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El objetivo de este estudio es analizar la contribución económica de las comarcas de la
provincia de Lleida al conjunto de Cataluña. Considerando la existencia de disparidades
entre las comarcas analizadas, que se manifiestan en las variables demográficas y
económicas, se realiza una estratificación comarcal para analizar estas desigualdades.
El análisis utiliza datos sobre población, producto interior bruto, renta bruta familiar
disponible, empleo de diversos sectores de actividad, tasa de paro y de actividad. Se
identifican unos indicadores de síntesis que conservan lo fundamental de las variables
originales, como indicadores de riqueza, indicadores de crecimiento  o indicadores de
desigualdad.

Mediante las técnicas del análisis multivariante, como el análisis factorial, se separa la
información relevante de los datos considerados y se seleccionan unos componentes
únicos y no observables que explican las interrelaciones entre las variables considera-
das. La aplicación del análisis factorial a los datos proporciona tres indicadores económi-
cos que conservan el 90% de la información inicial suministrada por las variables
originales: Indicador de riqueza, de ocupación terciaria comarcal y nivel de paro comar-
cal.

Los resultados obtenidos indican que la comarca de la Val d'Aran es la comarca que
presenta el índice de riqueza más elevado y la comarca de les Garrigues la que menos.

Respecto al nivel de empleo del sector terciario, destacan nuevamente la comarca de la
Val d'Aran y la del Pallars Sobirà, con altos niveles de empleo terciario y baja ocupación
industrial. Finalmente, respecto al indicador de paro comarcal, la comarca del Segrià, a
pesar de tener unos indicadores favorables de riqueza y empleo del sector servicios,
soporta una tasa de paro mayor que el resto de las comarcas.
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1. Introducció metodòlogica1. Introducció metodòlogica1. Introducció metodòlogica1. Introducció metodòlogica1. Introducció metodòlogica

Atesa l’existència de disparitats entre les comarques de la província
de Lleida, que es manifesten en les variables demogràfiques i
econòmiques, cal proposar unes tècniques útils, que permetin
analitzar aquestes desigualtats i fer una estratificació comarcal a par-
tir de la qual sigui possible estudiar la contribució de la província de
Lleida a la realitat actual de Catalunya.

L’extensa base de dades de què es disposa fa difícil qualsevol
classificació de les comarques i justifica la necessitat de reduir-ne les
dimensions bo i retenint, alhora, la màxima informació possible.
S’utilitzen dades sobre població, PIB, renda bruta familiar, ocupació
en funció dels sectors d’activitat i taxes d’atur i d’activitat per obtenir
uns indicadors expressats en termes relatius; amb tot això s’establiran
similituds i diferències que permetin agrupar les comarques de la
província de Lleida amb més semblances entre si.

En primer lloc, en aquest estudi s’intentarà identificar dos o tres
indicadors de síntesi que conservin el gros de les variables originals i
que, simultàniament, ofereixin una còmoda lectura (com ara un in-
dicador de riquesa, un indicador de creixement o un indicador de
desigualtat). Per a això utilitzarem tècniques d’anàlisi multivariant,
com és el mètode d’anàlisi factorial, que permetrà destriar la
informació rellevant de les dades inicialment observades i així selec-
cionar uns components, únics i no observables, que expliquin les
interrelacions entre les variables considerades.

(*) Departament d’Economia Aplicada. Universitat de Lleida
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Les comarques prendran nous valors en el sistema d’eixos que
dissenyem, de la qual cosa resultaran mapes descriptius de la província
de Lleida. Entenem que aquest procediment és prou definitiu per
aconseguir una completa descripció de qualsevol estructura
socioeconòmica, però per fer més entenedors els resultats en fem
agrupacions.

2 .2 .2 .2 .2 . Factors econòmicsFactors econòmicsFactors econòmicsFactors econòmicsFactors econòmics

Amb l’objectiu de trobar factors econòmics que expliquin les possibles
interrelacions entre un grup de variables, difícils d’observar
directament, procedim a aplicar l’anàlisi factorial a la base de dades
elaborada per a la província de Lleida, a l’àmbit comarcal. Per dur a
terme aquesta anàlisi cal seguir els apartats següents:

1. Definició de les variables

2. Interpretació de la matriu de correlació entre variables

3. Obtenció del nombre de factors

4. Interpretació dels components

5. Posicionament de les comarques en els eixos factorials

6. Agrupació de les comarques en funció dels components

2.1. Definició de les variables

L’estudi inclou vuit variables de tipus econòmic, que s’han considerat
en termes relatius:

• PIB per càpita: recull el resultat final de l’activitat productiva i es
correspon amb el valor de la producció de béns i serveis, menys el
consum intermedi, més l’IVA que grava els productes, més els impostos
nets lligats a la importació per habitant, tot en milions de pessetes
corrents.
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• RBFD (renda bruta familiar disponible): macromagnitud que mesu-
ra els ingressos per habitant que es destinen al consum o a l’estalvi,
en milions de pessetes corrents, en un territori.

• Taxa d’activitat: indica la relació entre la població activa i la població
total de setze anys o més, de cadascuna de les comarques.

• Taxa d’atur: és un indicador de l’atur registrat respecte a la població
econòmicament activa de cada comarca. La població activa està inte-
grada per les persones ocupades, pels aturats que han tingut una
ocupació anterior i pels aturats que busquen la primera feina. La
població aturada, en canvi, està formada pel nombre de persones que
busquen ocupació, hagin o no treballat amb anterioritat, registrades
en les oficines d’ocupació de l’INEM.

• Ocupació/població: explica la relació entre el nombre de persones
afiliades al règim general de la Seguretat Social i al règim especial
d’autònoms en cada comarca i el nombre total d’habitants de cada
comarca.

• Ocupació en el sector agrícola: indica en tant per u el nombre de
persones afiliades al règim general de la Seguretat Social i al règim
especial d’autònoms en el sector de l’agricultura respecte del total
d’ocupats en cada comarca. La població ocupada està integrada per
les persones de setze anys o més que es dediquen a la producció de
béns i serveis en el període considerat.

• Ocupació en el sector industrial: indica en tant per u el nombre de
persones afiliades al règim general de la Seguretat Social i al règim
especial d’autònoms en el sector de la indústria respecte al total
d’ocupats en cada comarca.

• Ocupació en el sector serveis: indica en tant per u el nombre de
persones afiliades al règim general de la Seguretat Social i al règim
especial d’autònoms en el sector serveis respecte al total d’ocupats en
cada comarca.
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En el quadre 1 es presenta la distribució dels valors observats
d’aquestes variables a les dotze comarques que formen la província
de Lleida l’any 1998.

2.2.  Interpretació de la matriu de correlació entre variables

La matriu de correlacions calculada entre les variables d’aquesta
anàlisi és indicativa del grau de dependència lineal que hi ha entre
elles. Això és evident en observar la relació positiva entre la RBDF i
l’ocupació en el sector serveis o la relació que hi ha entre la taxa
d’activitat i la variable ocupació/població. També és lògica la relació
negativa entre la taxa d’activitat i l’ocupació en el sector agrícola i
entre el PIB per càpita i l’ocupació en el mateix sector.

Aquestes relacions fan palesa la contribució del sector serveis al PIB

per càpita i la RBDF en la província de Lleida. Si es destria el PIB per
càpita per sectors, el terciari és el que presenta un volum més gran en
relació amb la resta de sectors1.

1 Segons l’Anuari Econòmic Comarcal de la Caixa de Catalunya de 1998, a Catalunya el pes
del PIB del sector primari és d’un 1,9%, el del sector de la indústria d’un 30,1%, el del sector
de la construcció d’un 7,1% i el del sector serveis d’un 60,9% sobre el total comarcal. En
l’àmbit comarcal, per a la província de Lleida les dades són en general molt similars, tret de
les comarques de les Garrigues i la Noguera.

Quadre 1. Distribució de les variables per comarques. Any 1998  

Comarca PIB per 
càpita 

RBFD Taxa 
d’activitat 

Taxa 
d’atur 

Ocupats/ 
població 
total 

Ocupació 
sector 
agrícola 

Ocupació 
sector 
industrial* 

Ocupació 
sector 
serveis 

  1. Alt Urgell 1,3648 1,8000 0,4861 3,80 0,2982 0,0288 0,1806 0,6327 

  2.Alta Ribagorça 1,3259 2,3570 0,5011 2,50 0,3048 0,0162 0,0991 0,7198 

  3. Garrigues 0,9529 1,9140 0,4313 4,70 0,2277 0,0765 0,3075 0,4373 

  4. Noguera 1,0930 1,9920 0,4679 3,50 0,2998 0,0782 0,2490 0,4873 

  5. Pallars Jussà 1,1837 1,9200 0,4515 3,50 0,2525 0,0376 0,1307 0,6335 

  6. Pallars Sobirà 1,0732 2,3090 0,5075 4,10 0,2890 0,0150 0,0752 0,7204 

  7. Pla d’Urgell 1,2054 1,9890 0,4770 3,70 0,3831 0,0681 0,3495 0,4495 

  8. Segarra 1,4399 2,0080 0,5105 3,10 0,5385 0,0290 0,6424 0,2448 

  9. Segrià 1,3051 1,9420 0,5143 5,80 0,4761 0,0269 0,1324 0,7326 

10. Solsonès 1,2645 1,9430 0,5145 3,40 0,4102 0,0431 0,2940 0,4420 

11. Urgell 1,1981 2,0460 0,4981 3,50 0,3759 0,0364 0,2938 0,5512 

12. Val d'Aran 1,5453 2,9960 0,5890 2,50 0,5530 0,0022 0,0450 0,7683 

* No inclou l’ocupació del sector de la construcció. 
Font: Anuari Econòmic Comarcal de la Caixa de Catalunya, 1999 i 2001, Idescat i elaboració pròpia.
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Si s’aplica la mesura d’adequació mostral KMO2 s’obté un valor situat
en els límits d’acceptabilitat de 0,525. Utilitzant l’estadístic de Bartlett3,
que pren el valor c2 = 84,691 amb un nivell de significació crític de
0,000, es rebutja la hipòtesi nul·la de no correlació entre les varia-
bles observades. El test de Bartlett ens confirma l’existència de
dependència lineal entre les variables i justifica la continuïtat del
procediment, per la qual cosa és pertinent aplicar l’anàlisi factorial
les ràtios analitzades.

Quadre 2. Matriu de correlacions  
 

 
PIB per 

càpita 
RBDF 

Taxa 

d’activitat 

Taxa 

d'atur 

Ocupació/ 

població 

Ocupació 

sector 

primari 

Ocupació 

sector 

industrial 

Ocupació 

sector 

serveis 

 PIB per càpita 1,000 0,470 0,784 -0,457 0,781 -0,686 0,011 0,174 

 RBDF 0,470 1,000 0,768 -0,520 0,430 -0,603 -0,453 0,509 

 Taxa activitat 0,784 0,768 1,000 -0,358 0,801 -0,756 -0,240 0,383 

 Taxa d'atur -0,457 -0,520 -0,358 1,000 -0,164 0,289 -0,048 0,062 

 Ocupació/població 0,781 0,430 0,801 -0,164 1,000 -0,443 0,275 -0,091 

 Ocupació sector primari -0,686 -0,603 -0,756 0,289 -0,443 1,000 0,418 -0,604 

 Ocupació sector industrial 0,011 -0,453 -0,240 -0,048 0,275 0,418 1,000 -0,953 

 Ocupació sector serveis 0,174 0,509 0,383 0,062 -0,091 -0,604 -0,953 1,000 

 

Font: elaboració pròpia 

2 Mesura de Kaiser-Meyer-Olkin d’adequació mostral.

3 El contrast d’esfericitat proposat per Bartlett pretén donar resposta a la qüestió de si
existeix una relació significativa entre les variables analitzades:
H0: êRp ê=1
H1: êRp ê¹1
On Rp és la matriu de correlació poblacional.

Quadre 3. Prova de Bartlett 

Mesura de Kaiser-Meyer-Olkin 
Xi-quadrat  
Gl 
Significació 

0,525 
84,691 

28 
0,000 

 

Font: elaboració pròpia 
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2.3.  Obtenció del nombre de factors

El mètode d’extracció que hem utilitzat per obtenir els factors és el de
components principals4. Per determinar el nombre d’eixos factorials
s’ha escollit el criteri de Kaiser, segons el qual només es conserven
els factors que presenten valors propis superiors a la unitat. Amb
aquest procediment se seleccionen tres components.

Els tres primers factors retenen el 90,438 % de la dispersió inicial,
cosa que representa una molt bona proporció si tenim en compte que
cadascun dels nous components proporciona informació independent
i, per tant, no repetida.

Després de la rotació dels eixos, per aconseguir una projecció més
entenedora de les comarques cal assignar un 40,240% de capacitat ex-
plicativa al primer factor, un 32,569% al segon i un 17,630% al tercer.

4 El mètode de components principals a partir de la matriu de correlacions Rp, que permet
detectar redundàncies d’informació, calcula la capacitat d’informació retinguda pels
components mitjançant els valors propis:¹R-lIJ¹ = 0; solucions de l =  l1 ,  l2 , ... i també calcula
l’estructura lineal entre cada component i totes les variables:

(R-ljIJ) uj = 0;  amb uj = 

Ij

j

j

u

u
u

M
2

1

  j = 1, 2, …

Quadre 4. Variància total explicada 

 

Component Suma de les saturacions al 
quadrat de l'extracció 

Suma de les saturacions al 
quadrat de la rotació 

 Total % 
variància 

% 
acumulat 

Total % 
variància 

% 
acumulat 

1 
2 
3 

4,127 
2,154 
0,954 

51,585 
26,930 
11,924 

51,585 
78,515 
90,438 

3,219 
2,605 
1,410 

40,240 
32,569 
17,630 

40,240 
72,809 
90,438 

 

Font: elaboració pròpia 
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L’aplicació d’aquesta tècnica permet reduir la dimensionalitat, és a
dir, recollir la major part de la informació subministrada per les vuit
variables originals en els tres components considerats.

Amb les comunalitats que expressen la proporció de la variància d’una
variable explicada pels factors seleccionats, s’aprecia que la majoria
de les variables estan ben representades en els dos eixos principals, ja
que en gairebé en totes les variables és superior a 0,90, però són
especialment bones per a l’ocupació en el sector serveis, la taxa d’atur
i l’ocupació en el sector de la indústria.

2.4.  Interpretació dels components

Les matrius factorials, representades en els quadres 6 i 7, sense rotació
i amb rotació Varimax5 respectivament, recullen la ponderació de cada
factor en cadascuna de les variables; i com que els factors són
ortogonals, les càrregues factorials són coeficients de correlació en-
tre variables i factors.
5 Els eixos dels factors amb el mètode Varimax s’obtenen maximitzant la suma de variàncies
de les càrregues factorials al quadrat dins de cada factor. Per evitar la influència de les
variables amb més comunalitats aquestes càrregues es divideixen per la comunalitat de la
variable corresponent. La funció que es maximitza és la següent:

∑

∑∑

=

==
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Quadre 5. Comunalitats 
 Inicial Extracció 

PIB per càpita 1,000 0,841 

RBDF 1,000 0,801 

Taxa d’activitat 1,000 0,936 

Taxa d'atur 1,000 0,976 

Ocupació/població 1,000 0,952 

Ocupació sector primari 1,000 0,783 

Ocupació sector industrial 1,000 0,966 

Ocupació sector serveis 1,000 0,980 

Font: elaboració pròpia 
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Es pot veure com, en la solució inicial, els factors estan correlacionats
amb més o amb menys intensitat amb cadascuna de les variables
originals. Amb la rotació pretenem que cadascuna de les variables
originals tingui una correlació tan propera a u com es pugui i
correlacions properes a zero amb l’altre factor; d’aquesta manera, cada
factor tindrà una correlació elevada amb un grup de variables i baixa
amb la resta, amb la qual cosa s’aconsegueix una interpretació més

Quadre 6. Matriu de components 

 Components 
 1 2 3 

Taxa d’activitat 0,940 0,178 0,143 

Ocupació sector primari -0,866 0,136 -0,119 

RBDF 0,839 -0,125 -0,287 

PIB per càpita 0,813 0,413 0,101 

Ocupació/població 0,653 0,621 0,373 

Ocupació sector industrial -0,414 0,891   

Ocupació sector serveis 0,563 -0,806 0,117 

Taxa d'atur -0,463 -0,296 0,821 

Font: elaboració pròpia 

Quadre 7. Matriu de components rotats 

 Components 
  1 2 3 

Ocupació/població 0,951 -0,219   

Taxa activitat 0,888 0,299 -0,242 

PIB per càpita 0,875   -0,272 

Ocupació sector primari -0,677 -0,539 0,186 

Ocupació sector serveis 0,132 0,981   

Ocupació sector industrial   -0,979   

Taxa d'atur -0,175   0,970 

RBDF 0,498 0,502 -0,549 

Font: elaboració pròpia 
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adequada dels factors inicials. La matriu de transformació de factors
ofereix informació sobre la posició dels eixos rotats, respecte dels eixos
sense rotar6.

6 Es pot comprovar com a partir d’aquestes matrius factorials es calculen els valors propis de
cada component (amb rotació o sense), els quals, com ja hem vist, indiquen la capacitat
explicativa de cada factor considerat. Així, per exemple, per obtenir el valor propi del
primer component sense la rotació:
(0,940)2 +(-0,866)2  + 0,839 2 + 0,8132 + 0,6532 + (-0,414)2 + 0,5632 + (-0,463)2 = 4,127

Ocupats/població

Taxa d'atur
PIB per càpita

Taxa activitat

ocupació s. industrial

1,01,0

-0,5

0,0

0,50,5

0,5
RBDF

Ocupació s.primari

1,0

0,00,0
-0,5-0,5

Component 3Component 1

C
o
m
p
o
n
e
n
t

2

Font: elaboració pròpia

Ocupats/població

Taxa d'atur
PIB per càpita

Taxa activitat

ocupació s. industrial

1,01,0

-0,5

0,0

0,50,5

0,5
RBDF

Ocupació s.primari

1,0

0,00,0
-0,5-0,5

Component 3Component 1

C
o
m
p
o
n
e
n
t

2

Font: elaboració pròpia

Gràfic 1. Components en espai rotat

Quadre 8. Matriu de transformació 

Component 1 2 3 
1 
2 
3 

0,798 
0,451 
0,399 

 0,479 
-0,877 
 0,034 

-0,366 
-0,164 
 0,916 

Font: elaboració pròpia 
A partir de la matriu de components rotats s’elabora el gràfic de
components en espai rotat, on podem veure la situació de cadascuna
de les variables inicials sobre els tres eixos factorials seleccionats en
la nostra anàlisi.
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El component 1component 1component 1component 1component 1 es relaciona positivament amb la taxa d’activitat,
amb el PIB per càpita i amb la relació ocupació-població amb valors
suficientment elevats i es relaciona negativament amb l’ocupació en
el sector agrícola. Així doncs, el considerem com una variable que
defineix un indicador de riquesa de les comarques.

D’altra banda el component 2 component 2 component 2 component 2 component 2 és definit de forma positiva per
l’ocupació en el sector serveis i de forma negativa per l’ocupació en el
sector industrial, cosa que permet interpretar-lo com a indicador del
nivell d’ocupació terciària en cadascuna de les comarques.

I, per últim, el component 3 component 3 component 3 component 3 component 3 es relaciona positivament amb la taxa
d’atur amb un valor molt alt i negativament amb la renda familiar
bruta disponible, la qual cosa fa que sigui un indicador del nivell
d’atur comarcal.

2.5. 2.5. 2.5. 2.5. 2.5. Posicionament de les comarques en els eixos factorials

Un altre gràfic força interessant és el de les comarques respecte dels
eixos factorials rotats, per a la qual cosa cal calcular les puntuacions
factorials en els components a partir de l’obtenció de la matriu de
coeficients.

Quadre 9. Matriu de coeficients  

 Component 
 1 2 3 
PIB per càpita 0,286 -0,070 -0,007 

RBDF 0,016 0,138 -0,340 

Taxa activitat 0,279 0,042 0,041 

Taxa d'atur 0,192 0,096 0,852 

Ocupació/població 0,413 -0,164 0,253 

Ocupació sector primari -0,189 -0,160 -0,048 

Ocupació sector industrial 0,116 -0,410 -0,011 

Ocupació sector serveis -0,011 0,398 0,124 

 
Font: elaboració pròpia 



13

El mètode utilitzat per estimar els coeficients és el mètode de regressió,
a partir dels quals l’estructura dels components trobats és:

C1 = -0,189 ocupació agrícola +0,116 ocupació industrial – 0,011
ocupació serveis + 0,286 PIB càpita + 0,016 RBDF + 0,413 ocupació/
població + 0,192 taxa atur + 0,279 taxa d’activitat

C2     = -0,160 ocupació agrícola - 0,410 ocupació industrial + 0,398
ocupació serveis – 0,070 PIB càpita + 0,138 RBDF - 0,164 ocupació/
població + 0,096 taxa atur + 0,042 taxa d’activitat

C3 = -0,048 ocupació agrícola - 0,011 ocupació industrial + 0,124
ocupació serveis - 0,007 PIB càpita - 0,340 RBDF + 0,253 ocupació/
població + 0,852 taxa atur + 0,041 taxa d’activitat

I la projecció de cada comarca en els tres eixos rotats és la següent:

Quadre 10. Projeccions dels factors  

Comarques Component 1 Component 2 Component 3 
Alt Urgell -0,08258 0,28202 0,32956 

Alta Ribagorça -0,23349 0,90713 -1,34809 

Garrigues -1,52063 -0,46687 0,59930 

Noguera -1,05307 -0,43083 -0,37173 

Pallars Jussà -0,97599 0,47936 -0,22681 

Pallars Sobirà -0,35814 1,26360 0,19151 

Pla d’Urgell -0,28371 -0,85398 0,00237 

Segarra 1,34572 -2,19497 -0,29704 

Segrià 1,09373 0,72421 2,59236 

Solsonès 0,27485 -0,64831 -0,08564 

Urgell -0,01586 -0,21442 -0,09604 

Val d'Aran 1,80917 1,15307 -1,28975 

Font: elaboració pròpia 
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Atesa la lectura que hem fet dels tres factors retinguts en l’anàlisi, i
seguint el gràfic de les projeccions dels factors, hauríem d’interpretar
que les comarques situades per damunt del centre geomètric són
aquelles que presenten més riquesa, ja que són les que presenten
uns valors més alts de PIB per càpita i de taxa d’activitat, i que les
comarques situades per sota del centre són les que presenten uns
valors de riquesa més baixos. Destaquem la comarca de la Val d’Aran,
que se situa en la zona més alta, i la comarca de les Garrigues, en la
zona més baixa.

D’altra banda, si analitzem el segon component sobre el mateix
gràfic, veiem que les comarques projectades a l’esquerra del cen-
tre geomètric són les de nivell més alt d’ocupació en el sector
terciari i, alhora, de nivell més baix d’ocupació en el sector indus-
trial, mentre que les situades a la dreta del centre són les que pre-
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Quadre 11. Matriu de covariàncies de les puntuacions dels components 

Component 1 2 3 
1 
2 
3 

1,000 
0,000 
0,000 

0,000 
1,000 
0,000 

0,000 
0,000 
1,000 

 Font: elaboració pròpia 
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senten menys ocupació en el sector serveis i més ocupació en el
sector industrial. Destaquen a la zona de l’esquerra les comarques
de la Val d’Aran i del Pallars Sobirà i a la zona de la dreta la co-
marca de la Segarra i del Pla d’Urgell. Lògicament, com més
propera al centre geomètric apareix una comarca, més difícil re-
sulta definir-la per cadascun dels components.

En relació amb el tercer component, les comarques situades més
a l’esquerra del centre geomètric són les que presenten menys
taxa d’atur i les situades més a la dreta del centre són les que
posseeixen taxes d’atur més elevades. En el primer grup desta-
quen les comarques de l’Alta Ribagorça i de la Val d’Aran i, en el
segon, la comarca del Segrià.

2.6.  Agrupació de les comarques en funció dels components

Amb la projecció de cada comarca segons els tres factors considerats,
utilitzem la metodologia clúster amb l’objectiu de buscar agrupacions
entre les comarques més semblants i el perfil que les identifica.

Amb aquest procediment es parteix de grups uniobservacionals, de
manera que primer s’agrupen les dos comarques més semblants, a
continuació s’incorpora una altra observació al grup i es forma una
altra parella de comarques properes, i així successivament. Després
es van creant conglomerats integrats per diverses parelles de
comarques, de manera que s’obté un nombre cada cop més baix de
grups fins acabar unint totes les comunitats. Amb els valors
normalitzats per aconseguir les diferents agrupacions s’elabora la
matriu de distàncies que separen totes les comarques, utilitzant la
distància euclidiana7, a la qual s’aplica el mètode d’enllaç  de les
distàncies mitjanes dins dels grups8.

7 La distància euclidiana és la distància entre les observacions i-èssima i k-èssima: d(i,k) =

∑ −
j

kjij XX 2)(

8 Mètode de distàncies mitjanes entre grups (group-average): el criteri és unir els dos grups
amb la mínima distància entre ells, considerant la distància entre dos grups com la mitjana
de les distàncies entre tots els parells d’individus, en els quals un membre del parell pertany
a cadascun dels clústers formats anteriorment.
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La distribució de les comarques en el sistema bivariant d’eixos
factorials ja ens havia donat una idea de la proximitat que hi ha entre
algunes comarques, ateses les semblances entre els tres indicadors
utilitzats.

Els diferents conglomerats sorgits de l’anàlisi clúster refermen
les conclusions a què ja havíem arribat, amb grups ben
definits.

121110715436289

3,46

2,31

1,15

0,00

Distància

Comarques

Gràfic 3. Clúster per comarques1

(1) Cada número correspon a una comarca, tal com s'indica en el quadre 1.
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A partir de la representació gràfica, dendograma, les comarques es
troben agrupades en cinc clústers, que a trets generals es caracteritzen
de la manera següent:

Clúster 1Clúster 1Clúster 1Clúster 1Clúster 1: format per les comarques de la Noguera (4), les
Garrigues (3) i el Pallars Jussà (5), que es caracteritzen per presen-
tar els valors de riquesa més baixos i per tenir més ocupació en el
sector agrícola.
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Clúster 2Clúster 2Clúster 2Clúster 2Clúster 2: format per la comarca del Pallars Sobirà (6) i l’Alta
Ribagorça (2), que presenten una bona ocupació en el sector terciari,
amb un nivell mitjà de benestar i un nivell mitjà de concentració de
comerços i indústries si es compara amb el total de la província.

Clúster 3Clúster 3Clúster 3Clúster 3Clúster 3: agrupa la comarca del Segrià (9), la qual presenta la taxa
d’atur més elevada si es compara amb la resta de comarques.

Clúster 4Clúster 4Clúster 4Clúster 4Clúster 4: integrat per la Segarra (8), l’Alt Urgell (1), el Pla d’Urgell (7),
el Solsonès (10) i l’Urgell (11): posseeixen els índexs d’ocupació en el
sector industrial si es compara amb la resta de la província de Lleida.

Clúster 5Clúster 5Clúster 5Clúster 5Clúster 5: conté la comarca de la Val d’Aran (12), que sobresurt per
tenir els índexs de riquesa i d’ocupació més elevats en el sector serveis
i una taxa d’atur baixa.

 

Quadre 12. Matriu de distàncies entre les comarques* 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1,7966 1,6436 1,3934 1,0708 1,0288 1,1991 2,9271 2,5883 1,0796 0,6573 2,6381 

 2 2,7086 1,8480 1,4112 1,5852 2,2198 3,6361 4,1619 2,0667 1,6949 2,0582 

  3 1,0783 1,3691 2,1241 1,4269 3,4649 3,4965 1,9302 1,6767 4,1569 

   4 0,9248 1,9160 0,9544 2,9785 3,8378 1,3756 1,0948 3,3976 

    5 1,0824 1,5197 3,5422 3,5059 1,6900 1,1917 3,0562 

     6 2,1273 3,8863 2,8570 2,0329 1,5441 2,6274 

      7 2,1314 3,3310 0,6016 0,7003 3,1745 

       8 4,1150 1,8930 2,4118 3,5227 

        9 3,1186 3,0560 3,9707 

         10 0,5223 2,6549 

          11 2,5740 

*Cada número correspon a una comarca tal i com s'indica en el quadre 1. 

Si obtenim la matriu de distàncies entre comarques, podem ob-
servar com les més allunyades  respecte dels factors considerats,
són les comarques de les Garrigues i la Val d’Aran. Això sembla
lògic, ja que les Garrigues és una comarca on el valor de les varia-
bles és més baix, mentre que la Val d’Aran és la comarca amb
valors més alts, en termes relatius. En canvi les comarques més
properes serien l’Urgell i el Solsonès, amb valors de les variables
molt similars.
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3. Conclusions3. Conclusions3. Conclusions3. Conclusions3. Conclusions

L’aplicació de l’anàlisi factorial a la base de dades presentada ha
permès obtenir tres indicadors econòmics que conserven un
90,438% de la informació inicial subministrada per les variables
originals.

El primer component l’hem definit com un indicador del nivell
de riquesa de les comarques de la província de Lleida, que està
positivament relacionat amb la taxa d’activitat, el PIB per càpita i
l’ocupació/població, i de manera negativa amb l’ocupació en el
sector agrícola.

El segon component s’associa a un indicador del nivell d’ocupació
terciària comarcal, ja que es troba correlacionat de forma positiva amb
l’ocupació en el sector serveis i de manera negativa amb l’ocupació
en el sector industrial.

I el tercer component, atesa la seva forta relació amb la variable taxa
d’atur, és un indicador del nivell d’atur comarcal.

Amb els tres components situats en eixos tridimensionals hi hem
projectat les comarques lleidatanes, de manera que si considerem l’eix
que conté els valors del primer component, veiem que presenten
major o menor nivell de riquesa en funció de la seva posició per
damunt o per sota del centre geomètric del paral·lelepípede. La co-
marca de la Val d’Aran és la que presenta l’índex de riquesa més elevat
i la de les Garrigues la que menys.

Pel que fa al segon component, les comarques projectades cap a
l’esquerra del centre geomètric es caracteritzen per tenir un alt nivell
d’ocupació en el sector terciari i menys ocupació en el sector indus-
trial i les situades a la dreta, el contrari. Cal destacar novament la
comarca de la Val d’Aran juntament amb el Pallars Sobirà, que es
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Component 2: ocupació sector serveis
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localitzen en el primer grup, i la Segarra i el Pla d’Urgell perquè pre-
senten els nivells més baixos d’ocupació en els serveis i els més alts
en el sector industrial.

I, per últim, si ens fixem en el tercer component, les comarques més
a la dreta del centre posseeixen un alt nivell d’atur, mentre que les
que es troben més a l’esquerra tenen un índex d’atur més baix. Desta-
ca en la part negativa la comarca del Segrià.

També resulta interessant analitzar la posició de les comarques en
els eixos bivariants, on s’observa la bona posició de la comarca de la
Val d’Aran i del Segrià en el sector terciari i la bona posició de la
comarca de la Segarra en el sector industrial. En contraposició, l’índex
de riquesa de la comarca de les Garrigues és el més baix.

Malgrat la bona posició de la comarca del Segrià pel que fa als
components 1 i 2, es pot veure que és la que suporta la taxa d’atur més
elevada de totes les comarques lleidatanes.
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Amb les projeccions aconseguides dels tres factors, hem agrupat les
comarques utilitzant metodologia clúster i hem identificat cinc
conglomerats, dels quals cal destacar:

· L’agrupació que conté la comarca de la Val d’Aran, ja que
sobresurt de la resta perquè té els indicadors amb els valors més elevats
i que l’identifiquen amb una bona situació econòmica, una important
ocupació en el sector terciari i una baixa taxa d’atur.

· El clúster que conté la comarca del Segrià i que la identifica
com la que té la taxa d’atur més elevada.

· El conjunt de les comarques més agrícoles, com ara la Noguera,
les Garrigues i el Pallars Jussà, amb un índex de riquesa baix.

Component 3: atur
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