessetes, mentre que Vilallonga del Camp a finals de la mateixa dècada estava a uns 

nivells al voltant dels 100 milions de pessetes, una xifra una setena part més petita que 

la del Morell.  
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Però per veure això d’una forma més significativa hem representat les mateixes 

variables en un període de temps més concret, des de 1960 fins a 1985 en el següent 

gràfic: 
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Gràfic elaborat a partir de dades extretes dels arxius municipals del Morell i Vilallonga del Camp   

 

El gràfic anterior ens posa molt més de manifest el moment en què s’introduí la 

indústria; és llavors quan els dos pobles que partien d’una situació similar i amb la 

mateixa tendència de creixement es comencen a diferenciar pel que a ingressos es 

refereix. 

 

Però no ens podem oblidar que no tots els ingressos són derivats de la indústria ja que 

molt bona part procedeixen de subvencions i altres conceptes. Llavors, després de parlar 

amb l’alcalde i l’arxiver del Morell, vam saber que l’ajuntament rebia diners de la 

indústria procedents de l’IBI (Impost de Béns Immobles)2, permisos d’obra (doncs ja 

estem parlant d’un gran complex petroquímic el qual s’ha hagut de construir i s’ha 

hagut d’anar pagant els diferents permisos i/o taxes), i per acabar l’IAE (Impost 

d’Activitats Econòmiques)3; aquests tres conceptes estan inclosos ens els capítols 

d’impostos directes i taxes. Tot seguit vam agafar aquests dos capítols i els vam sumar 
                                                 
2 impost que paga tothom que té una propietat dins del terme municipal ja sigui una casa, un pis o una nau 
industrial 
3 el paguen actualment les activitats econòmiques que generen un cert nivell de beneficis, creat al 1993, 
abans l’ajuntament recaptava aquests diners per via de taxes que prenien altres noms 
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any per any per als dos pobles. El que preteníem amb aquestes dues sumes és que sabent 

que no tots els ingressos de cada un d’aquests capítols procedien de la indústria, doncs 

també hi havia impostos directes provinents de l’IBI de cases, botigues, etc... vam 

considerar que aquests ingressos no procedents de la indústria hi eren als dos pobles i 

addicionalment al Morell tenia els ingressos procedents de la indústria. Per tant, si els 

comparàvem, podríem saber si hi havia divergència o no; això ho hem fet en el següent 

gràfic: 
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Gràfic elaborat a partir de dades extretes dels arxius municipals del Morell i Vilallonga del Camp   

 

Com es pot veure existeix una divergència claríssima pel que fa als ingressos procedents 

d’impostos directes i taxes i que la podem atribuir a la implantació de la indústria al 

terme municipal del primer municipi. Anàlogament a l’anàlisi anterior, considerem ara 

el mateix gràfic per un rang d’anys més petit: 
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Gràfic elaborat a partir de dades extretes dels arxius municipals del Morell i Vilallonga del Camp   
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El gràfic anterior, de la mateix manera que ens havia passat abans, ens permet observar 

com d’una situació similar a principis de la dècada dels 70 tendeixen a una situació molt 

diferenciada a mesura que passen els anys. 

 

A part, també hem hagut de considerar que no són tan sols els ingressos que rep cada 

ajuntament el què havíem de considerar sinó que la situació també depèn molt del 

número d’habitants que té cada municipi, és a dir, dels ingressos municipals per càpita 

que té cadascun: 
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Gràfic elaborat a partir de dades extretes dels arxius municipals del Morell i Vilallonga del Camp   

 

Però ara veiem que des de la implantació de la indústria no ha estat sempre el Morell el 

que ha aconseguit uns ingressos municipals per càpita superiors. Per continuar amb 

aquest estudi hem dividit el rang d’anys en tres períodes: 1960-1983, 1984-1994 i 1995-

2000. Anem a analitzar el primer període: 
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Gràfic elaborat a partir de dades extretes dels arxius municipals del Morell i Vilallonga del Camp   
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De la mateixa manera que ens havia passat als anàlisis anteriors; partint de la mateixa 

situació, el poble del Morell a partir de 1975, any en el què s’introdueix la indústria obté 

uns ingressos molt superiors als què obté Vilallonga del Camp. 
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Gràfic elaborat a partir de dades extretes dels arxius municipals del Morell i Vilallonga del Camp   

 

El període representat en el gràfic anterior és el període que se’ns surt de la tendència 

que fins ara se’ns havia presentat. És un període en el qual hi ha anys que un municipi té 

un nombre major d’ingressos/càpita i altres anys és l’altre municipi, però cal esmentar 

que sempre estan en xifres que difereixen molt poc una de l’altra. 
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Gràfic elaborat a partir de dades extretes dels arxius municipals del Morell i Vilallonga del Camp   
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I en aquest últim període veiem clarament com el Morell obté uns ingressos per càpita 

molt superior als que obté Vilallonga del Camp.  

 

Encara que haguem fet aquest últim anàlisi dels ingressos municipals per càpita, cal 

esmentar que també era molt representatiu l’estudi fet inicialment dels ingressos totals, 

ja que el benestar que puguin aportar aquests ingressos per mitjà d’inversions 

municipals a través d’obres públiques i altres, no és proporcional al número d’habitants 

que té cada municipi; per exemple si un municipi té uns ingressos de 10 milions i té 3 

habitants voldria dir que té uns ingressos/càpita de 10/3=3,3 milions, i si un segon té uns 

ingressos de 4 milions i un sol habitant, voldria dir que té uns ingressos de 4 milions per 

càpita; i ni que el primer tingui uns ingressos/càpita inferiors amb la quantitat de 10 

milions podria construir més equipaments que no pas el segon. 

 

Addicionalment tal i com ens va explicar l’alcalde a l’entrevista, l’ajuntament del 

Morell rep anualment unes 8.000€ de donacions perquè se’ls gasti en conceptes 

culturals i/o esportius. 

 

Com a conclusions pel què fa als ingressos, podem dir que el Morell, des de la 

introducció de la indústria, ha aconseguit uns ingressos molt superiors als de Vilallonga 

del Camp; i partint d’una situació similar s’ha arribat a una forta divergència a finals de 

la dècada dels 90. Per tant podem atribuir aquesta diferència a la introducció de la 

petroquímica.  
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3.4. Infraestructures i principals obres públiques 
 

En el quadre següent mostrem un conjunt d’equipaments que s’han anat realitzant al 

Morell i rodalies des de la implantació de la Repsol, les quals han millorat la vida dels 

morellencs i els hi han facilitat aspectes de mobilitat, educació, sanitat,oci… 
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Tal i com hem dit, totes aquestes instal·lacions han estat construïdes o reformades a 

partir de la implantació de la refineria, que, segons s’explica de forma més extensa en 

l’apartat de retribucions i impostos, està molt relacionada amb el nivell d’ingressos que 

rep l’ajuntament, degut a que el complex industrial està, en part, al terme municipal del 

poble. Addicionalment, hi ha molts béns públics comuns a ambdós municipis els quals 

tenen una qualitat superior al poble del Morell; és a dir no ens trobem tan sols en una 

diferència quantitativa de béns públics, sinó que també qualitativa. 

 

Però, tot i que amb els esmentats ingressos s’ha aconseguit tot un seguit de millores que 

pobles amb un pressupost municipal molt inferior, com és el cas de Vilallonga del 

Camp no tenen, en aquest apartat d’infraestructures també hem de tenir en compte altres 

aspectes més negatius. Aquests són els que fan referència a les obres públiques de les 

rodalies del poble i les quals no depenen exclusivament del ajuntament sinó 

d’institucions provincials, autonòmiques (Generalitat de Catalunya) o fins i tot estatals. 

 

Primerament, el fet que les principals vies de comunicació que envolten ambdós pobles 

i la refineria (el tram corresponent de la N-240 i les comarcals T-750 i T-721) no han 

tingut cap important modificació des dels vols de 1940 per adaptar-les al pas de 

camions que surten del complex industrial (això deixant de banda les obligatòries 

millores en l’asfalt i la construcció d’alguna rotonda). 

 

Per altra banda, i tal i com ens va dir l’alcalde del Morell, un altre aspecte a destacar al 

camp de les vies de comunicació, és l’evolució que ha tingut el ferrocarril. Anys abans, 

aquest passava pel mig del poble i ajudava a que aquest estigués més ben comunicat 

amb els voltants. Actualment, i des de fa uns anys, aquestes vies estan en desús i només 

són utilitzades per la pròpia refineria quan ho requereix. Tot i això, aquest fet és 

possible que canviï amb l’arribada del tren d’alta velocitat (AVE) al Camp de 

Tarragona. 

 

Per últim, les altres millores que seria lògic que s’haguessin produït serien en el port de 

Tarragona per la proximitat que hi ha i perquè és per on arriben la gran majoria de tones 

de cru. Però per contra, només fou a partir dels anys seixanta quan el port, quasi per 

obligació, es va haver d’adaptar a la nova industria petrolífera amb la construcció dels 
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anomenats pantalans4 que s’utilitzen per a la càrrega i descàrrega dels productes 

relacionats amb el petroli. 

 

Amb això, i com a conclusió d’aquest punt, volem comentar que el fet que s’hagi 

implantat aquesta indústria en un poble d’aquestes característiques ha facilitat molt a 

que es modernitzés i es pogués realitzar la construcció d’equipaments més propis de 

pobles més grans. Aquest fet el podem demostrar comparant el Morell amb Vilallonga 

del Camp, que no disposa d’aquests.  

 

 

 

  El Morell     Vilallonga del Camp 

 
 

 

                                                 
4 Moll de descàrrega de vaixells grans, com els petroliers, que no poden entrar en un port. 
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3.5. Política de seguretat i aspectes mediambientals 
 

Com tota empresa en què dins la seva activitat s’hi realitzen processos que poden ser 

perjudicials a nivell ambiental i que per tant poden afectar, greument, la salut de les 

persones que hi estan exposades (incloent dins d’aquestes tant els habitants del Morell 

com els de Vilallonga del Camp), la refineria que Repsol té al Camp de Tarragona; 

disposa, dins de la seva imatge corporativa, de dos aspectes que considera claus i 

totalment aconseguits des de la seva implantació fins a l’actualitat (sempre des de la 

visió de la companyia).  

 

Per una banda la “Política de Seguretat” que es realitza a la refineria. Aquesta està 

basada en tres conceptes que tot seguit detallem: 

 

- La seguretat integrada, és a dir, que cadascuna de les màquines i aparells que els 

treballadors han d’utilitzar, segueixin la normativa vigent i superin els 

corresponents controls de seguretat. 

 

- La higiene industrial i la salut laboral, o sigui, que els llocs de treball i zones 

industrials estiguin totalment habilitades i preparades per al treball, cosa que 

ajuda a l’operari i evita accidents.  

 

Referint-nos a aquests i, segons paraules textuals de la pròpia companyia:: “no se han 

escatimado, ni se escatiman esfuerzos y recursos para dotarse de los medios necesarios 

y así alcanzar un alto nivel de Seguridad que garantice el desarrollo de nuestras 

actividades industrial y comercial, consiguiendo que nuestros empleados, contratista, 

clientes y personas de nuestro entorno estén expuestos a los mínimos riesgos para su 

salud”.  

A més a més, per demostrar que en termes de política de seguretat no hi ha cap tipus de 

problema ni incompliment normatiu, Repsol YPF ha aconseguit obtenir diversos 

certificats, com per exemple el OHSAS 18001, o ha adoptat diversos programes de 

prevenció de riscs laborals com ho és el denominat “STOP” (Seguretat en el Treball a 

través de l’Observació Preventiva). 
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Per últim, abans de passar al següent punt, és important destacar, també, que en aquest 

aspecte de política de seguretat, l’empresa certament ha aconseguit els objectius que 

pretenia, fet que ha portat a que no hi hagi disputes amb els habitants de l’entorn ni amb 

els treballadors. Per demostrar-ho, indicarem amb un gràfic la reducció del nombre de 

morts que s’ha produït a l’empresa tant pel que fa a treballadors propis com d’empreses 

alienes, en els últims anys: 

 

 

 
      Gràfic extret de www.repsolypf.com 

 

 

D’altra banda, com a segon apartat que la companyia considera vital dins del seu 

funcionament hi ha els aspectes relacionats amb el medi ambient. Aquests estan 

compresos en dos punts: 

 

Un que parla del compromís mediambiental que té la companyia i el qual es basa en que 

totes les seves activitats, processos, instal·lacions i serveis estiguin totalment dirigits a 

protegir els seus treballadors i l’entorn en general, no només fent referència als habitants 

dels pobles de la vora, si no també, a tota la flora i la fauna.  

 

L’altre són els principis mediambientals, els quals són: 

 

- Minimització de l'impacte: Realitzar un esforç continuat per identificar, 

caracteritzar i minimitzar l'impacte mediambiental negatiu derivat de les seves 
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activitats, instal·lacions, productes i serveis, i procurar una utilització eficient dels 

recursos energètics i matèries primeres. 

 

- Adaptació continuada a la normativa aplicable: Complir la legislació 

mediambiental aplicable a les diferents instal·lacions. Tenir en compte els 

estàndards internacionals i la tendència legislativa en la planificació de les 

actuacions que puguin tenir un impacte mediambiental significatiu, especialment 

en aquelles àrees en les quals no hi hagi legislació aplicable. 

 

- Prevenció de la contaminació i avaluació dels riscs potencials: Aplicar el 

principi bàsic de prevenció de la contaminació en les diferents fases del negoci 

des de la planificació i l'avaluació de decisions sobre projectes. 

 

- Aplicació de criteris d'eficiència en la resolució de la problemàtica 

mediambiental: Tenir en compte consideracions de cost/benefici mediambiental 

en la selecció de les mesures i les tecnologies a aplicar per a la solució dels 

problemes ambientals. 

 

- Col·laboració mediambiental: Col·laborar amb les diferents administracions, 

comunitat, socis, organitzacions no governamentals i entitats públiques i privades, 

en la recerca de solucions als problemes mediambientals plantejats, 

particularment als relacionats amb el procés de desenvolupament normatiu. 

 

- Criteris mediambientals en la relació amb els contractistes: Utilitzar criteris 

mediambientals en la selecció i l'avaluació dels contractistes que treballin amb les 

Línies de Negoci del CI de Tarragona, i exigir-los un comportament d'acord amb 

l'establert internament. 

 

- Comunicació i Informació Mediambiental interna i externa i relacions amb la 

Comunitat: Afavorir la comunicació mediambiental interna i externa amb criteris 

de transparència. Informar els consumidors i usuaris sobre els productes i serveis 

del CI de Tarragona a fi de garantir que el seu ús i eventual eliminació no causi 

un efecte mediambiental negatiu. 
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- Provisió dels recursos tècnics, financers, de formació i de personal: Proveir els 

recursos necessaris per al desenvolupament dels plans i programes establerts, i 

promoure la formació mediambiental d'aquelles persones implicades en la gestió i 

l'operació de les instal·lacions del CI de Tarragona. 

 

- Millora continuada: Procurar la millora continuada mitjançant l'avaluació 

mediambiental sistemàtica i periòdica del Sistema de Gestió Mediambiental, per a 

la qual cosa es considerarà com a eina bàsica la realització d'auditories 

mediambientals. 

 

- Responsabilitat de tots els empleats en l'acompliment ambiental: Els empleats del 

CI de Tarragona de tots els nivells són responsables, segons les seves funcions 

específiques, de l'acompliment mediambiental.     

 

Un cop arribem aquí comença un dels principals problemes que té la Repsol YPF a la 

seva refineria del Camp de Tarragona. Després de donar un cop d’ull al punt de vista 

que té la companyia sobre el segon dels aspectes que considera importants, ara 

canviarem de bàndol i explicarem per què ara sí que hi ha conflictes i disputes amb els 

habitants de l’entorn. I és que segons creuen aquests, alguns dels principis 

mediambientals que l’empresa dóna per aconseguits, realment no ho estan. 

 

Primerament, i utilitzant com a suport l’entrevista que ens va facilitar l’alcalde del 

Morell, podríem dir que no hi ha conformitat amb els informes que arriben al poble des 

de la Generalitat pel que fa a l’emissió de gasos de la indústria. I es que aquests 

informes, sempre tenint en compte que ara parlem des del punt de vista de l’entorn de la 

refineria (recordem que hi incloem els habitants dels dos pobles que hem analitzat al 

llarg del treball), diuen que en els últims anys hi ha hagut un nivell molt semblant en les 

tones de gasos nocius enviats a l’atmosfera i segons els afectats, les dades de 

contaminació no són reals. Per tant, podem dir que ni s’han aconseguit les millores 

continuades per reduir els problemes contaminants ni existeix un transparència 

informativa total. 

 



Rep sol el Morell? 

 35

Després, uns altres punts dels quals es queixen no només l’entorn de la refineria si no 

també algunes organitzacions que estan en contra de l’empresa Repsol YPF, com per 

exemple “Repsolmata”, els expliquem a continuació: 

 

- En els últims anys ha augmentat el percentatge d’afectats de càncer als voltants de 

la planta de refineria. Però com que les unitats d’oncologia de les principals 

institucions sanitàries de la província no faciliten aquestes estadístiques, hem 

buscat les dades del següent gràfic. Aquestes fan referència a la taxa bruta de 

mortalitat (que com veiem té tendència a l’alça)  dels últims 20 anys i pretenen 

mostrar certa relació entre aquesta i la possibilitat que estigui relacionada amb 

l’augment del percentatge d’afectats de càncer: 
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                           Gràfic elaborat a partir de dades extretes de l’Idescat 

 

 

-  El segon dels aspectes que normalment són criticats a la refineria és que amb el 

pas del temps, les instal·lacions externes de l’empresa (concretament els racks) no 

milloren el que ho haurien de fer, quedant-se obsoletes i provocant accidents i 

fuites que es podrien evitar si les autoritats ambientals fossin més conseqüents 

amb els riscs potencials de les empreses químiques. Per demostrar-ho adjuntem 

un quadre on s’hi indica tres exemples d’accidents d’aquest tipus, els quals van 

afectar aquest riu i els seus voltants. 
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Quadre extret de www.gepec.org 

 

DATA ACCIDENT EFECTES 

17/1/2002 Abocament de gasoil al riu Francolí per una 

fuita al rack de REPSOL 

Vessament d’entre 500 i 1000 litres  

28/4/2004 Esquerda d’una canonada de REPSOL que 

provoca una fuita prop del riu Francolí 

Trencament de canonada de gasoil pesant. 

Afectació de 300 metres de grava propera al riu. 

Contaminació del sòl i subsòl 

5/5/2005 Abocament d’hidrocarbur al riu Francolí REPSOL reconegué que l’abocament va tenir 

origen al seu rack de canonades 
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 4. Conclusions i propostes de solució 
 

Primerament, anem a resumir els efectes analitzats en el treball: pel que fa a demografia, 

la població ha tingut un creixement similar, tot i que, l’ha experimentat en diferents 

etapes, i el Morell ha rebut més immigració provinent de la resta de l’Estat espanyol. 

Sectorialment parlant, hem trobat diferències; el Morell està  més especialitzat en la 

industria, mentre que Vilallonga del Camp encara  té molta agricultura. La localització 

del treball és un aspecte en que les diferències són evidents, el Morell rep cada dia més 

de mil treballadors, un terç de la seva població, tot el contrari que Vilallonga del Camp. 

L’habitatge presenta evolucions similar, mentre que a l’allotjament si que hi ha 

diferències, les places hoteleres han crescut notòriament només a un dels pobles. 

La recaptació municipal és un dels aspectes amb major divergència, i això es veu 

reflectit també amb les obres públiques, on els morellencs es veuen clarament 

beneficiats. Als aspectes ambientals, la refineria ha afectat a ambdós pobles per igual. 

 

Com a conclusió cal dir que els efectes de la implantació de la refineria no ha tingut  els 

mateixos efectes als dos pobles. Ambdós es reparteixen a parts iguals els costos, com 

poden ser la contaminació mediambiental i acústica; els beneficis, però, no es 

distribueixen tan equitativament, com es pot apreciar amb les diferències en obres 

públiques i equipaments municipals, conseqüències dels majors ingressos derivats de la 

recaptació impositiva. 

 

Volem fer una petita aportació de cara a futures línies d’investigació; considerem 

interessant, que els ajuntaments de la zona s’agrupin i proposin una nova manera de 

controlar les emissions de gasos de la refineria, per exemple a través de la instal·lació 

d’un observatori de contaminació, independent dels organismes competents en la 

actualitat.  

 

Finalment, creiem que és necessari trobar una solució a les diferències creades a causa 

de la implantació de la refineria, ja que no considerem just, que Vilallonga del Camp no 

tingui una retribució per les externalitats negatives que rep de la indústria. Una 

possibilitat és crear un impost pels ajuntaments de la zona que compensi la 

contaminació.   
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5. Agraïments 
 

Agraïm, primerament, als ajuntament del Morell i Vilallonga del Camp que ens han 

facilitat l’accés als seus arxius, així com a l’ajuntament de la Pobla de Montornès, que 

tot i no aparèixer finalment al treball, ja que vam veure que les característiques del 

poble no eren les idònies per la comparació, també ens va proporcionar la informació 

que els hi vam demanar. 

 

Agraïm també a Pere Guinovart, alcalde del Morell, que ens va dedicar part del seu 

temps a respondre’ns l’entrevista que li vam fer, i a més ens va aportar informació 

addicional. 

 

Agraïm l’aportació de Joaquim Nolla i Teresa Sans, arxivers del Morell, i Pilar Riera, 

de Vilallonga del Camp, que en tot moment han estat a la nostra disposició i ens han 

proporcionat molta informació. 

 

Agraïm, finalment, a Martí Gasull, fotògraf professional, que ens va subministrar les 

fotografies que apareixen al treball i que vam utilitzar, també, a la presentació. 
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7. Apèndix 
 

7.1. Entrevista A Pere Guinovart, Alcalde Del Morell: 
 
 
 
 
Parli’ns una mica del Morell: 
 
Actualment, el Morell és una població de 2900 habitants, la situació del poble en el 

Camp de Tarragona és privilegiada, ja que es troba al mig del triangle: Tarragona-Reus-

Valls. Això li fa agafar una certa capitalitat com a municipi d’interior; només cal pensar 

que disposem de varis serveis com poden ser el CAP sanitari, l’institut, etc... que son 

utilitzats per varis pobles del nostre entorn. Com a poble, fa quaranta anys es dedicava a 

l’agricultura, i actualment és un poble dedicat majoritàriament a la indústria i als 

serveis. Si mirem el creixement que ha tingut des de la instal·lació de la indústria, 

realment no ha estat un gran creixement, ja que s’ha passat d’uns 2.000 habitants el 

1975 a 2.300 al 2000, la qual cosa ens fa pensar que la indústria tampoc ha generat molt 

creixement demogràfic. Actualment està experimentant un creixement com el de tots els 

pobles de la rodalia i el que hem de fer és vigilar que s’aguanti l’equilibri entre població 

i serveis i créixer de forma ordenada. 

 

Beneficis i inconvenients que porta la Repsol i la resta d’indústria al Morell: 

 

A veure, el Morell és un poble que té la indústria des de sempre. Tot el jovent del poble 

que ha nascut aquí sempre l’ha vista i no s’hi pot fer res; a vegades hi ha gent jove que 

em que diu que seria millor que la indústria no hi fos i jo els dic que la indústria és un 

fet que no es pot canviar i el que s’ha de fer és sospesar tots els beneficis que ens aporta, 

així com tots els inconvenients. Com a beneficis, el que ens aporta a diferència, per 

exemple de Vilallonga, que és una població que està al costat de la nostra, és que de 

contaminació en tenim els dos, però com que la indústria està enclavada entre el Morell, 

la Pobla de Mafumet i Perafort, llavors aquests pobles tenim uns ingressos extra, 

provinents dels impostos, que pobles com Vilallonga no recapten, havent de tenir, 

igualment, la indústria al costat. 
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Com a beneficis que ens aporta, cal pensar que el Morell és un poble que no té atur, 

cosa que molts altres pobles no poden dir; i això és un fet molt important, perquè a part 

que no hi hagi atur, a la gent no li cal anar a treballar a fora, ja que té feina al mateix 

municipi, i això també és molt important.  

 

Com a inconvenients, doncs ens aporta contaminació lumínica, atmosfèrica, sonora..., 

ens aporta males olors, etc. Tot s’ha de dir que des de que s’ha entrat a la UE el 

municipi també ho ha notat, ja que s’han anat aplicant mesures mediambientals 

correctores, encara que no les suficients. 

 

Ens pot parlar una mica del mediambient... 

 

A veure, ens envien uns informes de la Generalitat de Catalunya, però bé, jo com a 

alcalde del consistori des del 1992 que estem a l’ajuntament, ho hem criticat, perquè el 

que és inadmissible és que si agafes aquests informes, i vas mirant fulla per fulla, mai hi 

ha pujades ni baixades d’emissions de CO2, i els que vivim aquí sabem que alguna nit 

les entorxes fan el fum més negre i algunes coses rares passen, aleshores l’endemà 

mires les fulles dels informes, i el sofre emès mai el superen, tot està correcte. I jo no 

diria que aquests informes no siguin veritat, però sí que hi ha un grau de contaminació 

important, i això no pot ser. A la població no ens agrada que se’ns enganyi i preferiríem 

saber les coses que passen, i si un dia hi ha més contaminació de la normal doncs 

almenys saber-ho. Però és increïble que si mires el resum de l’any tinguem l’índex de 

concentració més alt de Catalunya i després els informes diguin que mai el 

sobrepassem. Però bé, el tema de mediambient, és un tema que està molt vinculat no 

només a la responsabilitat municipal, si no també al govern de la Generalitat i a la 

Conselleria de Mediambient i que jo dic que hem millorat des de que Espanya va entrar 

a Europa perquè les lleis europees són més restrictives, però és un tema que no podem 

obviar. 

 

Hi ha hagut creació d’infraestructures gràcies a la indústria? 

 

La veritat és que les infraestructures que tenim són de l’any 1936, perquè la implantació 

d’una indústria d’aquestes característiques a la nostra zona, no ha comportat la creació 

de les carreteres i les infraestructures necessàries; s’han arreglat una mica, s’han canviat 
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asfalts, etc... però són exactament les mateixes infraestructures que teníem abans de la 

Guerra Civil. I el què s’hauria de fer és invertir més en infraestructures per poder 

generar més riquesa. També hi ha molt dèficit amb l’aeroport de Reus. En fi, que el 

Camp de Tarragona té un dèficit molt important amb infraestructures, i s’ha de posar 

remei el més aviat possible. 

 

Un altre fet que ens preocupa és el tema del ferrocarril, que com ja us he dit 

anteriorment, abans passava pel Morell, i actualment és una línia que està inutilitzada, 

només la usa la Repsol pels seus trens; i esperem que ara, amb l’arribada de l’AVE al 

costat del nostre municipi, s’activi la via que va des de Reus i passa pel Morell, encara 

que és un fet bastant difícil que estem reclamant des de ja fa molts anys. 

 

Com definiria la relació de convivència entre la indústria química i el municipi? 

 

Sempre ha estat molt cordial. Cadascú al seu lloc i defensant els seus interessos, però en 

els 16 anys que porto a l’Ajuntament la relació ha estat molt bona. En alguna ocasió ha 

pogut ser més tensa, però en general ha estat molt cordial. 

 

Des d’un punt de vista industrial, hi haurà més creixement al Morell? 

 

Nosaltres tenim 100 hectàrees en el marc del pla director de la zona de la gran indústria. 

També és cert que en aquests moments ja tenim una refineria i que estem replantejant el 

creixement que han de fer algunes empreses. Es tindrà en compte el valor afegit pel 

municipi, els llocs de treball que aporti i, com a més important, el grau de contaminació, 

tant atmosfèrica com acústica, que pugui aportar aquesta indústria al nostre municipi. 

 

El municipi rep algun tipus d’ajut econòmic que no sigui a través de sistemes 

impositius per part de la indústria? 

 

Actualment els diners que tenim extraordinaris són a l’entorn d’uns 6.000 – 8.000 € 

anuals que ens donen per activitats culturals i esportives. 
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Com creu que estaria el poble sense la indústria? 

 

A veure, jo sempre ho he dit, que si no s’hagués implantat la indústria també haguéssim 

tingut creixement, ja que on hi ha la indústria, és on hi havia les terres més productives 

fa 40 anys. Era un municipi rural que a part de produir avellanes, també tenia molt 

renom pels seus préssecs, i també cultivava vinya, i no vull dir cap on haguéssim anat, 

potser s’hagués instal·lat un altre tipus d’indústria com la indústria agroalimentària; i jo 

crec que al igual que altres municipis com Riudoms, que també eren agrícoles en aquell 

moment i estaven al costat de ciutats importants com és el nostre cas, doncs ja ens 

haguéssim espavilat a desenvolupar-nos de la forma que hagués correspost: fent altres 

tipus de polígons industrials, etc... Jo del que estic convençut és que no haguéssim estat 

un municipi de Tarragona que no hagués crescut, ja que l’esperit del Morell sempre ha 

estat a créixer; per exemple l’arribada del ferrocarril 125 anys enrere, ja el diferencià de 

molts pobles de la rodalia als quals no hi va arribar; i aquest fet també va fer que hi 

hagués creació d’empreses a principis del segle passat; només cal pensar que teníem 7 

bòviles, és a dir, que en materials de construcció ja tenia indústries. O sigui, no era un 

municipi que no tingués un equilibri industrial i agrícola. També cal pensar que amb 

l’arribada del ferrocarril, indústries relacionades amb el món del vi, tinguessin certa 

importància al nostre municipi, com Cinzano, per exemple. 
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7.2. Ingressos del Morell 

 

 
Impostos Impostos Transferències Eventuals TOTAL
directes indirectes Taxes o subvencions imprevis. Resultes INGRESSOS

1974 139.777 160.000 941.990 2.549.960
1975 139.777 160.000 941.990 3.434.913
1976 229.840 643.200 3.765.097 978.252 6.981.176 12.597.565
1977 261.000 850.000 3.156.100 1.133.194 149.706 2.764.899 8.314.899
1978
1979
1980
1981 15.296.017 1.372.576 4.465.300 5.277.668 301.100 24.075.988 50.788.649
1982 15.296.017 1.372.576 8.080.800 6.484.994 500.100 21.563.499 53.297.986
1983 11.096.900 1.402.826 7.790.800 11.297.914 500.100 32.088.540
1984 20.726.000
1985 20.225.622
1986 12.915.000 2.052.826 10.194.800 15.920.920 1.000.000 5.699.400 47.782.946
1987 17.403.325 2.102.826 20.882.114 18.920.920 1.500.200 52.000 60.861.385
1988 17.923.975 2.460.384 32.057.161 19.320.920 1.500.000 1.586.801 74.849.241
1989 18.461.245 3.002.826 46.120.855 18.227.000 2.000.000 1.865.000 89.676.926
1990
1991 29.671.456 10.000.000 25.494.000 30.000.000 2.000.000 2.304.361 99.469.817
1992
1993
1994 64.020.000 6.000.000 42.339.800 37.300.000 600.000 42.300.000 192.559.800
1995 70.800.000 20.500.000 36.483.000 39.550.000 3.500.000 89.270.000 260.103.000
1996
1997
1998 87.550.000 25.000.000 74.417.000 49.150.000 2.800.000 300.000 239.217.000
1999 109.540.000 10.000.000 77.955.000 44.650.000 1.800.000 109.260.000 353.205.000
2000
2001 143.085.000 20.000.000 72.730.000 47.700.000 166.800.000 137.000.000 587.315.000
2002 159.585.001 20.000.000 61.230.001 47.699.999 167.999.999 244.099.909 700.614.909  
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7.3. Ingressos de Vilallonga del Camp 

 

 

any Impostos Impostos  Transferències Ingressos Eventuals TOTAL 
 directes indirectes Taxes o subvencions patrimonials imprevist. INGRESSOS

1971 61.700 80.600 214.100 354.900 7.340 1.360 720.000 
1972 61.700 125.600 214.100 359.328 7.340 1.932 770.000 
1973 61.700 130.600 214.100 393.351 7.340 2.909 810.000 
1974 65.200 130.600 203.200 480.205 7.340 3.455 890.000 
1975 75.200 150.600 326.200 615.283 7.340 5.377 1.180.000 
1976 253.200 350.600 328.600 764.800 7.340 5.460 1.710.000 
1977        
1978        
1979        
1980        
1981        
1982        
1983        
1984 3.390.000 950.000 3.396.000 4.263.000 1.000  12.000.000 
1985 3.500.000 950.000 3.251.950 4.280.000 18.050  12.000.000 
1986 4.200.000 950.000 2.700.000 6.000.000 150.000  43.856.919 
1987 4.263.000 1.000.000 4.525.000 7.000.000 301.000  41.399.000 
1988        
1989        
1990        
1991        
1992 12.869.000 3.000.000 12.986.000 13.590.000 500.250  56.548.282 
1993 15.420.000 4.500.000 27.733.000 12.500.000 700.250  97.014.666 
1994 15.950.000 4.000.000 26.710.375 15.000.000 900.250  82.159.672 
1995 18.300.000 4.000.000 18.155.000 18.700.000 1.700.000 1.700.000 79.688.184 
1996 19.300.000 4.000.000 14.230.000 23.050.000 1.150.000  69.934.740 
1997 23.300.000 4.000.000 15.420.000 21.750.000 1.150.000  71.820.000 
1998 19.300.000 4.000.000 14.230.000 23.050.000 1.150.000  69.934.746 
1999        
2000       116.809.978


