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1. PRIMER, TU. PRIMER, TARRAGONA 
 
ara Ballesteros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot el que 
passa a la 
ciutat i al 
tarragoní  
 

El programa que teniu a les mans és l’instrument mitjançant el 
qual volem compartir amb el conjunt de la ciutadania el nostre 
model de ciutat i la nostra visió d’allò que ha de ser la Tarragona 
del futur. Alhora és el nostre compromís amb la ciutat. 
 
El principal objectiu que es planteja el nostre programa electoral 
és fer arribar als veïns i veïnes de Tarragona un acurat i exhaustiu 
conjunt de propostes que veritablement responguin a les seves 
demandes i necessitats. En l’elaboració d’aquest programa hem 
volgut posar l’accent en la participació ciutadana, obrint un procés 
en el qual tothom que volgués fer-nos arribar les seves aportacions 
i suggeriments ho pogués fer de manera fàcil i ràpida. És per això 
que aquest programa depassa allò que inicialment era un document 
del PSC i ha esdevingut un projecte compartit per centenars de 
tarragonins que han intervingut en la seva elaboració. 
 
“ Primer Tarragona “ és igual a: “ primer la persona concrreta 
“,la totalitat o globalitat així com el seu entorn, la seva família 
en primer terme. 
 
Diem “ Primer Tarragona “ perquè ens preocupa i ens ocuparem 
de la dimensió humana dels tarragonins i tarragonines, de les 
seves necessitats materials – l’economia - ,  però també les 
intel.lectuals – formació - , les emocionals -  de relació amb 
l’entorn - , les físiques – salut i medi ambient  – o el divertiment 
- l’oci -. 
 
Diem “ Primer Tarragona “  perquè també pensem en les 
generacions futures. Perquè si només pensem en l’actual 
segurament condemnarem als futurs tarragonins, als nostres fills i 
als nostres nets a no gaudir de la ciutat que tindran dret a fruir. 
Farem doncs les coses amb la mirada alta i des del present però 
tenint en compte el futur. 
  
Tot això no ha format  part de l’agenda dels actuals governants. Ni 
s’ha planificat ni s’ha tingut en compte el tarragoní concret. 
Gairebé exclusivament allò que es vol i es pot exhibir, han estat 
algunes obres. I encara les més importants resten pendents: Teatre 
Tarragona, Façana Marítima, Preventori de la Savinosa. 
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I és que s’ha mirat en massa ocasions altres interessos o prioritats 
que no pas les necessitats dels ciutadans concrets.  
 
Així doncs, ens preocuparem i ens ocuparem de tots els aspectes 
que afecten l’home i la dona de Tarragona, sigui o no sigui 
competència de l’Ajuntament.  
 
 

Implicació de 
tothom 

I proposem que en aquest gran projecte, tothom s’hi impliqui. Que 
la comunitat tarragonina sencera.tingui presents aquests aspectes 
principals, tant o més importants que les obres i que el creixement 
urbanístic o econòmic: l’educació, la salut, els grans, els petits i els 
que són dependents. 
 
En resum, i “ Primer Tarragona” vol dir que hem d’aconseguir 
la implicació de tothom en un projecte que ha de ser de tots, 
des de cada petit racó o espai públic fins als temes importants 
com el Pla Estratègic Tarragona 2.022 o els projectes de relleu 
internacional que engegarem com la promoció de Tarraco o la 
façana marítima o els Jocs del Mediterrani. 
 

 
Una sola 
Tarragona: 
integració 
social amb els 
mateixos drets 
i amb les 
mateixes 
obligacions 

 
I amb la integració social de tothom. Una sola ciutat , una sola 
Tarragona sense marginació de ningú. Tothom amb les mateixes 
oportunitats però també amb les mateixes obligacions. Per 
solidaritat o qui no cregui en la solidaritat, que ho procuri perquè 
hi hagi harmonia i pau social. 
 

 
 
Un nou 
tarragonisme 
d’alçada: 
orgull de 
sentir-se 
tarragoní 

 
 “ Primer Tarragona “, sí, perquè només a una Tarragona pensada 
d’aquesta manera, on els primers siguin els tarragonins, aquests 
podran sentir-se orgullosos de veritat de viure-hi. Això val la 
pena ¡¡ 
 
Aquest és el tarragonisme  que volem, el que pensem que té 
valor de veritat, l’autèntic. Un tarragonisme que no es queda 
només en les nostres tradicions i els nostres símbols que també 
reconeixem i valorem perquè són els nostres i han de ser els de 
tots, però que va mes enllà:  
 

- és el tarragonisme dels valors més alts, els que es 
poden considerar personals com l’afany de superació, la 
tenacitat, la constància... 
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- I el tarragonisme dels valors que tenen una dimensió 
col.lectiva, com la solidaritat, l’ajuda mútua, la il.lusió i  el 
treball per grans projectes col.lectius que tota ciutat ha e 
tenir . 

 
 

L’Ajuntament 
farà molt i els 
ciutadans que 
ho desitgin, 
també  

Aquest projecte que proposem als tarragonins, aquest “ primer 
Tarragona “ és una tasca d’envergadura que és impossible dur 
a terme només des del Govern municipal. Tenim molt per fer i 
proposem il·lusionar els ciutadans, no que restin passius. El nostre 
projecte és col.lectiu, depassa el Partit Socialista, és molt ampli i 
requereix de la col.laboració de tothom que vulgui participar. 
 
 

Proximitat, 
proximitat i 
proximitat 

El nostre alcaldable Josep Fèlix Ballesteros ha proclamat en 
moltes ocasions la seva prioritat: proximitat, proximitat i 
proximitat de l’alcalde respecte dels ciutadans i ciutadanes. 
 
Però també dels ciutadans entre si. No té sentit l’individualisme 
ferotge, aïllar-nos fins i tot dels veïns més propers, del qui té 
problemes ... perquè tots en tenim; i si no els tenim els tindrem 
inevitablement algun dia. La proximitat, l’ajuda mútua, la 
solidaritat dóna veritable sentit a la nostra existència i ens pot fer 
més feliços. 
 

Autoritat Proposem  també l’exercici de l’autoritat ben entesa, 
democràticament, amb diàleg, amb responsabilitat, però amb 
fermesa i adoptant les decisions que els ciutadans reclamen també 
d’un governant. 
 
Perquè a tothom se li han de reconèixer els mateixos drets però 
també ha d’acomplir amb les mateixes obligacions i deures 
 

Dimensió 
humana 

No tot és ni ha de ser valorat monetàriament. No creiem  en “ tant 
tens, tant vals “. Volem una Tarragona on prevalgui la 
dimensió humana i aquesta sigui la més valorada. 
 

Consens i 
diàleg 

Aquest programa volem dur-lo a terme amb voluntat de consens, 
de diàleg, de sumar, de tenir en compte les opinions de tothom. La 
unió fa la força i la pinya i la suma fan el castell. Tarragona, els 
tarragonins i les tarragonines, el primer. 
 

Canvi, canvi, 
canvi  

Tot això vol dir un canvi. Tarragona i els tarragonins necessitem 
un canvi en les formes i en els continguts, en la dimensió d’allò 
que farem a l’Ajuntament i al conjunt de la ciutat 
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Una nova 
forma de fer 
política 
 

Perquè  creiem fermament que la nostra ciutat necessita noves 
polítiques per una banda però també unes noves formes. Un estil 
més proper i receptiu a les aportacions i opinions dels ciutadans i 
ciutadanes, amb major transparència i consens a l’hora d’adoptar 
les grans decisions que marquen el futur de les ciutats. 
 

 
Uns nous 
continguts 
 

I a més de canviar les formes i els estils, volem canviar els 
continguts i les prioritats. Tarragona és per la seva situació 
geogràfica, pel seu clima, per la seva gent, una ciutat privilegiada. 
Això, però, no vol dir que sigui una ciutat on tot ja estigui fet. 
Ben al contrari. Estem convençuts que en els darrers anys 
Tarragona ha perdut  moltíssimes oportunitats  de 
desenvolupament econòmic, social i cultural.  
 

 
Una 
Tarragona 
amb més 
ambició 
econòmica, 
social i 
mediambiental 
 

Volem una Tarragona més confiada en sí mateixa, que pensi 
globalment i actuï localment,  una ciutat capaç de transformar els 
nous reptes en oportunitats pel seu desenvolupament econòmic,  
social, cultural i territorial. La ciutat es troba en una cruïlla clau 
pel seu futur. Volem fer de Tarragona una ciutat referent a 
Catalunya, Espanya i a Europa. Una capital innovadora i oberta a 
l’exterior, cohesionada socialment i amb un terme municipal 
equilibrat i compacte. Tarragona ha d’esdevenir un espai 
d’oportunitats econòmiques que generi valor afegit en el seu teixit 
industrial, comercial, turístic i en el medi ambient. I ha d’exercir 
el paper de lideratge territorial que li correspon, amb generositat i 
cooperació amb la resta de municipis del Camp de Tarragona. 
Una Tarragona amb més ambició. 
 

 

Barris dignes i 

segurs 

 

El nostre projecte per Tarragona es fonamenta en l’existència 
d’uns barris dignes,  cohesionats i sostenibles on les persones 
vulguin viure i treballar ara i en el futur. Entenem els barris com 
els entorns immediats on viuen les persones, és a dir, el conjunt 
d'habitatges, carrers, places, comerços i equipaments públics més 
propers i immediats a les nostres llars. El barri es situa entre 
l'àmbit del domicili particular i el marc urbà i/o rural de referència 

 

 

Cohesió social 

 

Els barris són espais òptims per la relació i l’intercanvi de 
coneixements entre els veïns i les veïnes per fer un entorn 
educador, per a la participació ciutadana en els afers públics, per 
la integració i la cohesió social, i per la construcció de xarxes de 
seguretat i solidaritat que evitin que davant dels riscos actuals les 
persones quedin desprotegides. En definitiva, és des dels barris i 
nuclis de població  des d’on podem enfortir les nostres 
comunitats. Aquesta és i serà la nostra principal prioritat. 
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Les 
dependències, 
una prioritat 
 

 
De la mateixa manera és cabdal que les noves polítiques 
impulsades des del govern municipal mostrin una major 
sensibilitat social  i una major atenció a les necessitats reals de les 
persones. Com a defensors de polítiques d’esquerres i de 
transformació i millora de la societat, assumim un compromís 
amb la qualitat de vida dels tarragonins i tarragonines i, 
especialment, amb l’atenció de les persones grans, els joves, les 
persones amb discapacitat física i psíquica, o els malalts mentals 
 

 
 
Civisme 
democràtic, 
autoritat i 
valors 
 

El principal patrimoni de Tarragona és la seva gent. Les persones 
són l’ànima i el motor del nostre municipi. Gent diversa, amb 
interessos diferents, amb visions distintes d’una mateixa realitat i 
amb anhels i ideals que poden no ser coincidents. Per això, creiem 
prioritari el foment dels valors de la convivència ciutadana, el 
civisme i de la pedagogia en la resolució dels conflictes que es 
produeixen en el nostre espai públic. Volem fer possible que la 
ciutadania tarragonina participi en el debat de les idees i dels 
projectes, i apostem per la confrontació i la recerca del consens 
per fer la transformació que Tarragona necessita. El foment del 
respecte mutu, el civisme, la interculturalitat  i la necessària 
convivència constitueixen algunes de les línies estructurals del 
nostre projecte per Tarragona. 
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Noves 
possibilitats 
 

 
2. COHESIÓ SOCIAL 
 
 
2.1. INTRODUCCIÓ 
 
El sistema de serveis socials vigent sofrirà importants 
modificacions en els propers mesos com a conseqüència de 
l’aprovació i posada en marxa de la nova “Llei de Serveis Socials 
de Catalunya”. Amb aquesta llei veurem recollida una antiga 
reivindicació: per primer cop es reconeixerà el dret d’accés als 
serveis socials per a totes les persones. A l’aprovació d’aquesta 
llei hem d’afegir l’aprovació pel govern de l’Estat de la “Llei per 
l’Autonomia Personal i d’atenció a les persones en situació de 
dependència”.  
 
A Tarragona ha arribat el moment de transformar les polítiques 
socials. Us volem fer a mans una sèrie de propostes que, 
globalment, comporten no només una millora qualitativa i 
quantitativa en relació als actuals serveis i prestacions de 
l’ajuntament tarragoní, sinó que també impliquen un canvi radical 
en els principis d’intervenció i en el disseny de les polítiques de 
l’àmbit social. En aquest sentit començarem a dissenyar les 
polítiques socials pel futur.  
 

 
 
 
La família, el 
millor 
instrument 
 

 
2.2. MÉS SUPORT PER LES FAMÍLIES TARRAGONINES 
 
Tarragona ha experimentat en els darrers anys importants canvis 
sociodemogràfics. La incorporació de les dones als sectors 
productius, la diversitat de formes familiars i la major esperança 
de vida han tingut importants conseqüències en els rols que 
tradicionalment desenvolupaven les famílies, i particularment les 
dones.  
 
Articularem un servei municipal específicament dissenyat per 
informar i orientar les famílies tarragonines sobre els programes, 
serveis i recursos socials que poden trobar al seu abast, 
independentment de la seva situació social i econòmica i de 
l’administració pública  que els presti.   
 
2.2.1 Centre d'Informació i Orientació per les Famílies (CIIO) 
dependrà orgànicament de l'Àrea de Benestar Social i Família de 
l'Ajuntament.  La seva finalitat serà donar resposta àgil i puntual a 
la ciutadania, facilitant la informació i/o la tramitació de les 
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prestacions i ajuts socials municipals així com informar i/o 
tramitar altres recursos institucionals; sempre i quan no es 
requereixi d'una intervenció social perllongada en el temps. 
L'atenció es prestarà de forma presencial, per via telefònica o 
mitjançant correu electrònic. 

  
Igualment desenvoluparem activitats de suport en àmbits 
específics: 

 
2.2.2 Suport en el rol educatiu de pares i mares en les seves 
relacions amb els fills/es, en les seves relacions de parella i en 
relació al conjunt de la unitat familiar (adolescents, persones 
grans, discapacitats, malalts,...).  

 
2.2.3 Activitats de formació dissenyades per tal que les persones 
que hagin d’assumir la responsabilitat d’educar els seus fills i 
filles ho facin amb més recursos  i coneixements des del mateix 
moment del naixement. 
 
2.2.4 Campanyes per la corresponsabilització dels pares en 
l’atenció i  educació dels fills/es. 

 
2.2.5 Activitats per jugar i aprendre  en família (pares, mares i 
infants). 
 
2.2.6 Nou Programa per a Famílies amb risc d’exclusió o excloses 
socialment. Famílies sense sostre i pluri/multi problemàtiques i/o 
deficitàries, on es realitzarà una tasca intensiva en els aspectes 
educatius, sanitaris, relacionals, etc. per afavorir la seva reinserció 
social i laboral, treballant en xarxa i coordinadament amb les 
altres àrees i departaments, independentment de l’administració 
pública competent.  
 
2.2.7  El CIIO funcionarà igualment com a punt d’acollida 
d’urgències no sanitàries (mobing immobiliari, maltractaments, 
tall dels subministraments bàsics de la llar, o manca de recursos 
personals i familiars no coberts pel SAD mentre es tramita una 
plaça de residència) per a persones grans i amb dependència. 

 
 
Abans a casa 
que a la 
residència 

 

 
2.3. UN SERVEI INTEGRAL D’AJUT DOMICILIARI  
 
A començaments del segle XX només un 2-3% de la població  
tenia una edat superior als 65 anys. Avui, aquesta xifra és del 
16% de la població de Tarragona. Si el 1991 hi vivien 13.700 
persones majors de 65, segons el padró municipal del 2005 aquest 
grup ja representa gairebé el 16% del total (19.148 persones).  
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Això ens obliga a incrementar els recursos públics posats a la 
seva disposició. Des de l’àmbit local tenim la responsabilitat de 
gestionar l’atenció social primària i de prestar els serveis d’ajut 
domiciliari.  
 
L’atenció de les persones en situació de dependència 
(majoritàriament persones grans, però també persones amb 
discapacitat física, psíquica o sensorial) o les famílies amb 
situació de risc social és una necessitat que avui no es troba 
suficientement atesa per l’ajuntament. L’actual Servei d’Ajut a 
Domicili municipal (SAD) no s’ajusta a les necessitats presents i 
és clarament precari.  
 
La nostra proposta de Servei d’Ajut Domiciliari municipal és la 
següent: 

2.3.1 Aprovarem pel ple de l’ajuntament el Reglament de 
funcionament del SAD i l’Ordenança reguladora de les 
tarifes d’aquest servei. Qualsevol ciutadà/na ha de 
conèixer, amb transparència, les condicions d’accés, el seu 
preu i els criteris de determinació de la necessitat social. 
  
2.3.2   El SAD serà de cobertura universal. Tothom que 
que necessiti el servei, si es comprova, objectivament, la 
seva situació de manca d’autonomia, podrà accedir-hi.  

 
2.3.3  Cada usuari/a participarà en el cost del SAD en la 
mesura que es determini en l’Ordenança de tarifes. El 
càlcul es farà segons la renda disponible de la unitat de 
convivència a la que pertany l’usuari descomptant les 
despeses prèviament establertes reglamentàriament. Les 
persones que no puguin assumir el cost podran accedir 
gratuïtament. 
 
2.3.4 El SAD tindrà caràcter integral. La cartera de serveis 
es farà pública i es donarà a conèixer al conjunt de la 
ciutat. S’oferiran: suport domiciliari, servei de bugaderia, 
àpats a domicili, teleassistència i tele-alarma, arranjaments 
per les llars, i d’altres ajuts tècnics per tal que puguin 
desenvolupar les activitats de la vida diària d’una manera 
autònoma. 
 
2.3.5 Es garantiran les condicions laborals de les 
treballadores familiars, establint un preu/hora del SAD que 
permeti a les empreses un benefici raonable sense caure en 
pràctiques que perjudiquin els drets de les treballadores.  



 13 

 
 
 
 
Perquè som 
agraïts i 
perquè s’ho 
han merescut 

2.4. POLÍTIQUES PER A LA GENT GRAN. 
 
La gent gran, com a col·lectiu format per les persones majors de 
65 anys, representa quantitativament un grup demogràfic molt 
nombrós de la nostra ciutat. I hem de partir del fet que no totes les 
persones que han superat l’edat de jubilació es troben en les 
mateixes circumstàncies personals, socials, culturals i 
econòmiques. El col·lectiu de la gent gran es caracteritza també 
per la seva enorme pluralitat i diversitat.  
 
Donat que moltes de les persones amb més de seixanta cinc anys 
continuaran gaudint d’una vida activa i plena durant molts anys 
abans de trobar-se amb situacions de manca d’autonomia 
personal, han de disposar d’activitats i serveis adaptats i 
desenvolupats més enllà dels casals de la gent gran o de les llars 
de jubilats municipals. Cal buscar els mitjans per afavorir la 
participació social i política d’aquestes persones.               
 
Les nostres propostes són: 
 

2.4.1 ACTIVITATS INTERGENERACIONALS. 
Aprofitar la proximitat per desenvolupar activitats que 
permetin un intercanvi profitós entre la vitalitat dels més 
joves i l’experiència i saviesa de les persones grans. Cal que 
les persones grans se sentin útils. Ho farem: 

 
?  Amb programes de formació i capacitació per a les 

persones grans. 
?  Incorporant en les activitats la vessant 

intergeneracional per aprofitar els coneixements de 
les persones grans i posar-los en valor. 

?  Programes de preparació a la jubilació i d’envelliment 
actiu per millorar la seva qualitat de vida. 

?  Partint del coneixement de la realitat que proporciona 
la proximitat del govern local, l’Ajuntament de 
Tarragona ha de ser qui dugui a terme polítiques de 
formació i ocupació especialitzades en aquest sector 
de població.  

 
 2.4.2 MOBILITAT: Manteniment de la gratuïtat del servei 
d’autobusos de l’Empresa Municipal de Transports per les 
persones jubilades de més de 65 anys. Facilitarem les 
gestions administratives que impliquin desplaçaments a 
persones amb dificultats de mobilitat.  
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2.4.3 PARTICIPACIÓ. Dinamitzarem el Consell Municipal 
de la Gent Gran. Ens proposem fer d’aquest òrgan no només 
un àmbit de representació de la gent gran de la ciutat sinó 
donar-li un paper protagonista pel que fa al disseny i 
planificació de serveis i activitats per aquest col·lectiu.  

 
 2.4.4 ACCÉS A LA CULTURA I AL LLEURE 

 
1. Reservarem el 15% d’entrades gratuïtes en actes 

culturals públics 
2. Crearem 100 horts per la gent gran en terrenys 

municipals. 
3. Potenciarem activitats culturals dirigides a les persones 

grans 
4. Signarem acords amb l’INSERSO per augmentar el 

nombre de places de vacances.  
          
 2.4.5 DINAMITZACIÓ. Complementarem el treball de 

dinamització que actualment es realitza a les Llars de 
Pensionistes i Jubilats (cobert per només una animadora per 
a tot el municipi) mitjançant programes d’atenció, detecció, 
auto-ajuda, companyia, etc. coordinadament amb els Serveis 
Socials i Sanitaris de la zona.  

 
 
 
 
Perquè som 
persones a 
qualsevol edat 

 

 
2.5. POLÍTIQUES PER A LA INFÀNCIA I 
ADOLESCÈNCIA. 
  
Les necessitats específiques dels infants i adolescents en la nostra 
societat van molt lligades als canvis que s’han produït en l’àmbit 
social i familiar, demogràfic, econòmic, científic, tecnològic, 
cultural,... i a la manera com aquests canvis condicionen els 
diferents entorns on es desenvolupen aquests infants i 
adolescents.  
 
Les polítiques d’atenció a la infància i a l’adolescència han estat 
tradicionalment fragmentades i mancades d’una visió integral. Per 
donar resposta a aquest problema està prevista la futura Llei 
d’Infància de Catalunya. La nova llei regularà globalment 
l’atenció a aquest col·lectiu, al mateix temps que incorporarà 
mesures d’actuació específicament adreçades als infants en 
situació de fragilitat social o que requereixen especial atenció. 
 
Ens proposem com a línies fonamentals d’actuació en l’àmbit de 
l’atenció dels infants i dels adolescents: 
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2.5.1. Consolidar un pla d’acció local que atengui les necessitats 
específiques dels infants i adolescents, però alhora 
planificant les diferents actuacions transversalment. 

 
2.5.2. Sensibilitzar pel respecte als drets dels infants i 

adolescents i promoure una educació en valors que tingui 
com a finalitat última la formació de persones capaces de 
viure i conviure socialment. 

 
2.5.3. Foment de la participació activa dels i les adolescents, 

explorant la potencialitat de les TICs com a formes 
innovadores de participació (SMS, fòrums, xats,  blogs, ...) 

 
2.5.4. Centres Cívics. Replantejar aquests equipaments com a 

veritables recursos de dinamització cultural i d’integració 
social, dotant-los del suficient personal qualificat que 
permeti una programació coordinada tant amb els Serveis 
Socials, com amb els educatius, els culturals, etc. on 
s’impliquin els diferents departaments/àrees d’atenció a les 
persones de l’Ajuntament. 

 
2.5.5. Complementarem l’actual xarxa de centres cívics amb un 

de nou alcentre de la ciutat, amb una programació i uns 
serveis que responguin a les diferents iniciatives i 
demandes ciutadanes. 

 
2.5.6. Posarem a disposició dels adolescents espais que puguin 

compartir   amb altres grups i on realitzin activitats que 
els hi són pròpies i interessants (“Warhammer”, dibuix i 
intercanvi de còmics, diferents estètiques, dansa i teatre). 

 
2.5.7. Crearem la figura del “voluntari sociocultural” que 

acompanyi a l’acollida dels joves nouvinguts a la ciutat. 
 
2.5.8. Utilització de l’esport com a instrument de reinserció i 

prevenció en programes adreçats a infants, adolescents i 
joves en situació de risc. 

 
2.5.9. Espais de diàleg i d’activitats intergeneracionals com a 

base del  reconeixement mutu. 
 
2.5.10. Desenvolupar accions de mediació escolar i familiar per la 

resolució de conflictes amb infants i adolescents. 
 
2.5.11. La nina d’Ivori serà un personatge popular entre els nens i 

nenes de Tarragona i promocionarem la seva figura en 
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forma de sèrie de dibuixos animats arreu del nostre país 
 

 
 
 
Perquè tots 
tenim dret a 
viure amb 
dignitat 

 

2.6. LES PERSONES AMB DISCAPACITAT I AMB 
MALALTIA MENTAL 
 
Malgrat els avenços, avui en dia, la família continua sent el 
principal recurs d’atenció per la persona amb discapacitat. 
L’atenció a la discapacitat no ha evolucionat d’acord amb els 
canvis socials  i demogràfics que s’han produït a Catalunya. Han 
estat les entitats i associacions d’iniciativa social les que, en la 
majoria de casos, han assumit un clar lideratge en aquest àmbit. 
Aquestes entitats no han gaudit del suficient suport econòmic, 
material i emocional per part del nostre ajuntament per dur a 
terme les seves activitats. 
 
És una obvietat dir que la persona discapacitada no gaudeix dintre 
de la nostra societat d’una situació d’igualtat d’oportunitats.  
 

2.6.1 Continuarem treballant per suprimir les barreres 
arquitectòniques existents als espais públics per tal 
de millorar la seva mobilitat. 

 
      2.6.2 Realitzarem campanyes de sensibilització i educació 
  per suprimir les barreres psíquiques que impedeixen 
  la plena integració d’aquest  col·lectiu.  

 
2.6.3 Cal continuar impulsant polítiques inclusives en tots 

els àmbits de la vida ciutadana, però especialment 
en aquells que afecten a la qualitat de vida d’aquest 
col·lectiu (salut, educació, accés als serveis 
públics,...).  

 
2.6.4 Les polítiques en l’àmbit de la salut, l’educació, la 

integració laboral i els serveis socials que durà a 
terme el nostre ajuntament es faran amb la 
necessària coordinació amb els serveis territorials de 
la Generalitat. 

 
2.6.5 Augmentarem les places de residència assistida i 

convertirem, coordinadament amb la conselleria 
d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat, l’antic 
centre Casablanca en una residència per persones 
amb disminució.  

 
2.6.6 Dinamitzarem el Consell municipal de persones 

amb discapacitat com a òrgan consultiu i executiu 
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sectorial de participació en aquells àmbits d’activitat 
que puguin afectar a persones amb discapacitat. 
També exercirà funcions de consulta, assessorament 
i de propostes. 

 
2.6.7 Editarem un nou  butlletí social i una pàgina web 

informativa completament accessible. 
 
2.6.8 Crearem un centre de dia ocupacional per a persones 

amb discapacitat i places residencials per persones 
amb limitacions físiques i psíquiques . 

 
2.6.9 7 % de llocs de treball municipal per a persones amb 

disminució. 
 

 
 
 
 
 
L’autonomia 
individual és 
indispensable 
per a ser 
persones 

 

 
2.7. SERVEI DE PREVENCIÓ CONDUCTES ADDICTIVES  
I DROGODEPENDÈNCIES. 
 
Tarragona disposa actualment d’un servei de prevenció i un altre 
de tractament subvencionats pel Departament de Salut de la 
Generalitat. Avui existeixen a Tarragona mancances significatives 
en aquesta matèria com és el diagnòstic i el tractament d’algunes 
conductes addictives que han de realitzar-se fora del nostre 
municipi. També és evident la descoordinació dels diferents 
recursos i la manca d’objectius específics. 
 
Les competències en matèria de drogodependències pel que fa  a 
les administracions locals es limiten a la prevenció. Malgrat això, 
la llei no impedeix altres actuacions que els ajuntaments vulguin 
dur a terme. Per aquest motiu proposem: 
 
2.7.1. Integració de l’equip de prevenció en la unitat de salut 
comunitària que permeti accions coordinades en l’àmbit de la 
salut, junt amb la resta de recursos existents en el municipi. 
Volem posar remei a les actuals duplicitats i descoordinacions. 
 
2.7.2 Potenciar la intervenció ràpida en l’assessorament a pares 
i mares, joves i professionals mitjançant el Punt d’Intervenció 
ràpida, per via telefònica i/o presencial. Donarà informació, així 
com ajut psicològic a persones i familiars que ho sol·licitin. 
 
2.7.3 Col·laborarem amb el Departament de Salut en la 
transformació de l’actual centre de tractament de 
drogodependències en una unitat de tractament de conductes 
addictives que inclogui també aquelles no generades por 
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substàncies, com les ludopaties. Aquest centre hauria de ser 
d’àmbit supramunicipal per una millor racionalització dels 
recursos. 
 
2.7.4 Elaborarem estudis prospectius, dins del pla de salut 
comunitària, de les tendències de consum i la seva evolució per 
poder adaptar les actuacions a la realitat social. 
 
2.7.5 L’Ajuntament de Tarragona serà el vehicle de transmissió 
d’informació dels recursos existents al municipi relacionats 
amb les conductes addictives, tant per població general com per 
professionals de la salut i els serveis socials. 
 

 
 
 
 
Com a 
nosaltres ens 
agradaria que 
ens acollissin i 
amb les 
mateixes 
obligacions 

 

 
2.8. INTEGRACIÓ I ACOLLIDA DE LA POBLACIÓ 
IMMIGRANT 
 
El fenomen migratori i les demandes i oportunitats que genera 
són uns dels reptes més importants als quals s’enfronta la nostra 
ciutat. Tarragona, per la seva situació geoestratègica, la seva 
qualitat de vida i les seves oportunitats econòmiques sempre ha 
estat receptora d’immigració. De fet, la identitat de la ciutat s’ha 
format al llarg de la història a partir de la interrelació de persones 
de múltiples cultures i procedències.    
 
Hem d’afrontar la immigració com un repte i una oportunitat. No 
hem de defugir el debat i caldrà molt de diàleg i de pedagogia.  
 
En la manera com abordem la immigració, es concretarà molt i 
sense demagògia la nostra lluita pels drets humans i la igualtat. 
No hi ha justícia ni fraternitat sense igualtat d’oportunitats. A 
Tarragona hem de treballar des del respecte i l’exigència d’uns 
mateixos drets i deures per tota la ciutadania per construir una 
societat diversa i no una diversitat de societats. La cohesió social i 
el respecte a la diversitat són compatibles. Sense cohesió social, 
Tarragona no té futur. 
 
Les nostres propostes en aquest àmbit són: 
 
En pro d’una ciutat plural, diversa i intercultural, ens 
comprometem a treballar per posar en marxa un pla d’acció, les 
línies del qual resumim en aquest ordre temporal: 
 

2.8.1 Crearem un observatori local del fet migratori amb 
un banc documental i de dades — estadístiques i 
vivencials—  que ens permetin entendre les dimensions 



 19 

i implicacions d’aquest fenomen. Volem aproximar-nos 
a aquesta nova realitat d’una manera rigorosa i que ens 
permeti respondre a les demandes i necessitats 
generades per l’increment de població de Tarragona. 

 
2.8.2 Destinarem més recursos econòmics als punts i serveis 

d’informació municipals per fer possible una adequada 
“primera” acollida i integració de les persones 
immigrants a la ciutat. 

 
2.8.3 Editarem un Manual pràctic d’acollida als 

nouvinguts, en paper i en format digital. Es faran 
edicions en els idiomes dels principals grups de 
població immigrant presents a la nostra ciutat. Aquest 
manual contindrà tota la informació útil per tal que 
puguin iniciar el seu projecte vital a Tarragona. 

 
2.8.4 Promourem el desenvolupament de trobades 

interculturals i d’intercanvi d’experiències, costums, 
tradicions, etc... entre la població autòctona i 
nouvinguda. 

 
2.8.5 Introduirem al calendari social, festiu i esportiu de la 

ciutat iniciatives i mostres d’altres cultures. La tradició 
també pot ser dinàmica. 

 
2.8.6 Fomentarem els llaços de germanor amb les principals 

ciutats emissores d’emigració cap a Tarragona. 
 

2.8.7 Posarem en marxa la figura del mediador social, com a 
fórmula de mediació i resolució de conflictes veïnals. 

 
2.8.8 Treballarem conjuntament amb els responsables de la 

resta d’administracions públiques d’una manera eficaç, 
sense menyspreu de la col·laboració realitzada fins ara 
amb el Consell Comarcal, la Subdelegació de Govern i 
la Secretaria d’Immigració de la Generalitat. 

 
2.8.9 Obrir i mantenir un diàleg estable amb els sectors que 

experimenten la immigració com a part important de la 
seva feina — col·lectius d’immigrants, administracions 
públiques, partits, sindicats, ONG’s, associacions de 
veïns, universitats i centres de formació, assessories 
jurídiques, entre d’altres. 
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2.8.10 Integrar plenament als nouvinguts en el concepte de 

ciutadania, garantint l’accés als serveis públics d’una 
manera normalitzada (sense establir criteris diferencials 
per raó de la seva procedència) i en les mateixes 
condicions que la resta de ciutadans/es. 

 
2.8.11 Garantirem el compliment dels mateixos deures i 

l’accés als mateixos drets per qualsevol persona que 
visqui a la nostra ciutat, amb independència del lloc de 
procedència. 

 
 
 
 
 
Un dret igual 
per tothom 

 
2.9. SALUT PÚBLICA I COMUNITÀRIA 
 
En política de salut pública apostem fermament pel 
desenvolupament i la implementació del Programa de 
l’Organització Mundial de la Salut  (OMS), “Ciutats Saludables”, 
a la nostra ciutat. Volem que Tarragona sigui un agent clau pels 
canvis en els estils de vida dels seus ciutadans, de les formes de 
producció, del consum i de l’ús del sòl.     
 
Cal fer de les polítiques de prevenció, promoció i atenció de la 
salut individual i comunitària un instrument de cohesió social, de 
creació de riquesa i ocupació i, al mateix temps, generador de 
benestar per al conjunt de la societat . Creiem en un nou model de 
salut pública que ha de tenir en l’àmbit local un eix essencial.  
 
La traducció d’aquest compromís en l’àmbit de l’ajuntament 
tarragoní es concreta en que aquest creï i impulsi tot un seguit de 
mecanismes i instruments que permetin millorar l’estat de salut 
dels nostres ciutadans i ciutadanes. L’Ajuntament estarà implicat 
en tots els temes que afectin la salut de la població, especialment 
en aquells que creen alarma social com són els de salut ambiental, 
alimentària, etc. Fins ara l’Ajuntament ha fet una política de 
mínims en qüestions de salut pública amb l’excusa que això no 
correspon al seu àmbit competencial. 
 
L’actual govern de la Generalitat, desprès de molts anys 
d’improvisació i d’inèrcia, està duent a terme un procés de 
planificació i descentralització en el territori que recolza i 
reconeix el paper dels governs locals. Bona mostra d'això és el 
“Pacte per la Salut” que el Departament de Salut va signar amb 
els ajuntaments de la comarca del Tarragonès el 20 de juliol de 
2006. 
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L’actual govern municipal CiU - PP no ha donat prioritat als 
àmbits de la salut pública, la salut ambiental i laboral o la 
reducció de les desigualtats en salut entre els diferents barris. Per 
posar un exemple d’aquesta apatia, a l’organigrama actual de 
l’Ajuntament l’àmbit de la salut pública forma part de la 
Regidoria de Medi Ambient. Tarragona només disposa avui d’una 
Unitat Tècnica de Salut Pública, sense cap coordinació amb la 
resta de regidories, i es limita a complir les actuacions que 
estableix com a obligatòries i mínimes l’actual marc legal. 
 
 
Nosaltres apostem per una redefinició i noves perspectives 
d’aquest àmbit d’actuació. Creiem fermament que és des dels 
ajuntaments  des d’on es poden i s’han de detectar les 
mancances, s'han d’establir els objectius i han de ser assignats 
els recursos. També l'administració local ha de ser l’encarregada 
de buscar mecanismes de col·laboració amb les entitats 
privades no lucratives, que a la nostra ciutat tenen un pes 
important en els recursos sanitaris i de salut  existents. Aquesta 
col·laboració ha de ser activa i no simbòlica i ha de permetre 
estratègies conjuntes d'actuació en el territori. 
 
Les nostres línies d’actuació prioritària seran:  
 
2.9.1 Crearem una àrea de salut pública i comunitària que 

treballi de forma transversal amb la resta de 
regidories. La salut ha de tenir un model d’abordatge 
transversal on estiguin implicades les àrees de benestar 
social (ex. atenció a la dependència), educació (el nostre 
projecte de ciutat educadora contempla p.ex.  els 
programes salut escolar), el servei d’acollida i integració 
de la Immigració, l’àrea de medi ambient (programes de 
salut ambiental, participació en els controls ambientals 
derivats del conveni signat entre AEQT i Generalitat), etc. 

 
2.9.2 Crearem l’Observatori d’anàlisi de l’estat de salut de la 

població de Tarragona, que a més de les funcions que es 
relacionen a continuació, seguirà de prop les tasques de 
l’Observatori de Salut i Medi Ambient que ha posat en 
marxa el Govern de la Generalitat. Serà un organisme que 
reculli i analitzi informació sobre diferents aspectes 
relacionats amb la salut dels tarragonins i tarragonines, i 
ajudi a determinar les accions prioritàries. Entre el catàleg 
de serveis figuraran sistemes d’informació sanitària, 
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vigilància epidemiològica,  vigilància i intervenció 
ambiental, prevenció i promoció de la salut, o l’atenció a 
les drogodependències. 

 
2.9.3 Millor coordinació amb el Departament de Salut de la 

Generalitat. Aportació de sol per infrastructures (cal 
evitar conflictes com el succeït amb el CAP Sant Salvador 
o els problemes d’accés al sociosanitari Francolí). Un 
exemple de coordinació concreta hauria de ser el Parc 
Sanitari i Social de Camp Clar, derivat de la llei de barris 
de la Generalitat. Aquest parc hauria d’integrar Salut, 
Benestar i Família i Ajuntament. 

 
2.9.4 Treballarem per la signatura d’un conveni entre el 

departament de salut i el departament de justícia de la 
Generalitat. Aquest conveni farà possible que persones que 
compleixen penes per delictes lleus puguin fer treballs no 
remunerats en benefici de la comunitat. 

 
2.9.5 Potenciarem els programes d’informació i educació 

sanitària i la presència d’informació preventiva en els 
mitjans de comunicació locals. Volem aconseguir que els 
ciutadans i ciutadanes es converteixin en subjectes actius 
de control sobre la seva pròpia salut. 

 
2.9.6 Millora de l’atenció socio-sanitària.  Millorarem els  

mitjans de detecció de les persones amb situació de manca 
d’autonomia personal. També apostem per la coordinació 
dels serveis socials i les activitats sanitàries de suport a les 
persones dependents mitjançant els Plans Individuals 
d’Atenció, dissenyats segons la nova Llei D’Autonomia 
Personal i Atenció a les persones en situació de 
Dependència. 

 
En els  sis primers mesos de govern: 
 
2.9.7 Incrementarem els recursos per solucionar el problema de 

salut que suposa la presència massiva de coloms a la ciutat. 
 
2.9.8 Potenciarem els centres cívics com centres de promoció de 

la salut. 
 
2.9.9 Engegarem els diagnòstics comunitaris de salut. 
 
2.9.10 Farem un “Screenning” de salut mental adreçat sobre tot a 

població adolescent i jove. 
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2.9.11 Agruparem en un únic recurs totes les accions en matèria 

de salut comunitària. 
2.9.12 Farem efectiu el control alimentari sobre els agents 

mediadors. 
 
2.9.13 Informarem dels recursos sanitaris i de salut existents a la 

ciutat. 
 

 
Si tot educa, 
els nous 
tarragonins 
seran millors 
en tots els 
àmbits 

 

 
2.10. Per una ciutat educadora. El nostre compromís amb 
l’educació. 
 
L’educació ha estat sempre una prioritat fonamental en els nostres 
plantejaments programàtics, tant pel que fa a les propostes més 
generals de política educativa com pel significat que té l’educació 
pel desenvolupament humà, cultural i social de tots els ciutadans. 
 
El Pacte Nacional per l’Educació, signat pel govern Maragall amb 
el conjunt dels agents socials i educatius, significà un 
“compromís per enfortir el sistema educatiu i assegurar la cohesió 
social i la igualtat d’oportunitats”. 
 
El desenvolupament del Pacte i la futura Llei d’Educació de 
Catalunya suposaran un notable increment de la corresponsabilitat 
municipal en matèria educativa. 
 
Per nosaltres és fonamental un canvi a l’Ajuntament perquè 
aquest tingui una especial sensibilitat per l’educació i un 
compromís per impulsar des del municipi actuacions de millora 
en aquest àmbit. 
 
A l’Ajuntament de Tarragona ha mancat sempre un lideratge clar 
per considerar l’educació quelcom més que el manteniment bàsic 
dels centres educatius. És hora que el govern municipal organitzi 
el seu departament d’educació de forma convenient als nous 
reptes de la societat del segle XXI i es converteixi en el motor 
impulsor de l’activitat educativa i formativa de la ciutat. 
 
Per això, tenim la voluntat: 

 
- D’entomar el repte de la corresponsabilitat 

competencial (Escoles d’Adults, Escola d’arts 
plàstiques, serveis d’orientació per l’alumnat, formació 
del professorat, activitats escolars i extraescolars, 
definició del mapa escolar, matriculació d’alumnes, 
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coneixement de l’entorn, etc.) 
 
 
- De desenvolupar el Projecte Educatiu de Ciutat on 

l’administració municipal i els agents socials es 
reconeixen com agents educatius i es plantegen 
conjuntament els grans reptes de l’educació a 
Tarragona. 

 
- D’aconseguir la plena cooperació amb la Generalitat 

en el manteniment dels centres, inversions, EOI, Plans 
d’Entorn i els Plans de desenvolupament comunitari. 

 
- Que Tarragona sigui una veritable ciutat educadora, 

on es consideri en tot moment l’aspecte educador 
d’altres àmbits com l’urbanisme, el patrimoni, el 
transport urbà, la cultura, les festes, els parcs i jardins o 
els serveis socials.  

 
- De facilitar la cessió a la Generalitat dels terrenys 

necessaris per crear nous centres d’educació infantil i 
primària o instituts a les zones de Tarragona que ho 
requereixin per l’increment de població. 

 
- Que el professorat, pares, mares i alumnes, se sentin 

acollits per l’Ajuntament i es reconeguin participants 
del procés educatiu a la ciutat a través del Consell 
Escolar Municipal, el Consell d’Infants, les activitats 
extraescolars i un pla d’atenció a infants i adolescents. 

 
El nostre compromís a Tarragona es concreta en: 
 

2.10.1  Pla de xoc per millora de les condicions dels centres 
educatius, inclourà: 

 
a. Condicionament de les àrees poliesportives dels 

centres d’Educació Infantil i Primària. 
 
b. Increment plurianual d’un 50% pel manteniment i 

conservació dels centres escolars, i considerant 
sempre les propostes de ,millora fetes des de les 
direccions dels centres educatius. 

 
2.10.2 Completarem el mapa de llars d’infants perquè arribi 

a totes les zones i barris de la ciutat on hi hagi 
mancança de places (com per exemple a Riu Clar, La 
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Floresta i zona de Llevant). 
 

a. Transport escolar, de qualitat, segur i suficient. 
 
b. Mitjançant vehicles adaptats per a la realització 

d’activitats educatives pels alumnes d’educació 
infantil i primària. 

 
2.10.3 Transport urbà ordinari per activitats educatives en el 

municipi que realitzin els IES, i establint mesures per a 
la seva gratuïtat en horaris d’entrada i sortida. 

 
2.10.4 Crearem l’Institut Municipal d’Educació de 

Tarragona (IMET), que permeti: 
 

a. Una gestió més eficaç i eficient dels serveis 
educatius de responsabilitat municipal. 

 
b. Millorar la coordinació entre els agents educatius 

(centres escolars, comunitat educativa, etc) i 
l’administració local. 

c. Millorar la gestió i el seguiment de les llars 
d’infants, l’escola municipal de música, i els centres 
municipals de formació d’adults. 

d. Coordinació d’activitats pedagògiques amb d’altres 
serveis educatius, entitats i empreses de la ciutat, 
per tal de donar un nou impuls al desenvolupament 
de Tarragona com a ciutat educadora. 

e. La creació, gestió i seguiment del futur Centre 
Municipal d’Ensenyaments Artístics. 

f. Elaboració dels Plans de l’Entorn en determinats 
barris fent possible una millor optimització de tots 
els recursos de que disposa la comunitat, que poden 
contemplar l’educació com una de les seves 
finalitats. 

g. Optimitzar els recursos i els serveis en 
l’organització d’activitats escolars i extraescolars. 

h. Programar i planificar activitats de formació. 
i. Garantir un ús suficient i responsable dels espais 

escolars.  
j. La integració del Programa de Salut Escolar, 

ampliant la seva intervenció en nous programes 
sanitaris en la vida escolar. 

k. L’impuls de programes de suport: aules de teatre, 
assessorament en plàstica, ludoteques, i biblioteques 
a l’abast (en els centres educatius o en altres espais 
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municipals) 
l. Organitzar cursos o programes formatius vinculats a 

la pràctica docent pel coneixement de la ciutat, el 
seu patrimoni, la seva organització social, 
productiva, etc. 

 
 
 
 
Aprofitem les 
nostres 
singularitats i 
formem 
persones 
creadores i 
lliures 

 

2.11. Cultura 
 
La cultura ha de ser un objectiu estratègic de la nostra ciutat. La 
capitalitat cultural no es guanya amb títols grandiloqüents o 
declaracions d’intencions. El present ens imposa un gir important 
en la política cultural a Tarragona.  
 
Necessitem donar entrada a tots els creadors que no han trobat la 
col·laboració de l’ajuntament i son veritables motors culturals de 
la ciutat.  
 
 
L’Ajuntament ha de ser sensible a totes les manifestacions 
culturals  de la ciutat, des de la cultura popular i tradicional  a les 
noves tendències, al mateix temps que s’han de crear programes 
per la difusió de les creacions artístiques de qualsevol tipus i 
procedència.  
 
Cal dotar Tarragona d’una nova biblioteca i crear noves sales de 
lectura als barris. Hem de posar les noves tecnologies al servei de 
la cultura, amb  espais que afavoreixin el seu ús. 
   
Un dels fets diferencials de Tarragona és el seu patrimoni històric.  
La nostra ciutat s’ha de convertir en el referent del món romà a la 
Península Ibèrica, essent capdavanters en recerca, recuperació, 
conservació i difusió del nostre patrimoni romà .   
 
El patrimoni històric de la ciutat inclou, a més dels monuments 
declarats Patrimoni de la Humanitat, monuments d’època 
medieval i modernista. Cal incorporar aquest patrimoni a totes les 
rutes i itineraris per la seva adequada conservació i difusió. 
 
Els nostres compromisos pel que fa a la cultura són:  
 
2.11.1 Crearem una gran àrea d’equipaments culturals amb 

auditori i  escola de música en l’àmbit de l’actual Estadi 
del Nàstic. 

 
2.11.2 Aprofitarem les oportunitats que ens ofereix la declaració 

de Tarragona com a Patrimoni Mundial, sumant-hi altres 
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atractius com la Tarragona medieval, la del S.XIX o la ruta 
del modernisme amb l’arquitecte Jujol com a figura 
principal. 

 
2.11.3 Proposem una nova àrea pel turisme cultural que inclogui 

tot el Camp de Tarragona en la seva àrea d’influència. 
 
2.11.4 Creació de sales de lectura i ampliació de la Biblioteca 

pública amb conveni tan amb la Generalitat com amb 
l’Estat. 

 
2.11.5 Creació de l’Òrgan de Gestió unitari per la planificació i 

execució de totes les actuacions sobre el patrimoni romà, 
cercant el compromís dels ajuntaments que formen el 
conjunt de Tàrraco, la Generalitat i l’Estat. 

 
2.11.6 Farem realitat un nou Museu Nacional Arqueològic, en 

col·laboració amb la Generalitat i el Govern Central. 
 
2.11.7 Crearem la Xarxa de municipis de Tàrraco. 
 
2.11.8 Museïtzarem les restes i l’entorn del Circ Romà (Pl. 

Sedassos a la Capçalera) mitjançant un conveni amb la 
Generalitat de Catalunya i una inversió prevista 
d’1.000.000 €.  

 
2.11.9 Apostarem clarament, per apropar la creació cultural a 

l’escola i l’escola a la creació cultural. 
 
2.11.10 Farem de Tarragona una ciutat capdavantera en l’oferta 

de turisme cultural. Signarem acords amb les municipis del 
Camp de Tarragona per la creació d’una oferta conjunta de 
turisme de qualitat. 

 
2.11.11 Posarem a l’abast de tothom  els espais públics per la 

creació, i volem arribar a acords amb tot els agents 
culturals de la ciutat per potenciar la creació i difusió 
cultural. 

 
2.11.12 Crearem un centre de creació d’Art Contemporani 

d’acord amb la Generalitat i de projecció internacional.  
 
2.11.13 Construirem un gran teatre amb les qualitats tècniques i 

escèniques necessàries per les creacions dramàtiques del 
segle XXI, amb la versalitat que és necessària perquè 
pugui acollir tot tipus de muntatges.  
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2.11.14 Impulsarem la indústria audiovisual i cinematogràca 

d’acord amb les iniciatives locals ja existents i la URV 
 
2.11.15 Potenciarem les activitats relacionades amb la creació 

literària, amb major projecció de les ja existents i creant-ne 
de noves 

 
2.11.16 La llengua catalana serà objecte d’especial protecció i 

difusió per tal que assoleixi l’ús que li correspon com a 
llengua pròpia del nostre país que encara pateix una 
situació d’inferioritat, i posarem a l’abast de tothom que no 
ha tingut oportunitat de conèixer-la i aprendre-la les eines i 
els recursos suficients. Promourem, al mateix temps, el seu 
ús en els àmbits on encara es troba infrautilitzada. 

 

Impuls a la implantació d’equipaments culturals d’alta 
capacitat qualitativa, en l’estratègia de conformar 
Tarragona com activa capital cultural. 

 

Aquesta estratègia té diverses vessants: 

 

> enriquir la vida cultural dels veïns de Tarragona. 

> actuar com a “focus d’atracció cultural” de tota 
aquesta regió que és el Camp de Tarragona, atraient 
visitants amb els consegüents efectes de millora 
també sobre les activitats col·laterals (comerç, 
negocis, etc...).  

> reforçar l’afluència turística general, potenciant la 
magnífica localització de la ciutat en la proximitat 
de grans assentaments turístics costaners.  

> estimular el turisme específicament cultural i el 
vinculat a Fires i Congressos, aprofitant les 
potencialitats de l’AVE en la mesura del possible. 

 

Entre les actuacions que concretarien aquests objectius, 
destaquem: 

2.11.17 Creació d’un gran eix d’equipaments culturals entre 
La Bulledera i L’Arrabassada. 

   

Aprofitant l’actual zona de l’estadi del Nàstic, acumulant 
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l’edificació pactada allà, a l’eixample de la Budellera.  

Estaria comprés per un Gran Auditori, una escola de 
música i un conservatori. Hi hauria també un espai 
d’assaigs, i tot plegat disposaria d’una zona d’aparcaments 
soterrada (des de la què s’arribaria directament en ascensor 
als diferents equipaments, per facilitar el moviment a totes 
aquelles persones amb la mobilitat reduïda) i en superfície, 
i hi hauria també als voltants una zona verda perimetral 
amb possibilitat d’arribar-hi amb bicicleta i patins. 

També constaria del Centre d’Art Contemporani esmentat 
abans pels voltants de l’actual ITV, pactant una altra 
ubicació amb els seus responsables. 

Solucionaríem definitivament la situació de l’antic hospital 
de la Savinosa, transformant-lo en la Universitat d’Estiu de 
la Mediterrània. 

 

2.11.18  Implantació d’un gran complex museístic i d’activitats 
diverses sobre l’art i la cultura romana. Creació d’una 
Comissió d’experts en Cultura, per decidir sobre el lloc 
concret d’ubicació. 

 

2.11.19  Finalització de les excavacions i desenvolupament 
d’un programa de  valoració i adequació arqueològica 
de l’àrea del Teatre Romà, entre Sant Magí i Caputxins, 
i creació d’infrastructures culturals per l’activació del 
complex històrico-arqueològic. 

Entre aquestes infrastructures es trobarien:  

> Creació d’un Centre d’Interpretació sobre el teatre a 
la cultura romana, amb la finalitat d’incentivar les 
visites i les activitats didàctiques. 

> Utilització d’innovadors medis audiovisuals sobre 
les representacions teatrals al mon romà, que facin 
més atractiu l’ús cultural d’aquest espai.  

Aquestes iniciatives contribuirien, a més, a la revitalització 
del seu entorn urbà, avui certament decaigut. 

 

2.11.20 Museu marítim i Aquarium. 

Aquestes activitats, de gran capacitat d’atracció de visites 
turístiques, s’implantarien a l’àrea del nou Front marítim 
de la ciutat, amb el Centre d’Estudis Marítims (SES i Fortí 
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de Sant Jordi). 

 

2.11.21 Rehabilitació de l’antiga fàbrica Chartreuse amb fins 
culturals. 

 

Escola Oficial d’Idiomes i Centre d’activitats artístiques i 
musicals per a entitats. 

Regenerar la zona verda superior obrint-la al públic. 
Escales mecàniques. 

 
 
 
Més esport, 
més salut i més 
anys de vida de 
qualitat 

 

2.12. Esports 
 
L’esport és una eina fonamental per a l’educació, la integració i la 
cohesió social, alhora que també ho és per a la salut i el benestar. 
A més, l’esport introdueix moltes persones en organitzacions i 
associacions, que tenen una incidència significativa a la vida 
social de la nostra ciutat, i d’aquesta manera constitueixen un 
marc ideal per a l’exercici de la ciutadania. 
 
 Així doncs, cal aprofitar l’important transmissió de valors que es 
dóna a través de l’esport per impulsar polítiques de promoció i 
pràctica esportiva adreçades a tots els col·lectius de ciutadans: 
nens, joves, adults, gent gran i persones amb discapacitat física, 
psíquica, sensorial i malalts mentals.  
 
El nostre model esportiu té com a acció referencial: garantir les 
possibilitats d’accés de tots els segments de la població a un 
sistema de pràctiques físiques i esportives transmissores de valors 
positius, equilibrada i de qualitat, amb independència de l’origen, 
l’edat, el sexe, la condició física o el nivell socioeconòmic. 

L’increment del temps lliure dels ciutadans, ha fet aparèixer la 
necessitat de la pràctica esportiva. Això i el fet que l’esport sigui 
accessible a tothom són uns dels punts més significatius en la 
societat actual. L’oferta d’activitat per a la població infantil i 
juvenil, per a la població adulta i la gent gran, la incorporació de 
la dona i el disseny de programes d’activitats fisicoesportives per 
a tothom són fets d’identitat de l’esport que volem. 
 
 La pràctica esportiva produeix activitat econòmica en la 
construcció d’infrastructures esportives i la contractació de 
personal qualificat; per tant, cal multiplicar l’oferta i els escenaris 
de la pràctica esportiva amb la creació de noves instal·lacions per 
promoure i garantir el desenvolupament de la pràctica general de 
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l’esport per a tothom, sense límits ni barreres. 
 
 En aquesta línia, reforçarem el treball en xarxa del conjunt dels 
agents esportius que siguin generadors d’ofertes fisicoesportives 
per garantir un efecte multiplicador.  
 
Valorem molt el paper dels clubs, Associacions, Federacions i 
Consell Esportiu del Tarragonès com a organitzacions impulsores 
i promotores de l’esport en edat escolar. Reforçarem i 
potenciarem la coordinació amb tots aquests agents esportius en 
la promoció i organització d’activitats esportives que tenen el seu 
efecte cohesionador en la vida cultural i social de Tarragona. 
 
Les nostres propostes són: 
 

2.12.1 Suport als Clubs i entitats esportives amb plans 
específics consensuats per les dues parts per a la 
promoció de l’esport de base. 

 
2.12.2 Acord amb la Conselleria d’Educació de l’Ajuntament 

per a la  participació de forma efectiva i pràctica amb el 
Pla d’Esport a l’Escola de la Generalitat. Afavorint la 
participació de tots els Centres Educatius. 

 
2.12.3 Creació del programa Esports pels nous vinguts. 

 
2.12.4 Creació del programa Esports per la gent gran. 

 
2.12.5 Introduir en tots els programes l’esport adaptat. 

 
2.12.6 Treballar en coordinació amb el Consell Esportiu del 

Tarragonès,  amb la Secretaria General de l’Esport de 
la Generalitat per a millorar la participació dels nostres 
ciutadans a les activitats esportives. 

 
2.12.7 Creació de l’oficina per l’organització dels Jocs del 

Mediterrani a Tarragona. 
 
Construcció de dos centres de talassoteràpia: 

 

? Annex al Port Esportiu. 
? A la Ciutat Residencial. 
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la joventut 
considerada no 
com a projecte 
sinó com a 
persones amb 
tots els ets i uts 

 
 
 
 
3. NOVES POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
 
3.1. La Tarragona del Jovent 
 
La joventut del nostre país reivindica amb força el dret a tenir 
mecanismes per a construir el seu propi projecte vital. Els i les 
joves han fet sentir la seva veu no només en defensa dels seus 
interessos propis sinó també mostrant la seva solidaritat i 
activisme pels drets col·lectius i la justícia social.  
 
La joventut és un grup social fàcilment identificable dins el 
conjunt de la societat, amb unes especificitats i necessitats ben 
definides quant a formació, treball i habitatge. Una part important 
té un índex elevat de formació però no aconsegueix traduir-ho en 
un treball estable, vinculat a la seva formació i amb una adequada 
remuneració. Tampoc ho té fàcil per accedir a l’habitatge i 
emancipar-se, accedir a la cultura o disposar d’una oferta 
diversificada d’oci. 
 
El futur desenvolupament de l’Agència Catalana de Joventut i la 
Llei de Polítiques de Joventut són cabdals per articular les 
actuacions i els recursos que arribin als ajuntaments. 
 
Volem treballar per facilitar l’autonomia personal del jovent, el 
seu pas a la vida adulta i la millora de la seva qualitat de vida. 
 
Treballarem des de l’ajuntament per tal que es reconegui el dret a 
l’emancipació dels i les joves: accés a una educació pública i de 
qualitat; un treball estable i amb l’accés a un habitatge digne i 
assequible. Però volem arribar encara més lluny:  donant resposta 
a les necessitats del jovent de Tarragona en matèria de cultura, 
salut o transport públic.   
 
Les seves necessitats han de ser tractades integralment per donar 
una millor resposta a les seves especificitats, en tant que estan 
connectades i s’afecten entre elles. La joventut ja no és una etapa 
de trànsit entre la infància i l’edat adulta sinó una fase plena de la 
vida i amb potencialitat pròpia. 
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Treballarem per posar en marxa polítiques actives pel 
desenvolupament del jove com a ciutadà de primera, donant una 
resposta integral a les demandes de formació, habitatge i ocupació 
amb mesures concretes. Les nostres propostes són:  
 
3.1.1 La creació de la regidoria de joventut, actualment és de 

joventut i festes. 
3.1.2 Ampliarem l’actual Pla Integral de Joventut potenciant 

el seu paper de coordinació transversal de les polítiques 
locals de joventut, amb un fort lideratge polític i amb 
recursos tècnics específics. 

3.1.3 Promourem un Pacte entre la gent jove i el municipi 
que fomenti els valors democràtics i afavoreixi el 
diàleg per tal de consensuar propostes, aglutinar 
esforços i crear sinèrgies amb tots els agents implicats.  

3.1.4 Impulsarem el Consell Local de Joventut per tal de 
millorar la participació dels joves en la pressa de 
decisions a la ciutat i en l’elaboració de les polítiques 
adreçades al jovent.  

3.1.5 Crearem una xarxa d’equipaments que esdevinguin 
espais de referència per a l’activitat juvenil a la ciutat: 
els casals de joves (central i dels barris), l’alberg de 
joventut i els centres d’iniciatives juvenils que potenciï 
les possibilitats de cada un d’ells.  

3.1.6 Crearem un servei d’informació integral per a joves, 
que s’integri en una oficina d’orientació juvenil basada 
en els eixos de formació, treball i habitatge per tal 
d’informar de l’oferta formativa d’acord amb la 
demanda de la ciutat; proporcionar feina a través d’una 
borsa municipal d’ocupació; facilitar l’accés a 
l’habitatge a través de lloguer i la compra a baix preu.  

3.1.7 Crearem un pla d’habitatge de protecció oficial per a 
joves, tant de venda com de lloguer, mitjançant un 
estudi real de les necessitats de la ciutat. La construcció 
d’aquests habitatges es tramitarà de forma urgent per 
pal·liar la mancança que arrossega la ciutat des de fa 
anys (en més de quinze anys l’Ajuntament ha construït 
menys de  400 habitatges de protecció oficial) 

3.1.8 Adequarem els equipaments als nous usos del temps 
que fan els adolescents i els joves, sobretot en la franja 
vespre-nit. 

3.1.9 Facilitarem l’accés a les tecnologies de la informació 
per evitar la fractura digital entre els joves. 

3.1.10 Establir polítiques adreçades a la formació i serveis 
complementaris com les aules d’estudi i formació. 
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3.1.11 Elaboració i difusió de plans de prevenció sanitària 

adreçats específicament al jovent, per treballar en la 
prevenció i el tractament de drogodependències, 
anorèxia, vigorèxia i malalties de transmissió sexual. 

 
 

 
 
encara 
necessitem 
moltes accions 
positives per la 
igualtat de 
gènere 

3.2. Polítiques per la Igualtat, polítiques per les 
Dones. 
 
Introducció 
 
Les dones fa segles que vindiquem els nostres drets. Tenim una 
manera diferent de fer política, de resoldre els problemes, de 
treballar, de fer xarxes i aquest potencial és imprescindible pel 
desenvolupament d’una ciutat madura que, com la nostra, aspira a 
ser un referent de cohesió social i de qualitat de vida. 
 
En el moment actual moltes dones de Tarragona contribueixen 
amb la seva doble o triple jornada a la perpetuació d’un model de 
societat que no és sostenible. Només cal analitzar estadísticament 
qui fa front a les necessitats més bàsiques en la nostra vida 
quotidiana i les conseqüències que aquesta injusta distribució de 
rols té en les dones de la nostra ciutat. Volem avançar cap a la 
consecució d’una Tarragona més lliure i més igualitària, i 
defensem la seva pluralitat i diversitat. 
 
El govern municipal de Tarragona fa massa que viu d’esquena a 
les necessitats de les seves ciutadanes. El punt de partida quant a 
polítiques de gènere és zero, sense tenir en compte el cost 
d’oportunitat del temps perdut. 
 
3.2.1Una regidoria de polítiques de dona i per les dones 
 
Un element nou que volem incorporar en les polítiques de les 
dones radica en l’espai des d’on s’executaran aquestes polítiques. 
Fins ara les polítiques de dones a Tarragona depenien 
orgànicament de l’àrea de benestar social, fet que propiciava el 
caràcter assistencialista. No s’entén com una ciutat com la nostra 
no compta amb una regidoria específica de dones, que vetlli per 
què totes les polítiques que es desenvolupin a la ciutat incorporin 
la perspectiva de gènere.  
 
La realització de polítiques públiques de gènere a un ajuntament 
és una qüestió de voluntat política i de compromís amb les 
ciutadanes. Volem adquirir aquest compromís. Farem de 
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Tarragona una ciutat més amable per a les seves ciutadanes, que 
les respecti i que doni resposta a les seves necessitats.  
 
3.2.2 Corresponsabilitat en la vida familiar 
 
La corresponsabilitat és un requisit indispensable per a la 
consecució de la igualtat d’oportunitats real entre dones i homes. 
Hem de fer possible un canvi de mirada a la nostra societat perquè 
les dones deixin de ser gairebé les úniques responsables del 
treball familiar i domèstic. 
 
En aquesta línia d’implicació, els diferents agents donaran suport 
i impuls a les diverses polítiques de temps que tenen com a 
finalitat la integració social i econòmica, la sostenibilitat de la 
vida urbana i la cohesió social. Aquestes polítiques es 
desenvolupen en diferents àmbits: mobilitat (transport públic), 
horaris dels serveis públics (escolars, socials, sanitaris...), horaris 
comercials, utilització i regularització d’espais públics. 
 
3.2.3 Més mitjans per la lluita contra la violència de gènere 
 
La nostra ciutat compta actualment amb el SIAD (Servei Integral 
d’Atenció a les Dones), que s’ocupa d’atendre a les víctimes de la 
violència de gènere. Aquest servei, que depèn de la Regidoria de 
Serveis Socials és totalment insuficient, i no assoleix allò exigit 
als municipis per la Llei Integral contra la Violència de Gènere. 
 
 
3.2.4 Cal clarificar i coordinar els protocols d’actuació entre tots 
els agents que actuen davant d’un cas de violència de gènere. 
 
3.2.5 És imprescindible que la ciutat compti amb pisos 
d’urgència on poder allotjar les dones víctimes i els seus fills i/o 
filles, si s’escau, en els moments de més risc. En aquests pisos 
d’urgència les dones rebran atenció psicològica i legal necessària. 
 
3.2.6 Cal enfortir les xarxes d’informació per què hi hagi 

suficients recursos per l’atenció de les víctimes.  
 
3.2.7 Major sensibilització, prevenció de les relacions abusives i 

detecció precoç dels casos de violència.  
 
3.2.8 Afavorir estratègies per incorporar quotes de baremació 

d’adjudicació d’habitatges per a famílies monoparentals o 
per a dones víctimes de la violència de gènere.  
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Volem millorar la qualitat de la vida de les dones de 
Tarragona. Per això: 
 
3.2.9 Crearem el Centre d’Informació i Recursos per a dones. 

Oferirà recursos, informació i assessorament per estimular 
la participació de les dones en la vida pública de la ciutat. 
Promourà i potenciarà l’associacionisme femení i establirà 
la coordinació entre els serveis municipals i les entitats de 
dones. 

 
3.2.10 Crearem més Punts d’Informació i Atenció a les dones. 

Són serveis de proximitat que oferiran informació, 
formació i assessorament en tots els temes d’interès per a 
les dones. Possibilitaran l’accés als recursos laborals, 
associatius, culturals i formatius. Cada punt serà atès per 
una professional que oferirà atenció individual i grupal i, 
conjuntament amb les entitats, atenció comunitària.  

 
3.2.11 Editarem una guia que reculli informació sobre els serveis 

adreçats a les dones.  
 
3.2.12 Afavorirem estratègies d’acolliment de les dones 

immigrades. 
 
3.2.13 Treballarem per evitar la doble discriminació de les dones. 
 
3.2.14 Impulsarem  programes que facilitin l’accés de les dones al 

mercat laboral. 
 
3.2.15 Impulsarem mesures que garanteixin l’accés de les dones a 

l’habitatge. 
 
3.2.16 Consolidarem actuacions dirigides a la millora de la salut 

de les dones, contemplant l’impacte diferencial que el 
gènere té en la seva salut. 

 
3.2.17 Treballarem per garantir l’accés de totes les dones a les 

noves tecnologies. 
 
 
3.2.18 Igualment treballarem per fer visible l’aportació de les 

dones lesbianes en tots els àmbits del coneixement i la 
cultura. 

 
Incorporarem la perspectiva de gènere en la 
planificació, desenvolupament i avaluació de les 



 37 

polítiques i actuacions municipal: 
 
3.2.19 Elaborar el Pla d’Igualtat de la Ciutat de Tarragona. 

Coordinarà les actuacions dels departaments del consistori 
amb l’objectiu de fer de Tarragona una ciutat amb més 
igualtat entre dones i homes. 

 
3.2.20 Impulsar el Pla d’igualtat a les empreses de la ciutat per 

eradicar les discriminacions envers les dones que es 
produeixen en el món laboral (diferències salarials, escassa 
representació als llocs de direcció, major flexibilitat 
horària).  

 
3.2.21 Elaborar indicadors d’avaluació de l’impacte de gènere de 

les polítiques locals i  començar a treballar els 
pressupostos amb “perspectiva de gènere”. 

3.2.22 Apostem per la formació en matèria d’igualtat entre homes 
i dones per tot el personal de l’Ajuntament. 

 
3.2.23 Desenvoluparem accions adreçades a les escoles perquè 

analitzin els biaixos sexistes en els continguts curriculars, 
en els processos educatius i de socialització. 

 
3.2.24 Fomentarem la pràctica de l’esport femení. 
 
3.2.25 Incorporar en el disseny dels espais públics les necessitats i 

visions de les dones. 
 
3.2.26 Impulsarem l’ús del llenguatge, d’imatges i de continguts 

no sexistes. 
 

Millorar les estratègies de participació, visibilitat i 
reconeixement de les dones, dels seus sabers i de la seva 
història: 

 
3.2.27 Reconeixement i foment de la participació de les dones 

amb discapacitat. 
 
3.2.28 Facilitar a les associacions de dones vies de participació 

social i política. 
 
3.2.29 Treballar estretament amb les dones immigrades per 

facilitar la seva integració i la de les seves famílies a la 
nostra ciutat.  

 
3.2.30 Dinamitzar el Consell de les Dones de Tarragona.  
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3.2.31 Potenciarem la celebració del 8 de març, Dia Internacional 

de la Dona. 
 
3.2.32 Recuperació de la memòria històrica de les dones de 

Tarragona. 
 
3.2.33 Impulsar el reconeixement de la genealogia femenina en 

els noms dels carrers i dels espais de la ciutat. 
 
3.2.34 Potenciar programes i projectes que aborden la visibilitat 

de la cultura femenina i la incorporació de la mirada de les 
dones en la difusió cultural. 

 
 
 
més policia i 
més condicions 
per estar 
segurs 

 
4. SEGURETAT, CONVIVÈNCIA, CIVISME I 
ESPAI PÚBLIC 
 

Introducció 

 

Des dels orígens de la democràcia, l’extensió de les llibertats i 
dels drets individuals s’ha fonamentat en el compliment de les 
lleis i en la consecució d’un grau de seguretat personal que arribés 
a tota la població. Per nosaltres la seguretat és la veritable 
garantia de la llibertat i de la democràcia.  
 
La proliferació de Policies Municipals va servir en els primers 
anys de la democràcia per afrontar els dèficits que la dictadura 
havia deixat en herència: un servei policial pensat per a la coacció 
i la repressió  i no per a la defensa de la ciutadania. 
 
Massa sovint, i erròniament , s’ha presentat el concepte de 
seguretat com un valor enfrontat al dret a la llibertat. Davant del 
fals dilema entre seguretat i llibertat, s’erigeix una noció de 
seguretat integral, per permet fer front als nombrosos riscos que 
s’amaguen darrera de la percepció simple d’inseguretat.  La 
sensació de seguretat protegeix la llibertat, estimula la 
participació de la ciutadania i vacuna les persones contra la por i 
la desconfiança.  
 
En aquesta noció de seguretat integral, l’Ajuntament ha de jugar 
un paper cabdal. En molts indrets de Catalunya la seguretat s’ha 
construït des dels ajuntaments, a través dels cossos de Policia 
Municipal, però també a través de les iniciatives d’integració i 
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reforçament de la cohesió social per prevenir la inseguretat. 
Seguint aquesta línia, les noves polítiques de seguretat(s) 
necessiten mantenir i aprofundir aquesta perspectiva integral i 
transversal. 
 
Cap ciutadà ni ciutadana, sigui quina sigui la seva situació 
socioeconòmica o el territori on visqui, ha de quedar privat del 
dret a estar i sentir-se segur, o el que és el mateix, privat del dret a 
ésser i sentir-se lliure.  
 
 Volem oferir als tarragonins i les tarragonines una política 
basada en la cohesió social, en la prevenció i en la sanció dels 
actes incívics,  en la integració de tots els ciutadans, en una 
mobilitat més segura, en l'enfortiment del servei públic de 
seguretat en tots els nivells de l'Administració. Una política 
basada en el compliment dels deures i en el gaudi del drets per 
part de tota la ciutadania.  
 
 
4.1. Més policia, més condicions per estar segurs.  
 

4.1.1 Augmentarem els efectius de la Guàrdia 
Urbana amb 100 nous efectius en els quatre 
anys de la legislatura.  
S’incorporaran 25 agents de la guàrdia urbana 
cada any fins l’any 2011. 
 

4.1.2 Apostem per una guàrdia urbana que sigui un 
referent de proximitat i de treballs des dels 
barris. 
Ha de ser el cos policial més proper al ciutadà i 
en el qual aquest dipositi tota la seva confiança. 
Desenvoluparem un model de Policia 
Comunitària que desplegarà territorialment els 
seus efectius en tots els barris, mantenint un 
contacte estret amb els veïns i donant resposta a 
les seves necessitats amb rapidesa. 
 

4.1.3 Més presència real i efectiva a tots els barris i 
urbanitzacions. La presència serà de caràcter 
preventiu, dissuasiu i proper als ciutadans, és a 
dir, que aquests percebin que són atesos i entesos 
en les seves demandes i necessitats de major 
seguretat ciutadana. 

 
4.1.4 Millorarem els sistemes de coordinació 
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policial.  Crearem un sistema de coordinació dels 
cossos policials - Mossos i Guàrdia Urbana - que 
sigui eficaç i eficient, on tots dos cossos treballin 
en un mateix territori i donin la millor resposta a 
les demandes dels tarragonins i tarragonines. 
Cadascun dels cossos de policia ha de fer allò què 
sap fer millor, racionalitzant esforços i 
optimitzant recursos. 

 
4.1.5 Modernitzarem els mitjans de la Guàrdia 

Urbana. Millorarem la dotació i els recursos 
humans i materials per tal de fer possible una 
resposta ràpida i de qualitat. Millorarem les 
dependències policials, ampliarem els efectius 
humans,  els equipaments informàtics i de 
telecomunicacions, i la formació  continuada de 
la nostra policia local. 

 
4.1.6 Implantarem una direcció estratègica i una 

gestió corporativa. Nomenarem un regidor 
delegat de Seguretat ciutadana, que impulsi la 
gestió del cos des de la gestió estratègica i la 
visió compartida amb tots els agents que 
intervenen en la prestació de serveis. 

 
4.1.7 Farem Auditories i Diagnòstics de Seguretat i 

Convivència. Volem conèixer bé la situació de 
partida de la nostra ciutat en aquesta matèria. 
Volem una diagnosi acurada de la situació actual, 
verificar hipòtesis, recollir dades i generar 
informació en l’àmbit de la seguretat, i finalment, 
avaluar els resultats. 
Impulsarem la realització d’estudis i auditories 
específiques, així com també d’enquestes i 
entrevistes qualitatives amb els ciutadans/nes per 
conèixer la seva percepció de la seguretat. 
 

4.1.8 Impulsarem una nova estratègia de 
comunicació i participació ciutadana.La 
seguretat és una responsabilitat col·lectiva i 
defensem el dret de la ciutadania a opinar i fer 
arribar propostes per millorar aquest servei 
públic. I promourem la participació ciutadana per 
adequar millor aquest servei a la demanda. De la 
mateixa manera apostem per la màxima 
comunicació d’allò què es fa i més transparència 
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amb els ciutadans/es.  
 
4.1.9 Coordinació amb la resta de departaments i 

àrees del nostre Ajuntament. La nostra política 
de seguretat es caracteritzarà per l’atenció 
prioritària a la prevenció i la resposta integral a 
problemes complexos, que desenvoluparem 
mitjançant els Plans Integrals d’Actuació (per 
exemple, violència de gènere, seguretat en 
entorns escolars, lluita contra l’incivisme, ...) en 
els quals participaran activament la Guàrdia 
Urbana i els departaments municipals (Serveis 
Socials, Dona, Joventut, Urbanisme, etc)   

 
4.1.10 Major especialització. Crearem unitats 

especialitzades en àmbits com la violència 
domèstica (Oficina d’Atenció a la Víctima), 
l’incivisme i la convivència, els entorns escolars i 
els menors d’edat, policia administrativa 
(ordenances i normativa municipal) , agents 
experts en seguretat ciutadana, etc. 

 
4.1.11 Farem realitat una nova oficina de denúncies i 

d’atenció a les víctimes del delicte. Aquest 
servei Municipal d’Assistència a la Víctima 
garantirà el suport jurídic i psicològic a les 
víctimes del delicte i impulsarà estratègies de 
mediació extrapenal amb els menors i els primers 
infractors.   

 
4.1.12 L’alcalde convocarà la Junta Local de 

Seguretat com fan tots els alcaldes responsables 
de Catalunya. 

 
 
 
 
Preparats per 
la societat del 
risc 

4.2. Protecció Civil:  
 
Els ajuntaments són els governs més propers als ciutadans i 
ciutadanes, i estan en millor disposició que ningú per conèixer les 
seves necessitats. 
 
Els municipis tenen atribuïdes competències en matèria de 
protecció civil. L’alcalde, entre d’altres atribucions, té la potestat 
d’adoptar personalment i sota la seva responsabilitat en cas de 
catàstrofe o infortuni públic o greu risc, les mesures necessàries i 
adequades transmetent-les al ple municipal. 
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Les nostres propostes són: 
 
4.2.1 Creació de l‘Oficina Tècnica de Seguretat i Protecció 

Civil de Tarragona, depenent de la regidoria de Protecció 
Civil, i com a pas previ al futur Patronat de Seguretat. En 
aquesta oficina s’integraran el tècnic de protecció civil 
municipal  així com els tècnics de camp i administratius. 

 
4.2.2 Creació del Comitè Local de Protecció Civil de 

Tarragona, integrant a : Tècnics municipals, Agrupació de 
voluntaris, Guàrdia Urbana, CENCAT. 

 
4.2.3 Aquest 2007 farem una auditoria del Pla Bàsic 

d’Emergència Municipal (darrera revisió desembre 1994) 
així com de tots els plans especials existents.  

 
4.2.4 Edició dels plans especials inexistents. Per exemple, Pla 

d’actuació per a incendis forestals, Ordenança municipal 
del foc, Pla d’emergència de platges. 

 
4.2.5 Revisió dels acords de col·laboració amb l’Associació de 

voluntaris de protecció civil de Tarragona.  
 
?  Valoració i negociació de la prestació de serveis operatius 

per part de l’ Associació de voluntaris a  altres municipis i 
entitats.  

?  Revisió de l’actual dotació econòmica i de material a 
l’associació. 

 
?  Possibilitar la creació d’altres agrupacions de voluntaris 

dins del municipi, prioritzant la seva ubicació als barris 
(Reglament de Protecció Civil a Catalunya ). 

 
4.2.6 Garantirem el compliment del Decret 123/2005, de 

mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions, extrapolant aquestes normes a les zones de 
massa forestal dels barris de Sant Pere i Sant Pau, Sant 
Ramon i Sant Salvador. 

 
4.2.7 Crearem manuals d’autoprotecció dels edificis 

municipals i d’altres de pública concurrència. 
 
4.2.8 Planificarem simulacres d’emergència i evacuació 
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d’edificis, tot començant pels edificis i instal·lacions 
municipals, i col·laborarem tècnicament amb els 
simulacres d’ entitats i empreses privades. 

 
4.2.9 Col·laborarem amb el futur Institut de Seguretat 

Ciutadana del Camp de Tarragona, per tal de realitzar un 
pla formatiu en gestió d’emergències i protecció civil al 
personal directe implicat en aquestes tasques, així com 
realitzar cursos de prevenció i seguretat.   

 
4.2.10 Major presència dels tècnics municipals en l’organització 

de grans esdeveniments públics, esportius, festes majors, 
etc...  

 
 
 

 

iguals drets vol 

dir també 

iguals 

obligacions 

 
4.3 Garantir la convivència i el civisme amb  responsabilitat i 
diàleg  
 
 
La relació entre les persones és molt important, però també és 
bàsica la relació entre la persona i la ciutat. Només si impulsem el 
civisme com element de relació entre les persones a les nostres 
places, carrers i espais públics, podrem tenir la convivència que 
volem.  
 
La preservació de la via pública, la promoció del respecte als 
veïns, la mediació comunitària per resoldre els conflictes, i els 
mecanismes que impliquin l’individu en les decisions de 
l’Ajuntament són instruments que generen civisme i reactiven el 
sentiment de bé comú. El poder municipal no pot renunciar a l’ús 
de la proximitat en les polítiques de convivència, seguretat i de 
civisme. 
 
Per enfortir i transmetre aquest compromís col·lectiu, l’educació 
resulta un instrument estratègic central. L’educació estableix els 
fonaments dels valors democràtics i de convivència. Els primers 
escenaris educadors de civisme, de ciutadania, de trama de 
lligams amb la comunitat, són la família i l’escola. El civisme i 
els valors democràtics adquiriran rellevància quan més vinculació 
hi hagi entre escola i territori. I quan les famílies transmetin 
aquests valors.  
 
L’assumpció de les responsabilitats individuals esdevé una actitud 
bàsica de tot ciutadà. Cal defugir la superficialitat d’un civisme 
entès de forma desvinculada de la responsabilitat individual i, per 
tant, de la finalitat última de tota acció pública: la voluntat del 
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ciutadà, definida pel propi ciutadà. 
 
Per això plantegem un seguit de línies d’actuacions prioritàries: 
 

4.3.1 Aprovarem una nova Ordenança de Convivència 
i Civisme. Establirà els drets i els deures veïnals i el 
règim disciplinari i sancionador en relació amb la 
convivència, i l’ús dels espais públics. Volem que 
Tarragona es caracteritzi pel respecte a la mútua 
convivència, al civisme i als béns públics i privats 
dels veïns i veïnes. 

 
4.3.2 Elaborarem un Programa contra el Vandalisme i 

la Degradació Urbana, amb l’objectiu de prevenir  
i combatre les accions antisocials que causin danys i 
degradin la nostra ciutat.  

 
- Impulsarem la subscripció d’un Pacte Cívic per la 

Seguretat i la Convivència, constituint una gran 
coalició ciutadana que contribueixi, mitjançant la 
seva participació, a lluitar contra la delinqüència i 
les conductes que atempten contra la lliure 
convivència. 

 
4.3. 3 L’Ajuntament col·laborarà amb els Consells 
Escolars en l’elaboració de Plans de Convivència. 

 
 
 
 
 
 
 
Més qualitat 
democràtica, 
més controls 
de l’acció del 
govern 
municipal 

 
 
4.4. Participació Ciutadana 
 
Establirem una altra forma de fer política a Tarragona. No volem 
un equip de govern instal·lat a la casa consistorial, amagat als 
despatxos, lluny de la ciutadania. Volem treballar des de la 
proximitat, escoltant diàriament la veu de la ciutadania i 
transformant-la en projectes comuns. Volem governar amb la 
complicitat de tots i totes, cercant fórmules de consens per tirar 
endavant des de les qüestions més senzilles fins als projectes que 
dibuixaran el futur de la nostra ciutat. 
 
A la Tarragona del S. XXI totes les veus han de ser escoltades i 
s’han de sentir copartíceps de la ciutat que construïm dia a dia. 
Treballarem per impulsar i posar en marxa els mecanismes que 
facin possible una participació ciutadana àgil i flexible, per 
afavorir al màxim la implicació de tothom.  
 
Impulsarem especialment els consells ciutadans de barri i 
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sectorials. 
 

4.4.1 Consell de la Dona 
 
4.4.2 Consell de la Joventut 
 
4.4.3 Consell de la Gent Gran o de l’Experiència 
4.4.4 Consells de barris, on es puguin trobar totes les 

associacions veïnals 
 
4.4.5 Consells sectorials dels diferents sectors econòmics 

i socials 
 
4.4.6 Posarem en marxa el “Telèfon de la ciutadania”, 

al qual podran adreçar-se tots els ciutadans per 
col·laborar amb l’equip de govern en el 
manteniment de la ciutat. Amb aquest servei, que 
estarà coordinat amb una brigada d’intervenció 
ràpida, els ciutadans podran comunicar a 
l’Ajuntament qualsevol desperfecte i en menys de 
48 hores la brigada farà els arranjaments oportuns. 

 
4.4.7 Per impulsar la complicitat i implicació de tota la 

ciutadania en els projectes de Tarragona elaborarem 
pressupostos participatius, és a dir, reservarem una 
partida determinada perquè sigui la ciutadania qui 
decideixi quin projecte prefereix tirar endavant entre 
les diverses propostes que presentarà l’equip de 
govern. 

 
4.4.8 Impulsarem l’actual regidoria de relacions 

ciutadanes dotant-la de més pressupost i contingut. 
Desplegarem els mecanismes de participació 
establerts al Reglament Orgànic Municipal (ROM) 
ja que, tot i que es van fixar fa molts anys, el cert és 
que molts d’ells no s’han desenvolupat degudament. 

 
4.4.9 Donarem suport a les entitats i associacions 

mitjançant els instruments que estableix el ROM i 
basant-nos en criteris objectius, lluny del 
clientelisme i del sectarisme. Atenent aquests 
criteris facilitarem els espais i mitjans tècnics 
necessaris pel desenvolupament de les activitats de 
les entitats. 

 
4.4.10 Per garantir la transparència, la informació i la 
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participació de la ciutadania en totes les decisions i 
projectes que els afectin ens adherirem a la ‘Carta 
Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la 
Ciutat’, com ja ha fet Barcelona. 

 
 

 
Administració electrònica i participació ciutadana: el 
ciutadà com a objectiu 

 
L’objectiu principal de l’Ajuntament es servir les persones. 
Per tant, cal adaptar la seva organització a les noves 
demandes que superen el model organitzatiu tradicional. 
Hem de passar de l’Ajuntament que tenim a l’Ajuntament 
que necessitem.   
 
En aquest sentit, les eines TIC afavoreixen una major 
transparència, simplicitat, eficàcia i eficiència dels tràmits i, 
de l'altra, poden donar suport a noves experiències de 
participació ciutadana.   
 
Farem realitat l'Administració electrònica amb projectes per 
digitalitzar els diferents processos i adquirir les eines 
telemàtiques necessàries per donar suport als processos de 
participació ciutadana que es plantegin. Per fer això, 
aprofitarem l'experiència d'altres ajuntaments catalans i el 
suport de les administracions autonòmica (Administració 
Oberta) i estatal (programes Ciudad Digital).  
 
 
Accions concretes proposades: 
 
?  Reformar el portal WEB municipal i el servei d'atenció 
telefònica per facilitar l’accés a la informació sobre tràmits o 
gestions, i la tramitació ràpida (resposta abans de 48 hores) 
de queixes i suggeriments.  
?  Incorporar la signatura electrònica en tots els processos 
de l’Ajuntament.  
?  Implantar serveis com la PECAP (Plataforma Electrònica 
de Compres de l'Administració Pública), el servei de canvi 
de domicili de forma telemàtica o l’expedició telemàtica de 
volants del padró municipal.  
?  Potenciar les eines d’interoperabilitat amb altres 
administracions, a través dels programes que impulsa la 
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Generalitat, el Ministeri d’Administracions Públiques i 
Localret  
?  Millorar la gestió interna i la prestació de serveis 
utilitzant les TIC.  
?  Promoure la participació ciutadana mitjançant espais de 
debat virtual.  
?  Participar en l'enquesta sobre l'ús de les TIC als ens 
municipals organitzada per Localret.  

 
 
Amb aquestes mesures volem fer realitat una altra forma de 
governar, més propera i més responsable, des de la complicitat i 
el consens, lluny dels fets consumats i de les decisions 
inapel·lables. Volem fer de Tarragona una ciutat oberta a tots i 
totes, on totes les veus sumin i contribueixin  a construir una 
ciutat més humana, pròxima i justa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Per un 
Urbanisme 
intel.ligent i al 
servei de la 
qualitat de 
vida 

 

 
 
5. PER UN URBANISME SOSTENIBLE. 
 
La nostra proposta en matèria d’urbanisme es centra 
fonamentalment en cinc conceptes que considerem bàsics: 
 

1. Considerar un urbanisme sostenible i coherent amb la 
ciutat mediterrània en què vivim i apostar pel model de 
ciutat compacta. 

 
2. Realitzar d’una vegada per totes una planificació adequada 

respecte de la mobilitat de la nostra ciutat, amb un estudi 
seriós i rigorós previ. 

 
3. Fomentar el desenvolupament del turisme a la ciutat 

mitjançant una oferta que estigui d’acord amb la ciutat 
amb un conjunt arqueològic Patrimoni de la Humanitat, 
aprofitant al màxim les possibilitats que això ens dóna.  

 
4. Incidir en la necessitat de recuperar i rehabilitar l’espai 

públic de Tarragona.  
 

5. Consensuar amb la ciutadania, les diferents forces 
polítiques i amb els agents socials, un model de ciutat que 
inclogui els aspectes anteriors i ens dibuixi la ciutat que 
volem pels nostres néts i nétes.  
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Sostenibilitat 
 

La nostra ciutat ja no està en condicions de ser considerada 
com una estructura urbana deslligada del seu entorn i 
aliena a la sostenibilitat. 
 
La sostenibilitat s’ha d’entendre avui dia com una 
necessitat assumida per la societat que ha d’assegurar un 
medi ambient sa per mantenir la nostra prosperitat, el 
creixement econòmic i la qualitat de vida. Ha de suposar 
un conjunt d’estratègies que han de garantir i satisfer les 
necessitats actuals sense comprometre el normal i sa 
desenvolupament de futures generacions. 

 
 
Mobilitat 
 

No és possible avui en dia obviar la planificació d’un 
transport públic que redueixi els actuals nivells de 
transport privat que col·lapsen els accessos i la ciutat i 
també entendre que la nostra ciutat no es pot desvincular 
de la resta de municipis que configuren el seu entorn i que 
d’una forma o altra si s’apliqués un planejament 
descoordinat no arribaríem a aconseguir un model de ciutat 
que ha de liderar aquesta gran àrea i que ha de permetre la 
mobilitat en termes d’excel·lència. 
 
El Pla Director dels 22 municipis actualment en execució 
ha de definir aquesta mobilitat estructurada com un tot, 
doncs la realitat actual ja ens dóna l’existència de 
connorbació entre municipis. El planejament ha de suposar 
una coordinació del creixement de l’àrea i les seves 
connexions cap a la resta de poblacions que constituiran la 
vegueria del camp i que han de presentar dinàmiques de 
creixement. 

 
 S’ha d’arribar a un gran pacte entre la societat civil i les 
administracions públiques per recuperar les inversions 
necessàries tenint en compte els nous elements apareguts 
aquests últims anys com és l’arribada del tren d’alta 
velocitat  amb l’estació del camp de Tarragona situada al 
terme municipal de La Secuita i la connexió que s’ha de fer 
des del corredor del Mediterrani fins aquesta línia creant 
una nova estació a l’aeroport de Reus. 
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El Port de Tarragona de gran importància a nivell estatal 
ha de poder lliurar les mercaderies majoritàriament per via 
ferroviària. 

 
El projecte de façana marítima de la ciutat encara no 
redactat resta subjecte a un impuls polític decidit i a una 
definició del què vol la ciutat. S’han de garantir uns estudis 
tècnics rigorosos, i si tècnicament no fos viable, no hem de 
renunciar a desviar aquesta línia de tren més cap a 
l’interior passant per sota la ciutat i alliberar la façana de 
mar del ferrocarril. 

 
Cal també dir que plantejaments com el que es fa amb una 
solució mercantilista-inmobiliària no ha de ser el model en 
que s’ha d’actuar. Si es recuperen espais aquests han de ser 
lliures i públics, urbanitzats i de lleure tal i com 
últimament han resolt poblacions costeres amb problemes 
similars. 

 
 

Model de 

ciutat 

5.1 Tenir un model de ciutat 
 
 

És important en un planejament que programa com ha de 
ser la nostra ciutat de vint i cinc anys vista dibuixi ja la 
ciutat que volem a partir de tot quan s’ha dit a grans trets i 
que s’ha de concretar amb crear una ciutat compacte amb 
models llatins que creï espais públics que sense ser de gran 
superfície sovintegin molt on el ciutadà pugui fer vida al 
carrer aprofitant les moltes hores de sol de que disposem 
en els eixamples i a totes les àrees que sigui possible s’han 
d’evitar els col·lapses de vehicles en superfície i preveure 
grans espais on aparcar vehicles a nivell dissuadir i amb un 
transport públic eficient que ha de portar al ciutadà a 
qualsevol zona de la ciutat. 
 
Dins el model de sostenibilitat no hi pot faltar l’estalvi 
energètic i el reciclatge. S’ha de dotar de un doble 
clavegueram que per un costat ha de conduir les aigües 
negres a les depuradores i l’altre ha de recollir totes les 
aigües pluvials de les cases i de superfícies a unes grans 
cisternes de magatzematge per a què puguin ser aprofitades 
pel rec de carrers, parcs i jardins. L’enllumenat públic s’ha 
de dissenyar amb paràmetres de baix consum equilibrant el 
nivell de lluminositat al necessari sense que es produeixin 
desequilibris entre zones amb molta llum i d’altres amb 
poca. Aquests parcs o més aviat espais ajardinats 
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equivalents a la superfície d’una illa de cases 
aproximadament han de contenir la instal·lació de 
suficients plaques fotovoltàiques generadores d’electricitat 
per a com a mínim el consum de l’enllumenat públic del 
polígon. 
 
 
 Hem estat parlant doncs d’unes infrastructures que han 
d’assolir un nivell metropolità i d’altres de nivell 
municipal. I tot això dins d’un estàndard de nivell de 
sostenibilitat que si bé no és novedós sí que visualitza el 
que amb tota seguretat serà exigit a totes les ciutats i 
pobles de Catalunya.  
 
Això marca i condiciona el model de la Tarragona que 
volem que no és sinó més que millorar la qualitat de vida 
dels ciutadans tenint que assolir un seguit d’objectius 
estratègics que hauran d’acompanyar l’acció municipal 
amb aquesta perspectiva de temps. 

 1.- Estalvi de recursos (energia i aigua) 
 

2.- Millorar el transport públic afegint carrils per a   
bicicletes. 

 
3.- Crear àrees d’aparcament dissuasoris que evitin l’accés 
a la ciutat de vehicles privats especialment a les zones més 
densament poblades. 
 
4.- Incorporar a les ordenances municipals d’edificació 
criteris constructius sostenibles. 
 
5.- Impulsar la construcció d’habitatges de promoció 
pública tant per a lloguer per als joves com per a venda, 
iniciant una acció pública des del Servei Municipal de 
l’Habitatge amb programes que han de totalitzar 900 
habitatges nous al finalitzar aquest mandat. 
 
6.- Actuar en zones degradades pel pas del temps que es 
donen especialment a la Part Alta i a la Part Baixa fent 
accions de rehabilitació d’aquests edificis i per tant 
restablint els nivells d’estabilitat i habitabilitat . 
 
7.- Reequilibrar equipaments socials, esportius, culturals i 
d’oci a tota la ciutat de manera que no es produeixin 
greuges entre barris. 
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8.- Iniciar un projecte de supressió de barreres 
arquitectòniques per tota la ciutat (plànols, memòria 
econòmica, planificació, desenvolupament, etc...). 
 
9.- Potenciar la nostra costa i platges amb equipaments que 
suposin en un conjunt un nivell d’estàndard de qualitat de 
cinc estrelles. 
 
10.- Regular amb criteris restrictius l’edificabilitat on el 
Pla de Costes de la Generalitat ho permet. 
 
11.- Fomentar la renovació de la trama urbana: mirar 
d’esponjar utilitzant PMU en lloc de desenvolupar 
simplement PP. Amb això evitaríem l’especulació i 
l’alliberament de sòl urbanitzable sense més. 
Recentralització de les trames disperses, també a través de 
PMU. Recuperar políticament el concepte de la 
rehabilitació de la zona urbana. 

 
Amb tot i sempre com a fita hem de tenir la millora de la qualitat 
de vida de les persones especialment dels infants i la gent gran 
intervenint en tots aquells elements que facilitin la cohesió social. 
La ciutat ha de donar al vianant un soséc en el viure diari i la seva 
mobilitat. És important que a més d’unes ordenances municipals 
d’edificació ben estudiades que donin seguretat jurídica als qui 
vulguin edificar, presenti un conjunt d’edificis i espais públics 
equilibrats amb qualitat arquitectònica i que resultin ser el 
producte d’un model de ciutat densa i compacta característica de 
la zona mediterrània. 
 

 

Diagnosi 
5.2  Diagnosi urbanística 
 
Els problemes d’escala general: una mínima ressenya 
 
Per molt diverses circumstàncies, Tarragona, malgrat ser un 
municipi de moderada població, presenta com a capital que és, 
molts dels problemes característics de les grans àrees 
metropolitanes: 

Entre aquests problemes, destaquem: 
 
Les discontinuïtats existents entre el centre i els diferents barris: 
 
? Les discontinuïtats, o millor dit, escissions, produïdes per 

les grans infraestructures viàries i ferroviàries que recorren 
el territori, i que el conformen com una mena de conjunt 
d’illes urbà, amb una illa principal, el centre urbà, i una 
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sèrie d’illes separades que serien els nostres barris. 
 
? Les fortes diferències funcionals entre els barris: les àrees 

homogènies de topografia plana i caracterització social de 
capes treballadores de ponent; el conjunt industrial i 
portuari; els accidentats i reduïts illots dels assentaments 
residencials del nord, etc...  

 
? Les discontinuïtats existents en moltes d’aquestes illes 

(barris), per la presència de buits (descampats o àrees 
vacants) entre diverses agregacions edificades, com es 
reflexa especialment a la zona de Ponent. 

 
?  Tot això permetria caracteritzar al territori de Tarragona 

com un conjunt d’illes de diferents funcions, industrials, 
residencials, portuàries, terciària...  

 
Les localitzacions molt properes de funcions fortament 
contraposades, però quasi sempre imprescindibles totes elles per 
diferents motius. 
 

Entre aquestes situacions de contigüitat de funcions 
contraposades podem assenyalar la relació entre la Part Baixa del 
centre, de caràcter residencial, i les estructures portuàries, i 
l’excessiva proximitat entre el pol petroquímic i els assentaments 
de Ponent... 

 

Importància social i econòmica de processos tan diferents com 
el turisme i la gran indústria.  

 

En aquest aspecte és fonamental considerar les advertències del 
recent Pla de la Química i el Turisme del Camp de Tarragona, 
tant en relació a les amenaces i debilitats que presenten aquestes 
activitats com sobretot les fortaleses i oportunitats que 
representen aquestes dos potes que tan han aportat a la nostra 
ciutat. 

 

 La diferència de situacions urbanístiques i socials a l’interior 
del centre urbà: 

 

Es constata la permanència de les diferències funcionals i socials 
entre les diverses parts del centre, que s’expressen també en la 
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diferenciació de les seves situacions urbanístiques i de l’estat de 
l’edificació: 

 
? Àrees de la Part Alta, en general en bon estat, amb 

problemes puntuals de deteriorament. 
 
? El centre terciari-comercial estructurat per la Rambla i 

l’Avinguda President Companys, molt dinàmic, amb una 
adequada urbanització i amb edificació en bon estat. 

 
? Les primeres mansanes de l’eixample al sud de la Rambla 

Nova, fins a Cardenal Cervantes, en les que apareixen 
freqüents situacions d’edificis deteriorats. 

 
? Els barris de la Part Baixa, en extrem deteriorament de 

l’edificació, amb un precari tractament urbanístic i amb 
escasses dotacions, presentant en gran part les 
característiques d’una zona urbana marginal. 

 
? El Serrallo, en la què contrasta el bon estat de la façana al 

mar amb les pèssimes condicions de les mansanes 
interiors. 

 
 

S’afegeixen a més altres diferenciacions o, si es vol, 
contradiccions, com les que es donen en quant als processos 
turístics, amb les grans potencialitats desaprofitades que té la 
nostra ciutat, com a seu de turisme cultural, enclavada en una àrea 
de turisme massiu de sol i platja. 

 

Similars dualitats o contraposicions es donen en d’altres camps, 
com les encara millorables relacions entre activitats productives 
i activitats de formació i investigació qualificada. 

 

 

 

Gestió general 

 
 
5.3Propostes de gestió general  
 
 
Descentralització administrativa: tots els barris de la ciutat han 
de tenir la possibilitat de realitzar tot tipus de gestions des del seu 
àmbit territorial, sense necessitat de desplaçaments al centre. 
 
Entitat metropolitana 
 

- creació d’una autèntica entitat metropolitana capaç de 
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gestionar els interessos contraposats i complementaris de 
tots els nuclis municipals del Camp de Tarragona. 

- Solució de la connexió entre Tarragona i la nova estació de 
l’AVE, a través d’un transport fixe, sostenible i ràpid. 

- TRAMCAMP 
 
Planejament 
 
Posarem a l’abast del municipi nou sòl urbà, desenvolupant-lo 
amb intervenció directa de l’Ajuntament en la gestió urbanística 
de cada unitat d’actuació, recuperant i fomentant l’actuació 
pública. 
 
 
Obra pública 
 

- Realitzarem un adequat manteniment del mobiliari urbà, 
així com asfaltat de carrers i voreres mitjançant projectes 
de millora i rehabilitació dels mateixos. La seva concreció 
ve més endavant explicada. 

 
- Supressió de la N-340, de Ponent a Llevant, perquè tingui 

la consideració d’avinguda de ronda urbana, configurant-la 
des de la Plaça Imperial fins a Vila-seca, convertint-la en 
un boulevard, amb voreres, arbres, carrils bici. 

 
- Farem grans zones verdes a tots els nous polígons, 

intentant fugir de les zones perimetrals, per tal què els 
tarragonins i tarragonines puguin accedir a veritables illes 
verdes que els hi facin oblidar una mica l’estrès de la 
ciutat, i alhora, configurin una ciutat amable i alegre.  

 
- Gran corredor verd des del Riu Francolí fins al Bosc de la 

Marquesa. 
 

- Farem una nova rambla a Bonavista i una altra a Sant Pere 
i Sant Pau. 

 
Equipaments 
 

- Proposem la creació d’equipaments socials, esportius, 
culturals i d’oci. Aquests centres i equipaments es 
construiran de manera que s’aprofitin al màxim les 
energies renovables. El seu funcionament complirà els 
paràmetres d’estalvi energètic més avançats. 
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- Acabar la xarxa de pavellons esportius per tota la ciutat 
(Torreforta, Campclar...). 

 
- Xarxa de biblioteques públiques municipals per tota la 

ciutat, aprofitant les existents de la Universitat Rovira i 
Virgili. 

 
- Nou Museu Nacional Arqueològic allà on decideixi una 

comissió d’experts creada a l’efecte. 
 
- Creació de dos centres de Talassoteràpia. 
 
- Construcció de nou Hotel de cinc estrelles. 

 
Mobilitat 
 

- Dimensió metropolitana del transport públic. Tarifa única 
al 2007. 

 
Redacció d’un Pla de Mobilitat que estudiï les necessitats 
de cada zona de la ciutat, i que garanteixi igualment 

 

 

 

 

 

 

 
- Començar ja el primer any amb 12 km de carril bici que 

uneixi els barris de Ponent entre si. 
 
-  Barreres arquitectòniques: eliminació en dos anys. 
 
- Augment del nombre de places d’aparcament per persones 

amb mobilitat reduïda (GRATUITES!) 
 
- Conversió de l’antic Centre Casablanca en residència per 

persones amb disminucions. 
 
- Escales mecàniques: 

 
o Palau de Congressos. 
 
o Cent escales. 
 
o Entre Riu clar i Torreforta 

 
 

Criteris 

generals 
Criteris i objectius estratègics generals: 

 

Davant dels diversos tipus de problemes detectats, defensem una 
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estratègia urbanística orientada pels següents criteris: 

 
  

 
 
 
5.4 Rearticulació del territori municipal, establint enllaços i 
connexions entre les diferents àrees ara escindides o aïllades 
 

 

Ponent  
5.4.1 Àrees de Ponent. 

 

Aquesta estratègia serà especialment important a les àrees 
de Ponent, impulsant sistemes de connexió i ensamblatge, 
des de La Canonja (amb el seu beneplàcit com a futur 
municipi autònom) fins a Bonavista, en primer lloc, i 
Campclar i La Granja, i entre aquests barris i Torreforta i 
Icomar, fins a la llera del riu. 

 
Aquests objectius es recolzaran en l’ordenació de nous 
desenvolupaments, fonamentalment residencials, i en la 
implantació de nous equipaments que facin d’engranatge 
entre uns i altres barris, com una mena de malla o xarxa de 
connexió que estableixi les condicions per una fluïda 
continuïtat urbana.  
 
Més endavant exposarem amb més detall aquestes 
actuacions, però ja assenyalem que aquesta malla de 
connexió que pensem crear no només es basarà en un 
sistema viari, sinó en un sistema verd de passejos per 
vianants i per bicicletes i patins, conjuntament amb espais 
públics estancials i equipaments esportius més o menys 
grans. 

  

En l’estratègia de rearticulació d’aquestes zones, i de 
millora de les seves condicions urbanes jugarà un paper 
fonamental la implantació dels grans equipaments 
esportius en torn al nou estadi del Nàstic. 

 
 

 

 

Llevant 

5.4.2 Àrees de Llevant. 
 

També en les àrees de Llevant entenem convenient 
endreçar nous assentaments, sobre tot residencials, que 
estableixin relacions de continuïtat entre els illots 
d’urbanitzacions avui disperses, ensamblant La Budellera i 
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el futur gran eix d’equipaments culturals (allà on ara està 
l’actual estadi del Nàstic), amb Colls Majors i Molnars, al 
nord de la carretera nacional i de Cala Romana. 

 

Com en el cas anterior, la malla de continuïtat no només 
integrarà connexions viàries pel transport privat i el 
transport públic, sinó també recorreguts verds per passejos 
de vianants i bicis i patins: 

? Des de la Via Augusta fins al futur eix 
cultural. 

? Des d’aquí fins a La Mora. 
? I un altre paral·lel a la carretera del Catllar. 

 

La implantació d’un gran complex cultural i recreatiu a la 
zona, entre l’actual àrea del Nàstic i les penínsules de 
l’Arrabassada contribuirà d’una manera molt important a 
l’articulació de tota aquesta zona del municipi, posant en 
valor la seva capacitat per disposar de nous assentaments 
residencials amb criteris d’integració paisatgística. 

 
  
 

 
Façana 
marítima 

5.5 Impulsar, des del primer dia del nostre govern 
municipal, estudis per a l’ordenació de la futura 
façana marítima, buscant procediments que 
contribueixin a la seva viabilitat econòmica. 

 

Entre les deficiències més fortes de l’actual govern 
municipal figura la carència de plantejaments rigorosos per 
aquesta oportunitat de millora de la nostra ciutat, si sabem 
aprofitar el context econòmic immobiliari, 
extraordinàriament dinàmic dels últims anys. 

 

Hem de garantir una ràpida solució al tema, assegurant la 
recuperació de grans espais públics pel total gaudi de la 
ciutadania tarragonina. 

 
 

 

 

 

Nous 
creixements 

 
 
5.6 Ordenació detallada de l’edificació i espais lliures dels 

nous creixements, amb criteris de qualitat 
arquitectònica, d’atenció al bon disseny dels espais 
lliures, d’integració paisatgística i de sostenibilitat. 
Especial atenció tindrà també aquest nou urbanisme 
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de cara a la seguretat ciutadana i a la política de 
gènere, perquè la manera de construir i ordenar 
l’espai públic també determina els comportaments 
socials futurs de les diferents zones. 

 
El nou POUM concedirà extrema atenció a l’ordenació 
detallada dels nous sectors de creixement, en especial 
aquells en què predomini l’habitatge plurifamiliar. És 
necessari superar el planejament urbanístic abstracte basat 
només en coeficients numèrics (d’ocupació, edificabilitats, 
alçades, etc...) per a definir uns plans que prefigurin 
clarament les condicions que tindran els nous 
desenvolupaments, de manera que s’assegurin els següents 
objectius:   

? Utilització de tipologies d’edificació què evitin 
massificacions i maneres repetitives i anònimes. 
S’afavorirà la varietat, dintre d’imatges coordinades per al 
conjunt urbà. Moderades alçades en els nous creixements. 
Organització en petits i mitjans blocs que afavoreixin les 
relacions de veïnatge. 

 

? Regulació de les condicions dels espais lliures vinculats a 
l’habitatge, de manera que s’asseguri una òptima qualitat 
de disseny i d’execució en espais comuns en els seus 
múltiples variants: estancials, esportius, de jocs infantils, 
jardins... 

 
 
Establiment de normatives que afavoreixen què, tant els 
habitatges com l’edificació i els seus entorns, aprofitin les 
avantatjoses condicions del paisatge i del clima de 
Tarragona. Amb aquest criteri, s’incentivaran per exemple els 
àtics amb terrasses verdes, fins i tot amb gespa ecològica i 
plantació diversa que necessiti de poca aigua, la continuïtat 
dels habitatges de plantes baixes amb petits jardins privats o 
comuns... L’ordenació urbanística i arquitectònica tindrà en 
compte les “condicions de vistes”, tant en el sentit d’afavorir 
vistes atractives des dels habitatges, com d’evitar impactes 
visuals negatius en les vistes cap a les noves edificacions. 

 

 

 

Pensar 
globalment i 
actuar local: 

 
 
5.7 Criteris bioclimàtics i de sostenibilitat: ordenació de 

les edificacions amb criteris d’orientació per 
aprofitaments de sol, disseny dels edificis amb criteris 
bioclimàtics i d’eficiència del balanç energètic, etc... 
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per nosaltres i 
pels qui 
vindran 

 
L’Ajuntament promourà Cursos de Formació i Serveis 
d’Assessorament Tècnic per a la implantació de solucions 
de sostenibilitat en l’edificació, en col·laboració amb els 
Col·legis Professionals, les associacions de Promotors i 
Constructors i d’altres entitats que vulguin participar. 

 

Es promourà el desenvolupament d’Eco-barris, amb 
finalitats exemplificadores, seguint les iniciatives que amb 
aquesta estratègia s’estan desenvolupant a Europa i d’altres 
ciutats del nostre país 

 

Serien els dos de nova construcció, La Budellera i Terres 
Cavades, no desaprofitant el fet important de què s’estan 
dissenyant dos futurs barris en el seu conjunt, i per tant, es 
tindrà la responsabilitat de poder decidir la seva configuració 
futura, social i urbanística.  

 
 
 
 
 
Un dret que 
hem de satisfer 
entre tots 

 

 

5.8 HABITATGE 

 

5.8.1 Impuls municipal a la promoció d’Habitatges a Preu 
Social i Concertat. 

 
 

- Impulsarem i donarem total prioritat als habitatges de preu 
social i taxat de cada nova promoció, no permetent 
començar la construcció i venda del nou a preu lliure fins 
que s’hagi acabat el de preu social. 

 
- Crearem un parc d’habitatge públic de propietat municipal 

per destinar-lo al lloguer jove rotatori, per un màxim de 
cinc anys i en renda social (molt barata). 

 
 
- Habitatge social per venda i lloguer (40%-60%): 
 

o Cotxeres de la Policia Nacional. 
o Caserna de la Guardia Civil. 

 
- Farem un cens d’habitatge desocupat i un programa de 

recuperació d’aquells que es trobin en mal estat, de manera 
que els propietaris rebin ajudes complementàries a la nova 
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Llei de l’Habitatge que han preparat la Generalitat de 
Catalunya, per tal de poder rehabilitar fàcilment les 
façanes i l’interior. 

 
- ITV pels edificis. 
 
- Agència Local de l’Habitatge. 
 
- Instal·lació i aposta per les energies renovables a totes les 

noves promocions d’habitatge, així com als edificis 
públics. 

 
 

5.8.2 Rehabilitació dels habitatges deteriorats i millora dels 
seus entorns, tant en les àrees antigues del centre urbà com 
als barris. 
 

Les dades del Cens del 2001 són expressives: 

Dels 58.693 habitatges familiars comptabilitzats, 9.559 
(16%) es situen en edificis en males condicions. 

 

Si desglossem aquests nivells de deteriorament la situació 
és encara més preocupant, perquè quasi 3.000 (5% 
aproximadament) es situen en edificis ruïnosos o amb un 
fort deteriorament. 

L’Ajuntament promourà en primer lloc un estudi i diagnosi 
d’aquests problemes, localitzant les situacions dels edificis 
deteriorats i dels habitatges en males condicions 
d’habitabilitat, com a base pel desenvolupament de 
programes de rehabilitació. 

Les mesures de recolzament a la rehabilitació seran de dos 
tipus: 

a) Subvencions a la rehabilitació aïllada. 
b) Programes de rehabilitació integral de determinades 

àrees. 
 

S’implantarà un sistema d’Inspecció Tècnica d’Edificis 
(ITE), aplicat des de fa anys en nombroses ciutats, amb 
significatius resultats en la incentivació d’obres de 
reparació, reforma i rehabilitació. Es basarà en la 
col·laboració amb els Col·legis Professionals, associacions 
d’Administradors de Finques i Associacions de Veïns. 

Aquests objectius adoptaran perfils de gestió diferenciats 
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pels barris i per a les àrees històriques: 

 

5.8.3 Programes de millora d’habitatges en barris. 

 

Inclourà sobretot les següents actuacions: 

 

? Continuïtat i control efectiu de les actuacions previstes 
per la Llei de Barris a Campclar. 

? Rehabilitació d’habitatges i millora urbana en les parts 
degradades de la Part Alta, la Part Baixa i El Serrallo. 

 
Integrarà accions diferenciades: 

> pel recinte històric de La Part Alta, on recolzarem 
decididament l’aplicació de la Llei de Barris, i 
completarem amb actuacions de millora del subsòl, 
Pla Director de la Muralla i reforma del Museu 
Nacional. 

> les àrees deteriorades de l’Eixample properes a la 
Rambla Nova 

> les extenses zones degradades i en part desocupades 
de la Part Baixa, en un àmbit comprés 
aproximadament entre Caputxins i el ferrocarril. 

> El Serrallo 

 
 
Ascensors i 
escales 
mecàniques   

5.9 Instal·lació d’ascensors i escales mecàniques 

Es basarà en Projectes Unitaris pels barris que avui 
pateixen una mancança d’ascensors. Començarem per: 

? Campclar. 
? Sant Salvador, als interblocs. 
? Sant Pere i Sant Pau. 

S’instal·laran de la manera més adient a les característiques 
dels habitatges en cada barri, tot i què tret d’excepcions 
s’hauran de realitzar exteriors a les façanes. 

Comptaran amb subvencions municipals i es recabarà la 
participació d’altres administracions. 

> Instal·lació d’escales mecàniques a les actuals Cent 
escales i al Palau de Congressos. 
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Connexions i 

cohesions   

 
 
 
 
5.10  CONNEXIONS I COHESIONS : Un Pla per la Qualitat 

Ambiental de les xarxes viàries i la concertada i eficaç 
articulació dels diferents mitjans de mobilitat o transport. 

 

Les nostres propostes pel sistema de connectivitat tenen 
una importància fonamental per l’estratègia urbanística 
general, ja que no hi cap pensar en una millora de les 
“peces” de la ciutat sense plantejar la millora dels enllaços 
i connexions entre elles. 

Aquesta estratègia inclou diversos components estretament 
relacionats, tot i que diferenciats en els seus continguts: 

 

a) L’ordenació integral dels desplaçaments (Pla 
integral de Mobilitat i accessibilitat). 

b) El disseny dels elements viaris en els seus aspectes 
constructius i tècnics, i en els seus elements 
ambientals i de qualitat de l’entorn (voreres, arbrat, 
enllumenat, elements urbans al servei de la 
mobilitat, com parades d’autobusos o taxis, 
senyalització, etc...) mobiliari urbà... 

 
Tots aquests aspectes tindran la finalitat d’organització del 
“sistema de desplaçaments”, amb criteris de sostenibilitat, 
qualitat ambiental i cohesió social. 

 

Es fonamentarà en un Pla Integral de la Mobilitat, què 
haurà de constituir un sistema eficient i sostenible per les 
diverses modalitats de desplaçament, posant naturalment 
tot l’èmfasi possible en l’ús del transport públic, fent-lo 
més eficient i coordinat amb els diferents mitjans de 
transport públic, com tren i autobús interurbà. 

 

Inclourà plans especials dirigits a zones específiques amb 
problemes molt sensibles. Entre aquests plans especials 
figuraran els relatius a la Part Baixa, a la millora del 
sistema de connectivitat de Ponent, i a l’accessibilitat al 
centre històric. 
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Hauran de proporcionar solucions satisfactòries en els 
següents aspectes: 

 

> Eficiència  dels recorreguts i l’accessibilitat 
motivats per activitats de la indústria i del Port 
de Tarragona. 

 

Millora de la connectivitat amb el Port, i tota la 
franja industrial marítima vorejada per la CN 340. 

Millora de les condicions generals que envolten les 
vies de transport de mercaderies, i les seves 
relacions amb la ciutat. 

Es buscarà independitzar en la mesura del possible 
aquests recorreguts, evitant principalment els seus 
contactes, inevitablement conflictius amb els 
itineraris per vianants i els sistemes per bicicletes i 
patins.  

? Dissenys dirigits a la convivència vianants-
vehicles (amb preferència sempre pels primers, en 
quant a seguretat i condicions ambientals). 

 
? Aplicació de sistemes més eficients en els serveis 

de subministrament de productes i mercaderies a 
les àrees de més gran concentració comercial. 

  
? Especial atenció a una més eficaç gestió dels fluxos 

de subministraments de begudes als establiments 
hostalers, què generen una part important del trànsit 
de vehicles de repartiment en aquestes àrees. 

 
? Consideració de la viabilitat d’últimes tecnologies 

logístiques aplicades en algunes ciutats europees 
innovadores.  

 
? Més adient organització i localització de la recollida 

de residus. Implantació de “punts nets”. Utilització 
de contenidors amb major eficàcia de recollida i 
menor impacte visual i d’ocupació d’espai públic. 
Xarxa organitzada amb sentit de ciutat, no com a 
simples actuacions puntuals de zona. 
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Disseny de 
viaris i dels 
nous 
desenvolu-
paments   

 
 
 
5.11   Disseny dels viaris i dels nous desenvolupaments 

previstos: creació d’un sistema de rambles, bulevards, 
vies-parc i passeigs, que uneixin la qualitat dels 
recorreguts per vianants a la eficiència i la seguretat de 
les circulacions d’automòbils.    

 
 

 

Carril verd   

5.12  Creació d’un sistema de carril-verd (per bicicleta i 
patinatge), amb un disseny estratègic que enllaci malles 
d’espais verds i esportius, i els sistemes d’equipaments. 

 

Aquesta xarxa constaria dels següents traçats: 

? Unint tots els barris de Ponent i aquests amb la 
Imperial Tàrraco. 

? Entre la Imperial Tàrraco i Sant Pere i Sant Pau . 
? Entre Via Augusta i La Mora. 
? Paral·lel a la carretera del  Catllar. 
 

 
 

 

 

 

 

Aparcament   

5.13 Millora de les condicions d’aparcament, en superfície i 
soterranis, tant de rotació com de residents (Programa 
PAR d’Aparcament per Residents) 

 
L’Ajuntament, en col·laboració amb els veïns, estudiarà els 
mitjans que permetran millorar les condicions 
d’aparcament als barris que avui presenten deficiències. 

 

D’acord amb els resultats dels estudis, i de les preferències 
veïnals es projectaran les solucions més adients per cada 
cas: 

 

a) Aparcaments en superfície, amb criteris de confort 
ambiental i eficiència d’ús en la seva relació amb la 
proximitat a l’habitatge: 

 > estudi de possibilitats d’assignació de places. 

 > instal·lació de sistemes de restricció d’accés 
a no residents, garantint preus especials per 
als residents. 
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> millora de les condicions ambientals: 
pèrgoles amb vegetació, arbrat. 

b) Aparcaments soterranis: 

  
> Estudi detallat dels seus impactes ambientals 

i paisatgístics. 

> Realització de projectes que concedeixin la 
màxima importància a la qualitat dels espais 
exteriors com a llocs d’ús públic. 
Incorporació en cada cas d’elements vegetals, 
preveient aquestes condicions en els 
projectes. 

> Presentació dels projectes a informació 
pública, amb la finalitat de recollir 
suggeriments i al·legacions.  

c) Aparcaments dissuassoris: 
 

? Voltants de l’Auditori nou. 
? Voltants del cementiri. 
? Al costat de l’Horta Gran. 
 

 
 

Millora 
ambiental dels 
actuals 
sistemes viaris 
de diverses 
zones 
   

5.14 Programa de millora ambiental dels actuals  sistemes 
viaris de les diverses zones del municipi, amb una  
estratègia de distribució equilibrada entre centre i 
“perifèries”, i amb prioritats en les àrees més 
degradades   

 

El balanç de les actuacions de l’actual equip de govern 
municipal en aquest camp no pot ser més pobre, en relació 
a d’altres ciutats de similar dimensió i semblants 
condicions territorials, que han avançat molt 
significativament en la millora de les condicions de 
sostenibilitat i de qualitat ambiental de la mobilitat i 
l’accessibilitat, com Girona i Lleida, a Catalunya, o com 
Oviedo, San Sebastián o Vitoria, per no dir d’altres models 
europeus. 

Les mancances en aquest aspecte no són només 
quantitatives, sinó que s’afegeixen a d’altres 
desajustaments, socials i tècnics. 

 

? Carència de criteris d’equilibri social entre les 
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diferents zones de la ciutat: s’ha millorat i tingut 
cura sobretot de tot d’allò que ja estava bé, i s’han 
ignorat les zones on es presenten les majors 
deficiències. 

 

Les obres de millora de carrers, adequació de les 
xarxes de serveis, noves pavimentacions i 
enllumenat, què s’han centrat paradògicament en les 
àrees del centre que ja tenien en molts dels casos 
acceptables condicions, i han oblidat tant les parts 
del centre més afectades pel deteriorament urbà, i 
amb problemes socials (sobretot la Part Baixa, als 
voltants del Port), com els barris, en els què en 
molts casos la urbanització dels carrers no és que 
sigui de poca qualitat, sinó que és precària o quasi 
inexistent. 

 

> Existència d’un “ordre” quasi casual, de les 
actuacions, evidenciant la manca de criteris 
estratègics i de prioritats urbanístiques.  

 

Fins i tot en les zones en què ha actuat fa poc 
l’Ajuntament, s’observa una total carència de 
criteris estratègics, amb intervencions que no tenen 
cap coordinació entre si, i amb un començament de 
vàries obres properes a la vegada, provocant caos 
circulatori i innecessàries molèsties al veïnatge. 

 

Hem de recordar que quan un ajuntament es 
decideix a abordar una política de millora dels 
espais urbans, el seu punt de partida ha de ser la 
realització d’un programa estratègic, escollint les 
zones en què tinguin major repercussió social les 
actuacions, buscant la creació malles i xarxes, etc... 

 

Ens comprometem a modificar aquesta situació, 
amb els criteris expressats, que es plasmen a 
continuació en propostes particularitzades. 
Propostes d’actuacions especials i particularitzades 
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Part Baixa i 

Serrallo   

 

 

5.15 ACTUACIONS PER ZONES 

 

Rehabilitació urbana i dinamització d’activitats a les parts 
degradades del centre antic: un Pla Especial per als barris de 
la Part Baixa 

 

És urgent impulsar un Pla de Rehabilitació Integral dels 
barris de la Part Baixa, en un àmbit comprés 
aproximadament entre Capuxins i el ferrocarril. 

A banda naturalment de les qüestions de seguretat i qualitat 
de vida, la Part Baixa presenta nombrosos edificis 
deteriorats i fins i tot abandonats. 

 
Als edificis antics, el mal estat de les façanes és majoritari. 
I són freqüents les mitjaneres vistes de pèssim efecte 
visual. 

 

Inclourà ajudes per a la millora de façanes i mitjaneres, 
dintre d’un “Pla de color”, combinant i harmonitzant les 
tonalitats tradicionals  Les experiències d’aquest tipus 
desenvolupades en d’altres ciutats catalanes i europees han 
mostrat la seva positiva incidència no només en la millora 
de l’ambient urbà, sinó també en la reactivació urbana i 
econòmica de les zones afectades per aquests programes. 

 

Programa d’actuacions singulars sobre eixos i places:  

 

Carrer Reial, Plaça del Carros i dels Infants, i espais de connexió 
amb El Serrallo. 

 

El carrer Reial: de saturada via de trànsit a agradable 
passeig. Consensuar amb els veïns per tal de guanyar 
espai pels vianants 

Plantejarem, amb la consulta als veïns i veïnes, reformar el 
carrer Reial amb un sòl sentit de trànsit d’automòbils, 
situant l’altre sentit al carrer del Mar. 

Aquesta reordenació permetrà una major fluïdesa del 
trànsit, evitant les retencions i conflictes avui inevitables, i 
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aconseguirà sobretot millorar la qualitat ambiental dels 
ciutadans i ciutadanes que viuen al carrer Reial. 

La reducció de la calçada del carrer en un sòl sentit 
permetrà una notable ampliació de les voreres, afavorint 
els trànsits de vianants. Es disposarà de terrasses de cafès i 
espais estancials públics. 

L’ampliació de les voreres correspondrà sobretot al costat 
nord, perquè té més sol.  

Es disposarà d’àrees de càrrega i descàrrega, però limitades 
en el seu número, per no restringir els espais pels vianants, 
però assegurant a la vegada l’adequat funcionament 
d’establiments comercials i d’altres activitats.  

El tractament de paviments, arbrat, il·luminació i mobiliari 
serà d’alta qualitat, conforme a la importància històrica 
d’aquest carrer en els barris de La Marina de la segona 
meitat del XIX i principis del XX. 

 

Millora dels espais urbans i les façanes de les places dels 
Carros i dels Infants. 

 

> Reforçament d’arbrat.  

> Augment de la superfície estancial i tractament del 
viari rodat perimetral amb materials adients als 
valors de la plaça. 

> Disposició de contenidors de residus sense l’actual 
impacte visual negatiu. 

> Incorporació de nous usos: exposicions temporals a 
l’aire lliure, terrasses... 

> Projecte unitari de rehabilitació de façanes. 

 
 

 

Accés al 

Serrallo   

 

Remodelació i adequació de l’àrea d’accés al Serrallo 
(carrers  Pere Martell, J. Català y Mar). 

L’adequació d’aquesta zona, en la què desemboca Pere 
Martell cap al passeig sota les vies ferroviàries presenta 
avui unes pèssimes condicions, malgrat la seva estratègica 
localització i la presència d’importants dotacions, com el 
poliesportiu en construcció. 
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Estudi d’aparcaments soterrats per a residents, i de 
rotació. 

 
S’identificaran les àrees lliures amb oportunitats per la 
realització d’aparcaments, com en l’estació i en paral·lel al 
carrer del mar. 
 
S’estudiarà la disposició d’algun solar per aparcament 
vertical mecanitzat. 

 
Condicionament de Cardenal Vidal i Barraquer                                                                        
com a passeig singular. 

 
Rehabilitació paisatgística de totes les voreres del 
Passeig de L’ Independència cap al Riu Francolí. Per 
això, es procedirà a l’enderroc de les edificacions residuals 
que avui encara alteren aquest espai singular de la ciutat, 
però amb el ple acord dels veïns afectats. 

 
 

 

 

Eixample i 
Part Alta 

Programa de rehabilitació urbana d’eixos Singulars en 
l’eixample i Part Alta. 
  

La Part Alta és una de les joies de Tarragona que pot i ha 
de guanyar encara molt pel que fa a la seva configuració, a 
la seva conservació i al seu desenvolupament 
 
En els programes de rehabilitació urbana amb major èxit, 
desenvolupats a Espanya i d’altres països europeus s’ha 
demostrat la eficàcia de les intervencions sobre eixos 
singulars enclavats en àrees en decliu o estancades, per 
la seva capacitat per a generar processos de rehabilitació 
d’habitatges en l’entorn, i per induir d’altres processos 
d’activació i regeneració: noves activitats comercials, 
implantació d’usos econòmics dinamitzadors de la zona 
(empreses innovadores, despatxos professionals, seus 
empresarials, serveis de l’administració, etc...). 
 
Es concedirà especial atenció a la programació 
d’actuacions urbanístiques en els següents eixos: 

 
-Eix Unió-Apodaca, acabant en la Plaça dels Carros 

 -Eix carrer Major. 
 -Eix carrer Cavallers, Plaça del Pallol-Plaça del Rei 
 
 Aquests programes inclouran: 
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? En els casos en què sigui possible, es procedirà a la 

reordenació del trànsit i àrees d’aparcament, 
ampliant els espais de vianants, com per exemple, 
traient la illeta on acaba i es bifurca el carrer Unió. 
Es resoldran les necessitats d’aparcament de 
residents, buscant solucions d’aparcaments 
soterranis en zones de l’entorn. 

 
? Millora integral de l’espai urbà en els eixos en què 

es presenten males condicions: millora de 
pavimentacions, enllumenat, mobiliari públic de 
qualitat, etc... 

 
? Subvencions especials per a la rehabilitació 

d’habitatges. 
 

? Programa conjunt de rehabilitació de façanes i 
millora de fronts de locals comercials. 

 
? Intervenció municipal directa, a través d’Ordres 

d’Execució d’Obres, o en cas de desobediència, 
d’Execucions Subsidiàries de las dites obres, en 
edificis que no presentin les adequades condicions 
de conservació. 

 
 

Centre de la 

ciutat  
 
Programa de millora de l’escena urbana del centre de la 
ciutat: rehabilitació de façanes, adequació de mitjaneres, 
integració dels fronts comercials. 
 

Es basarà en un Pla de Millora de l’Escena Urbana, 
incloent subvencions tant a actuacions disperses com 
localitzades en àrees preferents. Es concedirà prioritat a les 
actuacions en edificis de major valor històric i 
arquitectònic. 
 
Concedirà especial atenció a les façanes i mitjaneres 
d’espais públics significatius: 
 
- Plaça Corsini. 
- Entorn del Palau de Congressos. 
- Plaça Verdaguer. 
- Rambla Vella 
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Ponent   

 

Nous conceptes per als futurs eixos de creixement de Ponent 

 

- Els nous eixos hauran de ser eficaços pel transport públic i 
l’automòbil privat. 

 
- Però hauran de ser també agradables llocs per transitar i 

discórrer, per anar i tornar a peu a llocs propers i també per 
recrear-se i trobar-se. 

 
- Proposem per tant, actualitzar amb dissenys 

contemporanis, els models tradicionals que conjuguen 
ambdós objectius: rambles, passeigs, bulevards, vies-parc 

 
- I per això rebutgem els viaris de vulgar traçat al servei de 

la rutina automobilista que es reflexen a la proposta POUM 
de l’actual equip de govern. 

 
- La necessària estructuració de les àrees de ponent no 

poden basar-se en vials convencionals pensats per 
l’automòbil. 

 
- Proposem el disseny d’aquests futurs eixos recreant i 

actualitzant els conceptes tradicionals de la Rambla, o dels 
Bulevards, o de les vies-parc, conjugant eficiència i 
seguretat del trànsit automobilístic, bellesa paisatgística i 
gaudi i comoditat dels recorreguts de vianants i ciclistes. 

 
- Concedirem prioritat a aquests temes perquè considerem 

que la qualitat d’una ciutat depèn sobretot de la qualitat 
dels seus carrers i els seus espais públics.  

 
- Amb aquests criteris, el nostre plantejament pel futur 

POUM concedirà prioritat al traçat del conjunt del sistema 
de connectivitat, evitant situacions amorfes com les que 
avui existeixen: carrers de grans dimensions que quasi no 
tenen trànsit, vies minúscules sobrecarregades, 
interrupcions de les trames viàries, avingudes que 
desemboquen en descampats. 

 
- Aquesta atenció prioritària cap als eixos singulars es 

complementarà amb un tractament molt acurat dels nous 
carrers en contacte amb els habitatges: els accessos en 
automòbil hauran de ser prioritàriament de residents, es 
formaran carrers mixtos de vianants i vehicles, i tindran 
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uns tractaments de  pavimentació, arbrat, il·luminació, etc, 
adaptats a aquests objectius de convivència i proximitat 
entre els veïns. 

 
 

Bonavista   
Bonavista 

? Ampliar i millorar el Camí de la Coma. 
? Creació d’una Oficina descentralitzada de l’Ajuntament. 
? Millora del clavegueram per evitar inundacions. 
? Soterrament de les línies d’alta tensió. 
? Nou polisportiu i ampliació de la zona Spa de la piscina.  
? Condicionament i ampliació del Casal de gent gran. 
? Parc urbà entre el vial Josep Tarradellas, la N-340, 

Campclar i el mercat de Bonavista. 
? Reformar el teatre i impulsar el seu ús per al barri. 
? Millora de l’espai del mercadet dels dissabtes i del seu 

entorn, amb possibilitat d’adequar l’ús de l’espai per a 
activitats esportives durant la setmana, evitant el seu ús 
indegut. 

? Fer de la Rambla de Bonavista l’eix  de vertebració del 
conjunt del Ponent. 

? Condicionar-la com a eix singular, d’alta qualitat urbana. 
? Millorar els espais del seu entorn i estimular l’adequació 

dels edificis. 
? Fer més agradables els seus usos com a passeig i lloc 

d’estada, de conversa i trobada, espai de sociabilitat dels 
grans i de jocs pels nens. 

 
La Rambla de Bonavista constituirà la directriu per a la 
vertebració dels nuclis de Ponent, tant en els futurs 
creixements cap a La Canonja com cap a Torreforta. 
 
Proposem un programa de millora de la Rambla i el seu entorn, 
aprofitant les seves extraordinàries potencialitats, avui en part 
desaprofitades per diversos motius: 
 

- pel tractament rutinari del propi espai de la Rambla i la 
Plaça. 

- Pel mal estat de molts dels espais de l’entorn. 
- Pel deteriorament de façanes, impactes negatius de 

mitjaneres, etc... 
 
La nostra idea és conformar la Rambla de Bonavista com un espai 
d’alta qualitat urbana, similar a la de la Rambla Nova de 
Tarragona o d’altres singulars rambles de ciutats catalanes, amb la 
finalitat de convertir-la en l’eix de referència de totes les àrees de 
Ponent. 
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Els criteris del Programa seran els següents: 
 

- prolongació del seu traçat tant cap a l’est com cap a 
ponent. 

- Ampliació de l’espai estancial. 
- Millora de tots els elements de pavimentació, arbrat, 

mobiliari. 
- Nova il·luminació en condicions quotidianes, pel seu us 

estancial. 
- Il·luminació especial en determinats dies festius, festes 

vàries, events destacats. 
- Ampliació i millora de terrasses i quioscos. 
- Incorporació d’elements artístics: jocs d’aigua, escultures, 

instal·lacions efímeres. 
- Condicionament i millora dels espais lliures de l’entorn 

que avui estan degradats, com l’espai lliure al costat del 
CEIP Joan XXIII i la Plaça. 

 
 
 
 
 
Camp Clar, 
Torreforta, La 
Granja, 
Riuclar i 
Icomar    

 
 
Actuacions als barris de Camp Clar, Torreforta, La Granja, 
Riuclar i Icomar 
 

Millora integral de les places, parcs, jardins i altres espais lliures 

 
? El problema d’aquestes zones no resideix en la carència 

d’espais lliures. Són nombrosos i amplis. El problema 
radica en què no tenen finalitats intel·ligentment 
seleccionades, manquen d’un disseny adequat, s’han 
executat amb escarransiment i vulgaritat, i a més no reben 
un adequat manteniment. 

 
 
> Proposem un Programa general per a la millora d’aquests 

espais, el que suposarà: 
 

-assignar a cada espai una funció adequada a l’entorn, de 
manera que deixin de ser àrees amorfes, i per culpa d’això, 
amb un escàs ús o amb usos conflictius. Uns espais hauran 
de conformar-se com a àrees naturals d’arbrats, altres com 
a tranquils jardins en les proximitats dels habitatges, 
d’altres com àrees de joc i esport... 

 
-establir itineraris què enllacin uns i altres espais. Per això 
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serà imprescindible implantar com ja s’ha dit, punts 
d’atracció (quioscos, jocs, instal·lacions esportives 
especials, elements artístics singulars, etc.) quioscos. 
 

Campclar 

 
A banda de la millora que representarà la instal·lació del futur 
camp del Nàstic, i de l’aplicació eficient de les mesures de la Llei 
de Barris: 

 
? Nova caserna del Mossos d’Esquadra. 
? Centre de dia per a gent gran. 
? Oficina descentralitzada de l’Ajuntament. 

 

Torreforta i La Granja 
 

? Conveni urbanístic per traslladar la fàbrica actual 
Abelló Oxigeno Linde. 

? Construcció de piscina amb  zona Spa. 
? Reformar i ampliar el centre cívic. 
? Habilitar guarderia en el CEIP Gual Villaví. 

 

Riu Clar i Icomar 
 

? Construcció d’una piscina pública amb zona Spa. 
? Construcció de nova guarderia. 
? Condicionar les connexions amb el barri de Torreforta. 

Escales mecàniques. 
? Convertir la zona de la Riera en un veritable parc. 
? Derrocament immediat del Bloc de Riba i Garcia. 
 

Parc Riu Clar, Albada i La Floresta 
 

- Instal·lar passos de vianants elevats. 
- Construcció d’una nova guarderia. 
- Instal·lació de plaques solars. 
- Reforma dels vestuaris i del bar del camp de futbol de 

La Floresta com a mesura per reactivar la relació social 
a través de l’esport. 

 
 
 
 
Sant Salvador 

 
Sant Salvador-Sant Ramón 
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i Sant Ramon Infrastructures 
 

- Garantirem la unió entre els diferents nuclis del barri. 
Demanarem que es soterri la N-240, i farem un boulevard 
que uneixi les dos bandes de la carretera. 

- Avinguda que uneixi Sant Ramón amb l’estació de l’AVE 
de Perafort. 

 
Equipaments 

 
- Mini residència amb centre de dia a Sant Ramón.  
- Creació del veritable Parc del Pont del Diable. 
- Cobriment de la piscina. 
- Soterrament de les línies d’alta tensió. 
- Condicionar la Casa de la gent gran i el centre cívic. 
- Construcció de nou institut. 
- Creació d’una Oficina descentralitzada de l’Ajuntament 
- Formació de l’autèntic jardí Botànic al Pont del Diable que 

serà protagonista dels tallers de la natura que es puguin fer 
a l’edifici de la Quinta de Sant Rafel. 

 
 

 

 

 
 
 
 
Sant Pere i 
Sant Pau 
 

Sant Pere i Sant Pau 
 
Equipaments 
 

- Afegirem a la piscina existent més instal·lacions esportives 
que la complementin, com per exemple un gimnàs, pistes 
de pàdel, badminton, etc...  

- Nova llar de jubilats. 
- Mini residència amb centre de dia. 
- Adequació dels accessos al col·legi del costat del mercat. 
- Llar d’infants a la zona de Països Catalans. 
- Fer una nova rambla també, a l’antiga carretera de Santes 

Creus. 
- Creació d’un viver d’empreses per tal de activar 

econòmicament el barri. 
- Ampliació del polisportiu del Club de Voleibol. 

 
 
 
 
 
 
Tarragona 
Llevant 

Tarragona Llevant 
 

? Construcció d’un centre cívic polivalent entre 
Boscos i Cala Romana. 

? Adequació del camí de la Budallera com un accés 
més al barri. 
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? Corredor verd des del Riu Francoli fins al Bosc de la 
Marquesa. 

? Construcció d’una zona polisportiva a Boscos de 
Tarragona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preservar i 
millorar pel 
nostre bé i per 
les futures 
generacions 

 
 
 
 
 
6. Medi Ambient i Sostenibilitat 
 
Les ciutats innovadores fan del desenvolupament sostenible la 
seva força motriu. Les noves formes de fer ciutat passen per 
actuar amb criteris  de pensar en la sostenibilitat i en cultura ja 
que la sostenibilitat no  és res més que la cultura aplicada  a totes 
les facetes del planejament estratègic de una ciutat. S’ha de fer de 
la ciutat un lloc estratègic pel medi ambient urbà ja que la 
sostenibilitat es guanya o es perd depenent de com organitzem el 
medi urbà. 
 
Els socialistes proposem una planificació de Tarragona que no 
deixi de banda ni l’equilibri social ni el respecte al medi ambient. 
 
Els ciutadans demanen una ciutat neta, verda, segura i atractiva 
per la qual cosa s’han de programar polítiques d’educació en el 
desenvolupament sostenible 
 
Canviar la ciutat requereix el suport general dels  ciutadans i 
ciutadanes que té en la participació ciutadana un element 
importantíssim per tenir un model de ciutat sostenible. 
 
La informació-motivació-compromís són claus perquè el 
desenvolupament sostenible sigui proper i entès. La informació és 
crítica per portar els compromisos al carrer i el treball de 
pedagogia i educació ha de ser un dels  pilars per l’èxit de la 
sostenibilitat. 
 
El medi ambient és un factor cabdal per garantir i millorar la 
qualitat de vida dels ciutadans de Tarragona. La ciutat no es pot 
permetre continuar endavant sense una acurada planificació medi 
ambiental que asseguri el seu desenvolupament sostenible. 
 
Avui ja sabem científicament que el canvi climàtic és una realitat 
mundial però que també ens afecta localment. I que si no actuem 
també localment, el futur del Planeta però també el de Tarragona 
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es veurà compromès i tindrà grans repercussions per nosaltres i 
pels nostres fills. 
 
Proposem una nova política ambiental  que integri el 
desenvolupament social i econòmic i el respecte al medi ambient. 
Una Tarragona on puguem viure i conviure els ciutadans d’avui i 
els de les generacions futures. Per fer realitat una ciutat sostenible 
i respectuosa amb el medi ambient: 

 
- Crearem la regidoria sostenibilitat i medi ambient que 

treballarà de forma transversal amb la resta de regidories. 
 
- Farem un Pla de Desenvolupament de la ciutat que 

inclogui un Programa d’Acció Ambiental i l’Agenda 21 
local. Dins d’aquest pla han d’estar inclosos el Pla 
d’Ordenació Urbana Municipal, els plans sectorials i les 
polítiques de desenvolupament de plans. 

 
- El Programa d’Acció Ambiental ha de ser un element 

participatiu que permeti l’equilibri social. Per això, farem 
un pacte amb la Ciutat, informarem i motivarem als 
ciutadans i també ens comprometrem amb els tarragonins i 
tarragonines. Aquesta ha de ser la clau perquè s’entengui la 
sostenibilitat.. Cercarem la complicitat i corresponsabilitat 
de la ciutadania i dels agents econòmics a través d’una 
veritable implicació i participació ciutadana i Invertirem en 
educació ambiental en escoles, centres cívics, activitats 
extraescolars, etc 

 
- Col·laborarem estretament amb les altres administracions 

públiques i també amb associacions privades en la defensa 
del medi ambient  

 
- Fixarem indicadors de sostenibilitat i desenvoluparem 

polítiques destinades a assolir els objectius fixats en els 
plans. 

 
 
- Indicadors: Aigua, energia, residus, soroll, biodiversitat,  

salut i canvi climàtic. 
 
 

 
Estalvi i reu-
tilització 

6.1 Aigua: Farem polítiques destinades a l’estalvi d’aigua. 
 
Desenvoluparem les ordenances derivades del nou codi de 
l’edificació. Impulsarem l’estalvi d’aigua mitjançant la 
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gestió única del cicle integral de l’aigua. La reutilització de 
l’aigua de pluja i residual per usos alternatius i el control de 
la xarxa de distribució per prevenir possibles fuites.  
 

 
 
 
 
Estalvi, 
eficiència i 
renovables 

6.2 Energia: Desenvoluparem polítiques destinades a l’estalvi 
d’energia 
 
- Canviarem progressivament els combustibles utilitzats pels 

autobusos urbans per minimitzar l’ús de combustibles 
fòssils. 

- Canviarem en 2 anys tot l’enllumenat públic que no 
compleix la legislació per reduir contaminació i despeses. 

- Farem les ordenances derivades del nou codi de 
l’edificació que  ordena  l’ús de les energies alternatives i 
l’estalvi energètic en edificis públics i privats Per això 
facilitarem ajuts econòmics, assessorament tècnic i 
administratiu.  

- Crearem, en col·laboració amb la Universitat Rovira i 
Virgili, la Generalitat i l’Estat, el Centre d’Investigació 
d’Energies Renovables. 

- Fomentarem l’ús del transport públic urbà i interurbà. 
 

 
 

 

 

 

Seleccionar i 
reciclar 

6.3 Residus 
 

- Fomentarem la recollida selectiva de tots els residus 
(inclosos els orgànics) amb campanyes de sensibilització i 
informació als ciutadans.  

- Continuarem soterrant els contenidors en les zones on sigui 
viable. On no sigui possible, agruparem els contenidors per 
facilitar el reciclatge de les escombraries als ciutadans. En 
les urbanitzacions noves i quan s’obrin els carrers per fer 
obres es projectarà la recollida pneumàtica. 

 
 

 
 
 
 
El silenci, un 
valor 

6.4. Soroll 
 

- Realitzarem un mapa acústic de la ciutat. 
- Farem un pacte pel soroll amb els diferents barris de la 

ciutat 
- Establirem un Pla per l’adaptació a la normativa acústica, 

especialment dels locals d’oci nocturn. 
- Canviarem progressivament l’asfalt dels carrers per asfalt 

anti soroll. 
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Instal·larem barreres acústiques on sigui necessari. 
 
 
 
 
Més contacte 
amb la natura 

 
6.5 Biodiversitat: Entorn natural 

 
- Elaborarem un mapa de l’espai verd urbà i de tot el terme 

municipal, determinant les àrees que s’hagin de protegir.  
- Elaborarem un Pla director per la protecció, la conservació 

i la revalorització de la fauna i flora autòctones. 
- Incrementarem la superfície de parcs urbans i millorarem 

les connexions entre ells per configurar un veritable 
sistema natural que permeti el desenvolupament de les 
diferents espècies naturals (animals i vegetals). 

- Farem un gran corredor verd del Francolí al Bosc de la 
Marquesa, amb jardins i parcs ben acondicionats. 

- Establirem un estàndard mitjà de superfície verda similar 
en tots els barris. 

- Reiniciarem el repoblament del mur verd. 
- Augmentarem la superfície de paviments porosos que 

permeten la infiltració de l’aigua a les capes freàtiques.  
- Reforçarem els criteris de sostenibilitat en la gestió de verd 

públic i privat. (espècies i tècniques estalviadores d’aigua, 
promoció de la biodiversitat, control fitosanitari no 
agressiu...) 

- Realitzarem anàlisis periòdiques del subsòl de la ciutat i 
dels polígons industrials per detectar i eliminar possibles 
contaminacions. 

- Programarem excursions de  rutes verdes i culturals de la 
nostra ciutat per mostrar la gran riquesa de què disposa 
Tarragona 

 
 
 
 
 
Lluita contra 
un enemic de 
tots i sobretot 
dels més febles 

6.6 Canvi Climàtic 
 

Estem en un moment clau per considerar seriosament el canvi 
climàtic. La unió europea està treballant fort en aquest sentit i 
està aprovant lleis d’obligat compliment pels països membres. 

 
- Vetllarem per l’aplicació de la legislació vigent en matèria 

d’emissions a l’atmosfera. 
 
- Impulsarem de convenis de col·laboració entre 

Ajuntament, Universitat i empreses per desenvolupar 
projectes d’investigació destinats a millorar els processos 
de producció minimitzant les emissions atmosfèriques. 

 
- Controlarem de les emissions de vehicles que circulen per 
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la ciutat 
 

- Informació a la ciutadania d’aquest problema de quines 
mesures s’han de posar en pràctica per evitar el canvi 
climàtic. 

 
- Les nostres polítiques de mobilitat ja explicades 

contribuiran a una lluita efectiva contra el canvi climàtic 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les persones 
abans que els 
vehicles 

6.7 Mobilitat 
 

 
Volem una Tarragona més acollidora, on els cotxes cedeixin 
espai a les persones. Hem de repensar la ciutat perquè sigui 
més fàcil i còmode gaudir de l’espai públic i moure’s d’una 
zona a una altra, tenint en compte la important dispersió del 
nostre entramat urbà. Millorar la mobilitat contribueix a 
augmentar la cohesió social i econòmica de tots els barris i a 
fer de Tarragona una ciutat més sostenible i saludable. 

 
Per garantir la millora de la mobilitat proposem elaborar un Pla 
de mobilitat basat en prioritzar l’ús del carrer per als vianants, 
les bicicletes i el transport públic. Per aconseguir-ho 
treballarem per: 

 
- Crear 12 quilòmetres de carril per bicicletes i patinadors, 

prioritàriament en zones on sigui viable per les 
característiques del terreny i entre els barris i el centre. 

 
- Garantir una amplada mínima de les voreres que s’haurà 

de respectar a tots els carrers. 
 

- Eliminar les barreres arquitectòniques dels edificis 
municipals i dels espais públics en un període de 2 anys. 

 
- Instal·lar l’ascensor a l’Ajuntament i a tots els edificis 

públics municipals perquè totes les persones puguin 
accedir-hi. 

 
- Instal·lar escales mecàniques on el desnivell del terreny ho 

faci necessari (Cent escales, Palau de Congressos, 
Torreforta...) 

 
- Eliminar obstacles innecessaris ordenant l’aparcament de 

motos i bicicletes. 
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- Ubicar zones comunitàries de recepció i lliurament de 
mercaderies als espais menys conflictius pels veïns i els 
vianants, per evitar conflictes i fer la càrrega i descàrrega 
de forma àgil i ordenada. 

 
- Evitar especialment l’aparcament en doble fila i en espais 

per a vianants. 
 

- Els aparcaments municipals oferiran gratuïtament els 15 
primers minuts del servei. 

 
- Fer aparcaments dissuasius a les entrades de la ciutat. 

 
- Reconvertir en zona blanca un total de 500 places 

d’aparcament en zones blaves innecessàries en carrers on 
sigui possible fer-ho. 

 
- Fomentar l’ús de la bicicleta. 

 
- Reestructurar el transport públic urbà, millorant la 

freqüència de pas, ampliant els itineraris i augmentant les 
zones de prioritat bus-taxi. 

 
- Tornar al Consorci del Transport del Camp per millorar la 

mobilitat al Camp de Tarragona i implementar el sistema 
de tarifa única. 

 
- Impulsar molt més l’ús compartit del cotxe.  

 
- Estimular l’adopció de plans de mobilitat per part de grans 

empreses i polígons industrials. 
 

- Impulsar un canvi cultural en relació a l’ús i abús del 
vehicle privat. 

 
- Millorar la seguretat viària amb el foment de l’educació 

viària, la reducció del límit de velocitat als carrers que no 
formin part de la xarxa bàsica i configurant itineraris 
específics (escolars, esportius, turístics, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.8 Per un “SISTEMA DEL VERD I L’ESPORT”. 
Programa de millora general dels parcs, espais verds i 
àrees esportives obertes. 
 

Tarragona posseeix un gran nombre d’espais verds que es 
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Per unes àrees 
verdes de 
veritat 

troben, malgrat algunes excepcions, en lamentable estat, 
per l’acumulació de múltiples problemes: deficient 
concepció inicial, amb dissenys moltes vegades irracionals 
i descuidats; pobre realització, amb mitjans molt escassos i 
descuidada execució; escassetat de masses d’arbrat; 
deficient il·luminació; escàs mobiliari, i de poca qualitat; i 
en fi, un precari o nul manteniment. 

Similars problemes es presenten en les àrees esportives de 
barri, donant-se el cas què moltes d’elles inclouen espais 
que haurien de ser verds i que són poca cosa més que 
descuidats terrissos. 

Aquests problemes es concentren sobretot en les àrees de 
Ponent, on la majoria dels espais públics són descampats, 
i a més com a tals, fins i tot descuidats. 

No és possible pretendre resoldre aquests problemes 
actuant cas a cas, ja que moltes vegades es troben 
interrelacionats entre si, i a més la seva adequació depèn 
d’altre tipus d’actuacions en entorns propers, o en la 
creació d’equipaments i serveis. 

És per això que proposem un Programa General de Millora 
dels espais verds i esportius, que inclourà: 

La constitució d’un “sistema del verd”, aconseguint 
una gran varietat d’espais amb clara identitat, des dels 
parcs arbrats als jardins de veïnatge, superant el 
caràcter “amorf” que avui presenten la majoria de les 
àrees pretesament verds. 

S’estudiaran les característiques i potencialitats de cada 
àrea i les seves possibles relacions. S’assignarà a cada àrea 
una “vocació determinada”, de manera que cadascuna 
d’elles no sigui una cosa impersonal, com avui succeeix, 
sinó que tingui unes característiques pròpies clares, que la 
facin atractiva individualment.  

D’aquesta forma, unes àrees haurien de prendre clarament 
les característiques de parcs d’arbrat frondós, d’altres les 
característiques de parcs urbans, integrant l’arbrat i la 
vegetació amb la presència d’espais d’estada, jocs, 
passeigs, etc...; d’altres, adoptant més bé les 
característiques de jardins, amb major presència de 
vegetació ornamental, i amb una més gran adequació a 
l’entorn dels habitatges.  

 
 
 

6.9  La creació en els llocs necessaris de petits equipaments 
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un espai urbà 
més atractiu 

que facin més atractiu i més variat el seu ús pels veïns. 
 

S’instal·laran els equipaments més adequats a cada àrea i al 
seu entorn, fent servir un o diversos dels següents tipus de 
dotacions i serveis: 

 

o quioscos i terrasses de bars i cafès. 

o jocs infantils, especialitzats per a diverses edats i 
estacions de l’any. 

o instal·lacions d’esport i manteniment per a la gent gran. 

o  “biblio-parcs”, petits serveis de préstec de llibres i 
revistes. 

o àrees adequades per esports i lleure d’adolescents. 

o en alguns casos, espais d’exposicions i activitats 
culturals. 

o àrees wi-fi. 

 

A l’edifici de la Quinta de Sant Rafael, per exemple, es podria 
combinar el servei de cafeteria amb un Centre d’explicació i 
divulgació del modernisme de Gaudí i Jujol a Tarragona, o 
amb la seu de la Brigada Forestal i el Centre d’Interpretació 
forestal i botànic. 

 
 
 
 
Un parc 
agrosocial 

6.10 Creació d’un parc agro-social, amb dotacions 
recreatives i centres d’interpretació, al bord est de La 
Canonja (a La Boella), en coordinació i connivència amb 
l’Ajuntament de La Canonja i amb el de Vilaseca. 

 
o Aprofitament de les grans potencialitats què ofereix la 

Riera de la Boella per crear un parc agrari i arqueològic 
que es coordinarien conjuntament amb els horts socials de 
l’Horta Gran, entre d’Icomar i el riu. 

o Horts d’oci per la gent gran a ambdós espais, amb una 
gestió compartida.  

o Didàctica agrícola per a escolars. Aules-Taller. 
o Les actuacions públiques es concentraran sobre el domini 

del conducte, només amb les indispensables afeccions a 
finques privades. 

o L’eix vertebrador dels creixements de La Canonja cap a la 
vorera del municipi desembocarà en el Parc agrícola, un 
espai de concentració d’activitats dotacionals, culturals i 
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d’oci. 
o Aquest focus de dotacions servirà com a pol d’atracció per 

a l’ús públic del Parc agrari. A més, reforçarà l’atractiu de 
les zones d’activitat productiva, logística i d’oficines que 
s’instal·laran en el límit oest del municipi. 

o Previsió d’un Centre d’Interpretació i Difusió entorn als 
importants jaciments arqueològics a la zona. 

 
Creació del 
Departament 
de salut i 
desenvolupa-
ment 
sostenible 

6.11 Salut i sostenibilitat local 
 
El compromís número 7 d’Aalborg tracta de la protecció i 
promoció de la salut i el benestar dels ciutadans i ciutadanes. La 
salut és un valor central pel desenvolupament sostenible i s’ha 
d’incloure a l’Agenda 21 local. 
 
Planificarem el desenvolupament de la salut a la ciutat creant el 
Departament de salut i desenvolupament sostenible de Tarragona 
que integrarà totes les polítiques ambientals: polítiques de canvi 
climàtic, salut pública, soroll, biodiversitat, participació 
ciutadana, etc. 
 
Participarem activament en l’observatori de salut i  medi ambient  
del departament de salut de la Generalitat que ja està funcionant 
al Camp de Tarragona 
 

 

 

Una 
planificació 
adequada 

6.12  La planificació territorial al Camp de Tarragona. 
 
És imprescindible la redacció i aprovació amb el màxim consens 
possible, i deixant fora les vel·leïtats localistes, del Pla Territorial 
del Camp de Tarragona. És del tot necessària la creació d’un ens 
supramunicipal que gestioni amb eficàcia el desenvolupament del 
nostre territori i coordini totes les administracions implicades. 
Únicament la coordinació entre els distints departaments i la 
concertació entre les administracions i els agents socials farà 
possible una millora de la qualitat de vida al Camp de Tarragona.  
 
La complexitat territorial, la manca de coordinació, la pressió de 
les iniciatives privades i públiques que han de donar resposta 
immediata a les demandes de creixement, no poden estar 
únicament a criteri de la direcció general corresponent ni a criteri 
del planejament de cada municipi. La manca de planejament 
global de les darreres dècades ha deixat en mans de la política 
localista i de la iniciativa privada el desenvolupament desordenat 
del territori. 
 
Únicament l’acció concertada de la Generalitat, dels ens locals i 
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dels agents socials podrà garantir la concreció d’una àrea 
metropolitana amb garanties de sostenibilitat i eficàcia que són 
pròpies de les ciutats amb futur. En definitiva cal un Pla pel Camp 
de Tarragona amb visió de futur però també per corregir les 
deficiències i desajustos actuals. 
 
Apostem per una nova urbanitat, una urbanitat de la ecoeficiència, 
de la mobilitat sostenible i del respecte als valors mediambientals 
del territori segons els preceptes de la nova Llei d’Urbanisme. 
 
Igualment creiem que cal implicar l’Administració de l’Estat en el 
consens per una planificació territorial a la ciutat de Tarragona i 
del conjunt del Camp. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tarragona pot 
competir en el 
món global 

 
 
7.DESENVOLUPAMENT I PROMOCIÓ 
ECONÒMICA 
 

Situació actual 

Els fenòmens que marquen el segle XXI (globalització, societat 
del coneixement i existència de nous països emergents com Xina 
o Índia) fan que les estructures econòmiques típiques del finals 
del segle passat no puguin garantir la competitivitat econòmica 
futura i, per tant, no garanteixin el creixement econòmic i la 
creació d’una ocupació de qualitat. 
 
Sortosament hem gaudit en els darrers anys d’una conjuntura de 
clara expansió econòmica, però no s’ha aprofitat per elaborar una 
planificació territorial i econòmica adequada. Només a darrera 
hora les associacions empresarials, sindicats i la URV ho han 
endegat. 
 
Tarragona és una ciutat que disposa d’oportunitats per aprofitar. 
La nostra ciutat té un situació geogràfica i unes condicions 
climàtiques excel·lents; una indústria moderna i connectada amb 
alguns dels centres tecnològics i econòmics capdavanters al món; 
unes connexions logístiques importants (Port, connexió AVE, 
xarxa d’autopistes), una estructura educativa i científica de primer 
ordre ( URV, ICIQ, Parc Tecnològic); un sector comercial que ja 
no és incipient sinó que ha començat un fort desenvolupament 
(Gavarres, Eroski, El Corte Inglés); i una base empresarial amb 
iniciativa i fortament estructurada, associacions empresarials i 
sindicals molt conscienciades i actives. 
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Tarragona és el centre químic més important de l’Estat.  Aquesta 
situació, que tantes polèmiques ha provocat en el passat, és un 
factor primordial de la base econòmica de la ciutat, tant per la 
seva aportació al nostre producte intern brut com per la seva 
funció d’element de dinamització tecnològica. Afortunadament, el 
teixit industrial de Tarragona no es limita a la química.  En part 
degut a l’existència del polígon químic hi ha tota una xarxa 
d’empreses que abasten gairebé tots els sectors i totes les 
dimensions. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
La nostra 
economia al 
dia 

 
 
 
 
 
 
7.1 Quines són les nostres propostes? 
 
7.1.1. Elaborarem un pla d’actuacions tant locals com de 

connexió amb el Camp i l’entorn català que  desenvolupin 
la nova economia a la ciutat, amb el propòsit de tenir un 
teixit econòmic modern, competitiu, amb una ocupació de 
qualitat i amb criteris d’equilibri social i sostenibilitat. I 
potenciant les activitats econòmiques existents, base en 
què es fonamenta aquest desenvolupament. 

 
7.1.2   Elaboració d’un Pla Estratègic de Ciutat, que coordini les 

actuacions concretes amb una visió a mig i llarg termini, 
que integri totes les politiques sectorials i que sigui 
coherent amb la retardada Agenda 21), aprofitant les 
sinèrgies entre els diversos actors econòmics presents a la 
ciutat. 

 
7.1.3 Creació de l’entitat TARRAGONA IMPULSA,  Actuarà 

com a generador d’iniciatives pròpies des de l’Ajuntament 
però implicant el conjunt de la societat.  El seu àmbit 
d’actuació abastarà des de la captació de noves inversions 
fins a l’ajuda personalitzada a nous emprenedors o la 
potenciació de Tarragona al món com a centre de noves 
activitats econòmiques. 

 
7.1.4 Constitució de l’Institut Municipal de Formació 

Professional.  La formació és un dels sector més 
importants de la societat actual, per la seva funció de 
preparació de professionals i també pel producte econòmic 
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i la ocupació que genera. Aquest institut integrarà totes les 
activitats formatives pròpies de l’Ajuntament, evitant 
duplicitats i disfuncions i coordinant totes les iniciatives 
formatives de la ciutat, des de la universitat fins als centres 
privats. Serà  una font d’informació única i exhaustiva per 
tothom i canalitzarà les demandes formatives de les  
empreses i dels treballadors. Elements bàsics d’aquesta 
acció seran el coneixement d’idiomes (especialment 
anglès) i les TIC. 

 
7.1.5 Potenciarem el Parc Tecnològic. El Parc Tecnològic 

dedicat a la Química s’ha començat ja a desenvolupar. Una 
estreta col·laboració amb la URV i amb la Generalitat, així 
como una actuació proactiva amb empreses i institucions 
científiques és absolutament necessària.  

 
7.1.6 Impulsarem l’economia del coneixement en les  energies 

renovables (amb el centre CREVER), l’electrònica, la 
bioquímica, etc. Malgrat aquestes matèries no estiguin 
integrades en un Parc Tecnològic concret, les potenciarem 
i integrarem en el desenvolupament científic i tecnològic 
de la ciutat . Col·laborarem amb altres institucions 
tecnològiques del Camp, com el Parc Biosanitari. Això 
tindrà un efecte multiplicador de la producció científica. 

 
 

 

 

Una indústria 
renovada i 
amb suport de 
la investigació 

7.2 Indústria  
 
L’aprovació del Pla Director de la Indústria i el Turisme per 
part de la Generalitat ha acabat en bona mesura amb les dificultats 
de relació i de convivència entre els dos sectors.  
 
La indústria actualment existent a Tarragona és molt madura i 
hem d’evitar el risc de deslocalitzacions que estan afectant a bona 
part de la indústria manufacturera occidental. Treballarem 
estretament amb les empreses per renovar el parc industrial i crear 
infraestructures comunes (xarxa de canonades, emissaris 
comuns), incrementar el valor afegit (p.ex. química fina, 
fitosanitària, especialitats) i convertir la indústria tarragonina en 
un exemple internacional de seguretat i sostenibilitat. Les 
oportunitats de què disposem en energia fan que haguem 
d’aprofitar les condicions de poder tenir un paper rellevant en 
biocombustibles, energies renovables i investigació. 
 
Una actuació diligent i cooperadora de l’Ajuntament en el tema 
de llicències i tràmits municipals és un element indispensable per 
fer possible aquesta tasca. Com ho és la reconversió de l’actual 
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Polígon Francolí en pol d’atracció de tecnologia puntera i 
indústria aparador. 
 
A més, la indiscutible capitalitat de Tarragona en el Camp fa que 
sigui el centre natural de la necessària dinamització de tot el seu 
entorn, que és i ha de continuar sent la segona gran àrea 
econòmica de Catalunya. Som el centre d’una àrea metropolitana 
concebuda com una xarxa de municipis en un entorn ric i 
complex, amb les màximes potencialitats. 
 
Tanmateix, fins ara totes aquestes possibilitats no han estat 
aprofitades degut a una actitud conformista dels gestors 
municipals,  que s’han limitat a contemplar passivament tot 
aquest procés . El retrocés en la importància del sector quinari 
(indústries culturals, serveis científico-tècnics i serveis 
d’educació, socials i sanitaris)  de la zona enfront de la resta de 
Catalunya n’és un símptoma alarmant. 
 

 

 
Per una 
universitat de 
qualitat i 
investigadora 

7.3 Universitat i recerca 
 
La ciutat de Tarragona tindrà  com a Universitat de Referència la 
Universitat Rovira i Virgili (URV) sense deixar de banda per això 
d’altres opcions públiques o privades presents o futures. 
 
Farem una aposta decidida perquè la Universitat sigui un element de 
dinamització econòmica i socio-cultural. 
 
Donarem tot el suport que calgui a la Universitat en tots els temes de 
competència municipal aportant terrenys per ampliar Facultats i  
Escoles  
 
Liderarem,com Ajuntament de la capital de la província i del Camp de 
Tarragona que som,  conjuntament amb la Universitat projectes i 
peticions de nous ensenyaments per tal que els nostres i les nostres 
joves no hagin de desplaçar-se a d’altres llocs per realitzar els seus 
estudis. 
 
Urbanísticament acostarem els campus universitaris amb vials de 
vianants i carrils bicicleta i planificarem el transport públic per 
contribuir a evitar el canvi climàtic. 
 
Consolidarem la transferència de coneixement entre la Universitat i el 
món econòmic. El nostre govern estarà al costat de la Universitat 
Rovira i Virgili per millorar el seu finançament i per desenvolupar el 
Centre Tecnològic de la Química i el Centre d’Investigació d’Energies 
Renovables. També treballarem perquè a Tarragona s’instal·li d’Institut 
de Recerca en Enologia. 
 



 89 

Anirem de la mà amb la URV per fer de La Savinosa un Centre 
Tecnològic d’Innovació Cultural, amb la Càtedra UNESCO i la 
Universitat d’Estiu de la Mediterrània. 
 
Establirem un pla de promoció de projectes empresarials vinculat a una 
càtedra d’estudis locals 
 

 
Recuperem la 
iniciativa:accés 
universal i a 
l’abast de 
tothom 

7.4 Societat del coneixement i tecnologies de la Informació i la 
Comunicació 
 

Les diferents activitats relacionades amb les TIC tenen un pes 
creixent en l'economia espanyola i catalana. Tarragona, tot i la 
seva particular condició de ciutat industrial, ha d’aprofitar les 
seves potencialitats per generar negocis locals i atreure 
inversions de l'exterior en l’àmbit de les TIC.  

 
Estimularem una cultura emprenedora que faciliti els punts de 
trobada i la col·laboració entre els agents socials (associacions, 
administracions, iniciativa privada, centres d'ensenyament 
professional i universitari, etc.) amb la intenció de generar 
activitats econòmiques d'àmbit local i regional vinculades amb 
les TIC.  

 
Un model a tenir en compte seria el projecte Tecnocampus, que 
lidera l'ajuntament de Mataró des de fa ja uns anys 
(http://www.tecnocampus.com/). En una segona fase, caldrà 
promocionar la ciutat per atreure capital tecnològic exterior (a 
partir de l'activitat generada localment però també d'altres 
atractius de la ciutat com pot ser la seva ubicació, les 
infraestructures o el clima). Qualsevol política en aquest camp 
s'haurà d'integrar en la política de promoció econòmica general 
de la ciutat.  
 
Donada la importància econòmica que arribaran a tenir les TIC 
és imprescindible que un organisme de nova creació (per 
exemple, TARRAGONA IMPULSA, S.A.) porti a terme les 
tasques que es detallen a continuació:  

 
?  Fomentar la cultura emprenedora entre els professionals TIC 
de la ciutat (els actuals i els que estan en ls centres de formació 
professional i universitària a incloure assignatures i activitats 
relacionades amb els emprenedors.  
 
? Col·laborar amb els col·legis i associacions professionals en 
la organització d'activitats formatives relacionades amb els 
emprenedors.  
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?  Crear un Servei de suport a les iniciatives empresarials 
relacionades amb les TIC, que ofereixi informació i 
assessorament, i que estigui específicament orientat a la 
creació d'empreses tecnològiques. 

 
?  Pla de promoció econòmica en TIC pel foment de la cultura 
emprenedora local i per atreure inversió exterior: 

 
?  Coordinat amb la política sobre promoció econòmica de 
la ciutat  
 
?  Amb mecanismes de comunicació entre els diferents 
actors socials locals relacionats amb les TIC.  
 
?  Amb accions per garantir la disponibilitat de locals i 
naus industrials amb bona cobertura de serveis de 
telecomunicació de banda ampla.  
 
?  Amb accions de promoció de la ciutat en cercles 
econòmics lligats a les TIC i col·laboració amb universitat 
i empreses.   

 
Societat del Coneixement. 
 
La societat de la informació constitueix un important repte de 
modernitat, desenvolupament i competitivitat i també permet una 
major participació de la ciutadania en diversos aspectes de la vida 
política, social i cultural.  
 
És, igualment, un instrument per l’aprofundiment democràtic i 
suposa una oportunitat per la modernització administrativa. 
Apropar l’administració a la ciutadania i fer més fàcil, còmoda i 
amigable la relació mitjançant qualsevol canal (telefònic, 
telemàtic o presencial) és un dels principals objectius.  
 
La política de l'actual equip de govern municipal pel que fa a 
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) i a la 
Societat de la Informació (SI), ignora manifestament la gran 
importància d'aquesta qüestió, tant des del punt de vista econòmic 
com social.  
 
Tarragona no disposa de cap Pla Director que estableixi uns 
objectius generals a mig i llarg termini, i a això hem de sumar la 
falta de fites concretes referents a qüestions com l'Administració 
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electrònica i la participació ciutadana, l'educació o l'ordenament 
de les infraestructures de telecomunicació a la ciutat.  
  
La importància de la Societat de la Informació per Tarragona, i la 
necessitat d'implicar la ciutadania i tot tipus d'institucions locals 
en la seva construcció, imposen l'establiment d'una política 
municipal decidida i ambiciosa. Volem recuperar el temps perdut 
i, per aquest motiu, plantegem una sèrie de fites a mig i llarg 
termini que permetin a Tarragona afrontar amb garanties els 
reptes del futur. La política del govern municipal vers les TIC i la 
Societat de la Informació s'ha de regir per dues idees generals:  
 
?  Definició del model de Societat de la Informació que necessita 
Tarragona.  
?  El lideratge de l’Ajuntament, basat en la participació i la 
creació de sinèrgies amb els diferents actors locals relacionats 
amb les TIC i la Societat de la Informació.  
 
Podem articular aquests dos principis al voltant de dues línies 
d'acció:  
 

Infraestructures de telecomunicació (ICT).  
 
Les infraestructures de telecomunicació són elements bàsics 
per a la societat de la informació, però el seu desplegament 
genera una sèrie d'impactes que repercuteixen en els 
ciutadans.  
 
El govern municipal ha de vetllar per un desplegament 
d’aquestes xarxes que afavoreixi l'accés de tots els ciutadans 
als serveis de telecomunicació, tot conciliant la necessària 
implantació d'infraestructures per part dels operadors de 
telecomunicació amb els altres usos del Domini Públic i el 
respecte al paisatge urbà.  
 
Per fer això, cal elaborar un Pla d'Infraestructures de 
Telecomunicació de la ciutat que permeti un desplegament 
ordenat de les xarxes de telecomunicació, així com l'adopció 
de polítiques actives per assegurar una cobertura general a 
tot el municipi.  
 
Accions concretes proposades:  
 
?  Proporcionar, amb tecnologia Wi-Fi, accés gratuït a 
Internet a 10 punts de la ciutat de Tarragona. També es 
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fomentaran, en col·laboració amb el sector privat, les xarxes 
existents per aconseguir més accessos i millor qualitat 
independentment del lloc on es connecti l’usuari. Prestarem 
atenció a les zones públiques com els parcs, les biblioteques, 
els centres de salut, etc. 
 
 
?  Nova Ordenança reguladora de la implantació 
d'infraestructures de telecomunicació.  
 
?  Apostar per la incorporació de les TIC's als tràmits 
corresponents a la concessió de llicències d'obres. 
 
?  Aplicar la normativa ambiental autonòmica pel que fa a la 
sol·licitud de plans de desplegament dels operadors de 
telecomunicació i la verificació de l'estat dels expedients de 
llicència ambiental de les estacions base. 
 
?  Incorporar projectes d'infraestructures de telecomunicació 
a les noves urbanitzacions.  
 
?  Coordinar les obres de desplegament i manteniment de 
les xarxes de telecomunicació presents a les ciutats, amb la 
finalitat de reduir l'impacte que provoquen (problemes de 
mobilitat, soroll, pols, etc..).  
 
?  Diagnòstic de la situació de les infraestructures de 
telecomunicació corporatives del consistori i, si s'escau, 
renegociació dels serveis de telecomunicació contractats.  
 
?  Elaboració d'un Pla de xarxes de telecomunicació de la 
ciutat que inclogui l’estudi de la situació actual, una 
projecció del desenvolupament futur, i mesures que 
permetin el seu desplegament ordenat i equilibrat. 
 
 
Educació i promoció de la SI a Tarragona  
 
Tarragona ha de caminar cap a un model de Societat de la 
Informació integradora, que aprofiti la capacitat de 
transformació de les TIC per reduir les diferències socials en 
lloc d'accentuar-les, i que permeti a tots els ciutadans 



 93 

(individualment i com a membres de diferents col·lectius) 
desenvolupar les seves potencialitats. El govern municipal 
ha d'afavorir la divulgació i el debat al voltant dels diferents 
aspectes socials de la Societat de la Informació, i generar 
punts de trobada amb els diferents actors implicats.  
 
 
Accions concretes proposades: 
 
?  Crear un servei d'informació local sobre TIC i Societat 
de la Informació amb les següents funcions:  
 
?  Informar sobre les activitats de formació i divulgació 
organitzades a la ciutat per empreses, associacions, 
administracions o altres institucions 
 
? Organitzar trobades entre diferents col·lectius per crear 
sinergies.  
 
?  Assessorar sobre finançament d'accions formatives i de 
divulgació finançades per les administracions autonòmica (a 
través de l'AGAUR) i estatal (Plan Avanza).  
 
?  Un Pla d'Educació sobre la Societat de la Informació:  
 
?  Coordinat amb el futur Institut Municipal d'Educació.  
?  Combinant aspectes tècnics amb aspectes de caràcter 
social.  
?  Elaborant amb l'assessorament d'especialistes de l'àmbit 
local.  
?  Que inclogui activitats lligades a la formació reglada, però 
també cursos orientats a altres col·lectius (associacions, 
PiMES, autònoms, ciutadans).  
?  Que impliqui els diferents agents locals relacionats amb 
l'ensenyament (convenis amb la universitat per la cessió de 
laboratoris docents i classes per part de professors i 
estudiants de darrer curs) 
?  Finançat amb el suport d'altres administracions, no només 
per a garantir-ne la viabilitat sinó també per assegurar uns 
mínims de qualitat.  
 
?  Un Pla de promoció de la Societat de la Informació  
 
?  Que estimuli la creació de continguts lligats als trets 
culturals propis de la ciutat, i la recopilació i compartició de 
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coneixement respecte als recursos i necessitats del municipi.  
?  Que afavoreixi les iniciatives de la Societat Civil, 
especialment les de caràcter transversal.  
?  Elaborat combinant l'anàlisi d'experiències d'altres 
municipis amb idees pròpies, i amb l'assessorament 
d'especialistes d'àmbit local.  
?  Finançat amb el suport d'altres administracions. 
 
?  Crear punts d’accés a Internet d’alta capacitat. 
Crearem punts públics (telecentres) d’accés a Internet d’alta 
capacitat que convertirem en pols d’activitat social i 
econòmica, fomentant el desenvolupament de xarxes 
ciutadanes i empresarials virtuals per facilitar la seva 
incorporació a la societat del coneixement.   

 
 

 

 

Informació 
plural i de 
qualitat 

 
7.5. Mitjans de comunicació i TDT. 
 
Exercirem un paper clau per garantir no només la viabilitat dels 
projectes locals de comunicació de servei públic i de proximitat ja 
existents, sinó també l’impuls als nous continguts audiovisuals 
que han de donar resposta a les noves necessitats ciutadanes.  
 
En aquest sentit, redefinirem els mitjans de comunicació locals 
existents, revisant i reajustant el seu funcionament estructural i 
programàtic, amb una major coordinació enter ells, així com els 
seus objectius, en suport de la transmissió de polítiques i valors al 
servei de les persones.  
 
Assumirem un paper de lideratge en la implantació de la televisió 
local digital al múltiplex de Tarragona i impulsarem les 
possibilitats que ofereix aquesta nova tecnologia per millorar i 
avançar decididament cap a l’era digital, per assolir la cohesió 
social, per atorgar un significat ple al concepte de mitjans de 
comunicació de proximitat amb vocació de servei a la ciutadania. 
 
Així mateix, aprofitarem l’expansió de la xarxa d’Internet com a 
camí per impulsar nous mitjans de comunicació digitals sorgits 
també amb vocació de servei local però amb els avantatges 
d’estar en un àmbit tecnològic global.  
 

 
 
 
 
 
 

 
7.6 Comerç  
 
El comerç és una activitat que, en el doble vessant econòmic i 
social, és part important de l’origen i creixement de les ciutats. El 
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Tarragona 
també capital 
del comerç 

model comercial de proximitat segueix essent vital pel seu 
caràcter sostenible i garantista, perquè és capaç de donar resposta 
a les demandes de la  societat. I entenem que una trama urbana de 
qualitat precisa de bons establiments comercials i de serveis. 
 
 
D’altra banda, s’ha de dignificar el comerç de proximitat, basat en 
la petita i mitjana empresa, assegurant el relleu generacional, tot 
entenent que és un sector que forma part del patrimoni col·lectiu. 
És necessari, doncs, de parlar d’horaris que s’adaptin a la 
demanda, però que al mateix temps garanteixin jornades laborals 
similars als treballadors d’altres sectors.  
 
 
 
Cal pensar el comerç des de la transversalitat, entenent que 
aquesta no és una activitat aïllada de la resta de la població i que 
té una estreta relació amb l’urbanisme, la mobilitat, el turisme, la 
restauració, la cultura, la residència, i en general, amb el que 
entenem com qualitat de vida. En definitiva, cal una reflexió en 
profunditat amb àmplia participació per definir un model que doni 
resposta a una demanda moderna, exigent i canviant, d’acord a les 
necessitats d’una societat que també experimenta grans canvis. 
 
A Tarragona el desenvolupament urbà sempre ha transcorregut al 
marge del sector comercial. A tall d’exemple podem veure com el 
desenvolupament urbanístic dels anys ’60 del segle passat no va 
poder disposar del factor de cohesió del teixit urbà que en altres 
ciutats ha  representat el comerç. El resultat és ben notori i el 
paguem ara amb un terme municipal molt fragmentat, amb 
duplicació de serveis i un cost desproporcionat del transport 
públic.  
 
Contra aquest panorama, la funció del comerç és encara més 
important perquè pot ajudar a crear consciència d’un nou model 
de ciutat, més resistent, no tan vulnerable als moviments 
especulatius i, alhora, que millori la qualitat de vida. 
 
L’evolució dels sistemes comercials ha portat a nombrosos 
conflictes entre les grans superfícies i el comerç tradicional. 
Tarragona disposa d’ambdós sistemes: grans superfícies i tot un 
conjunt de comerç tradicional. Com que cada un d’aquests 
sistemes comercials té la seva funció, és precisament 
l’Ajuntament el que ha de fer el paper de moderador i 
coordinador entre els legítims interessos de cada part, sense 
oblidar els consumidors. 
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Ara per ara, Tarragona es troba amb una realitat comercial 
greument empobrida i desvertebrada. situació en la que podem 
emmarcar alguns dels trets que la singularitzen: 

 
a) Progressiu empobriment del teixit comercial tradicional. 
 
b) Deteriorament dels mercats municipals: nul·la inversió i 
pèrdua de clients. 
 
c) Centres de serveis desproporcionats, amb un gran cost 
econòmic i sobretot social, sense cap benefici per a la ciutat. 
 
d) Inadequada política municipal en el principal eix 
comercial, la Rambla Nova, amb actuacions negatives que 
han condicionat la seva funció de punt de referència de les 
relacions socials. 
 
e)  Inexistència d’un servei efectiu d’atenció al consumidor. 
 
f) Descontrol existent dels nous establiments en matèria 
d’horaris, amb incompliment sistemàtic de les normatives 
comercials i laborals. 
 
g) Nuclis d’activitat comercial de proximitat amb dificultats 
de creixement per estar situats en barris molt distanciats. 
 
h) Un Palau de Fires i Congressos totalment desaprofitat. 

 
Pel que fa referència al teixit comercial proposem: 
 
1. Enfortiment de l’actual teixit urbà comercial com a 

factor de cohesió social. 
 
2. Potenciació dels nuclis comercials a partir de la xarxa de 

mercats municipals. 
 

3. Millora dels mercats municipals amb les inversions 
necessàries. 

 
4. Replantejament i millora de les zones de vianants. 

Proposem la creació de noves zones als barris amb el 
consens dels veïns i veïnes.  

 
5. Estricte control dels horaris comercials, cercant la 

col·laboració tant gremial com sindical. 
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6. Convertir el Palau Firal en un real centre motor 

d’iniciatives innovadores i d’atracció exterior. 
 
7. Defensa del consumidor. Donat que l’Ajuntament és 

l’administració més propera al ciutadà ens proposem 
revitalitzar l’Oficina Municipal de Informació al 
consumidor, fent possible que informi, assessori i resolgui 
els conflictes i abusos en relació amb els consumidors.  

 
8. L’objectiu és orientar als consumidors en l'exercici dels 

seus drets, rebre denúncies i reclamacions i dur a terme 
campanyes d’educació i formació en matèria d’hàbits de 
consum. 

 
9. Crearem el Consell Municipal del Comerç,  amb 

representació de  tots els comerciants, els consumidors 
mitjançant les seves organitzacions i l’Ajuntament. Aquest 
Consell proposarà mesures de potenciació de la Tarragona 
comercial mitjançant la formació, el suport econòmic per 
la promoció i l’actualització tecnològica ,realització 
d’estudis comercials,etc. 

 
10. Comerç electrònic. Crearem entorns virtuals de comerç 

electrònic en col·laboració amb les associacions 
empresarials pel seu foment entre les empreses i els 
particulars, impulsant l’ús de la factura i el DNI electrònic. 

 

Impuls a desenvolupaments d’activitats econòmiques que 
contribueixin a dinamitzar les àrees de Ponent. 
 

Les àrees de Ponent avui posseeixen trames d’activitat 
relativament dèbils, per causa de dependre quasi 
exclusivament dels usos d’habitatge predominant. 

En efecte, a les zones de La Canonja i Bonavista l’activitat 
econòmica es limita quasi només al comerç de veïnatge, 
petits tallers i botigues, etc... Per estimular l’activitat 
econòmica i comercial d’aquesta zona creiem convenient 
impulsar sectors d’activitat terciària a l’extrem del 
terme, aprofitant a més la seva estratègica localització a la 
proximitat dels nusos de l’A-7 i la carretera de Reus. 

 

 

 
 
 

 

7.7. Promoció turística de la ciutat de Tarragona 

L’activitat turística a Tarragona experimentarà en els propers anys 
importants canvis que afectaran la demanda turística, al mapa 
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Encara moltes 
oportunitats 
per explotar 

internacional per l’increment dels destins turístics competidors, 
els processos de promoció i comercialització, la incorporació de 
les tecnologies de la informació i la comunicació, i especialment 
al grau de sensibilització sobre aquesta activitat en la mesura que 
afecta intensament els models de desenvolupament econòmic i 
social.  
 
Cal implementar un turisme de qualitat independent del turisme 
de sol i platja que omple la costa. 
 
S’ha de potenciar amb programes específics i accions en tots els 
camps el turisme de qualitat sabent que la romanitat de la nostra 
ciutat és el producte a vendre. La Part Alta o centre històric espai 
on ara presenta una estructura urbana medieval fora la seu de la 
Colònia Júlia amb més de dos mil anys d’existència. Els seus 
vestigis van ésser declarats Patrimoni de la Humanitat de la 
UNESCO i tot aquest conjunt, població inclosa, presenta la millor 
estructura i potencialitat per a impulsar el turisme cultural. Altres 
zones de la ciutat com l’Amfiteatre, el Teatre romà i la Necròpolis 
han de merèixer un tractament específic per a aquest fi. 
 
Les característiques de Tarragona pel seu entorn, la seva història i 
la seva cultura, potenciades amb el reconeixement com a 
Patrimoni de la Humanitat del seu llegat romà, la fan un destí 
turístic de primer ordre a l’àmbit nacional i internacional. Tant 
des del punt de vista del lleure com per la seva oferta cultural 
Tarragona té unes immenses possibilitats. El Pla Director de la 
Indústria i el Turisme ha acabat amb l’anacrònic enfrontament 
entre aquests dos sectors, que tant mal havia fet a la imatge de la 
ciutat i a la dels propis sectors. 
 
El principal problema és la passivitat de l’actual govern municipal 
que ens ha fet perdre oportunitats. El Patronat Municipal de 
Turisme ha de llençar fortament la idea de l’excel·lència de 
Tarragona com a ciutat d’acollida pel turisme, esdeveniments 
culturals i congressos de tota mena. La base ja hi és, ara el que cal 
es aprofitar-la. 
 
Des de l’Ajuntament durem a terme polítiques turístiques, que en 
el marc dels instruments creats pel Govern de l’Estat i de 
Generalitat de Catalunya, tindran com principis rectors:  

 
- El benestar i la qualitat de vida de tots els ciutadans  
- La cohesió interterritorial 
- El desenvolupament sostenible,  
- La cooperació (des del lideratge)  
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Volem reforçar la visió municipalista del turisme, integrant-la 
més i millor  en  les polítiques de Catalunya i de l’Estat, 
reclamant un paper  pel nostre ajuntament de major relleu dins 
l’entramat institucional, donat que desenvolupen un insubstituïble 
paper de relació amb el client i amb el producte.  
 
Des de l’Ajuntament exercirem un important paper com motors 
del necessari canvi turístic a la nostra ciutat  i com actors 
compromesos del canvi de valors en aquesta activitat. Valors que 
han de connectar-se estretament amb el rigorós compliment de la 
legalitat, la defensa de l’interès general i amb els fonaments d’un 
projecte de progrés, justícia i solidaritat. 
 
Prestarem especial atenció a la planificació territorial i  
d’infraestructures, la seguretat de les persones i els béns, la 
protecció civil; el cicle dels recursos de l’aigua, dels residus i de 
l’energia per assegurar la seva sostenibilitat i no el seu 
esgotament. També al control ambiental, tant de sorolls, de neteja, 
de zones verdes i jardins que fonamentalment representen 
l’atractiu que esperen els turistes trobar a la nostra ciutat; a la 
formació i l’ ocupació, inclosa la millora de la professionalitat en 
el sector, així com la informació i la promoció turística.  
 
Continuarem potenciant un projecte integral de Turisme a través 
del desenvolupament de les següents mesures:  
 

1.Promoció de la importància del turisme com generador 
de riquesa, però  sota la condició de la sostenibilitat 
d’aquesta activitat i amb absolut respecte als recursos 
naturals, en especial al litoral i a les condiciones socials i 
culturals de  la nostra ciutat. Aconseguirem un turisme de 
qualitat que se sumarà al de turisme de sol i platja que 
omple la costa. 

 
2.Programes específics sabent que el passat romà de la 
nostra ciutat és el “producte” a vendre. Els vestigis romans 
de la Colònia Júlia amb més de dos mil anys d’existència 
van ésser declarats Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO i tot aquest conjunt presenta la millor estructura 
i potencialitat per a impulsar el turisme cultural. Altres 
zones de la ciutat com l’Amfiteatre, el Teatre romà i la 
Necròpolis han de merèixer un tractament específic per a 
aquest fi.  
 
3.Implantació de Plans Integrals de Qualitat de Destí, amb 
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participació de tots els nivells de l’Administració, el sector 
turístic empresarial i els sindicats.  
 
4.Adopció de processos d’Agenda Local 21, en tots els 
barris  

 del nostre municipi, i de forma especial en les zones més 
turístiques, com instrument per cercar la sostenibilitat a 
través de la planificació i la gestió sostenible de Tarragona 
com a destí turístic.  
 
5. Finançament conjunt de la reconversió de las zones 
turístiques, sota  la forma de Projectes Pilot.  
 
6. Incorporació de les millores detectades en el temps, en 
els Plans d’Excel·lència i Dinamització, prioritzant els 
projectes innovadors.  
 
7. Estímul de les bones pràctiques turístiques d’acció 
municipal, mitjançant Premis a les millors en el camp de la 
innovació, la sostenibilitat, la qualitat i la implantació de 
models turístics eficients.  
 
8. Impuls dels Programes de Turisme Social, per la seva 
clara repercussió a l’àmbit local, en la creació i 
manteniment de l’ocupació en temporada baixa.  
 
9. Foment dels processos de qualitat i gestió 
medioambiental, tant en els establiments como en els 
serveis públics de totes les destinacions turístiques.  
 
10. Planificació, de forma sostenible i responsable, del 
desenvolupament urbanístic, en especial sobre els territoris 
més sensibles i fràgils. De forma especial el litoral ha de 
ser objecte d’una atenció específica i una visió 
conservadora de les seves condicions naturals.  
 
11. Propiciar intensament els processos per aconseguir 
allargar la temporada turística, como element essencial de 
sostenibilitat econòmica i social.  
 
12. Foment dels processos de professionalització i 
formació de totes les persones que treballen en el turisme.  

 
13. Garantir que Tarragona sigui un destí turístic 
accessible, on les persones amb discapacitat tinguin dret 
real i efectiu a l’accés normalitzat dels béns o serveis 
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turístics de qualsevol índole.  
 
14. Promoció de la seguretat integral de les persones i les 
coses que intervenen en el turisme, ja sigui com usuari o 
prestadors de serveis, i tenir la visió dels consumidors 
responsables com element de millora de la indústria 
turística, afavorint Plans integrals de seguritat turística 
local.  

 
15. Treballar per tal que els llocs de feina de l’àmbit 
turístic tinguin l’ estabilitat, la qualitat i la conciliació de la 
vida laboral dels treballadors, per assegurar la seva  
qualitat de vida i la dels turistes, desenvolupant  polítiques 
d’integració socio-laboral pels treballadors estrangers del 
sector.  
 
16. Afavorir la competitivitat de les empreses turístiques 
de la ciutat i la seva responsabilitat social amb l’entorn de 
Tarragona i els seus valors.  
 
17. Elaborarem programes per rehabilitar aquella oferta 
turística obsoleta i desenvoluparem estudis i projeccions de 
futur sobre la sostenibilitat del nostre model turístic. 

 

 

 

 

 

 

Una capital 
generosa que 
es farà escoltar 
al món 

 
 
7.8 Reptes i oportunitats de la ciutat al Camp de 
Tarragona i l’Arc Euromediterrani. 
 
Cercar sinergies amb el Port. És el centre logístic més important 
de l’àrea i és el més genuïnament  tarragoní.   La seva importància 
econòmica fa que sigui necessari no tant sols l’actual 
representació institucional de l’Ajuntament als organismes del 
Port, sino que el Port s’impliqui de manera proactiva en les 
polítiques estratègiques de la ciutat i de les entitats 
supramunicipals del Camp.  
 
Tant com augmenti l’atractiu del Port com a centre logístic del 
Mediterrani Occidental  augmentaran les potencialitats 
econòmiques de la ciutat. 

 
La  Pesca, lligada tradicionalment amb el Port, necessita un 
suport decidit de les polítiques municipals, mitjançant una Oficina 
Pesquera estudiï i doni suport a les necessitats dels pescador per 
modernitzar i desenvolupar la seva activitat. 
 
Aprofitar la infraestructura logística.  Al Camp de Tarragona, 



 102 

s’estan desenvolupant potents centres logístics, que són elements 
indispensables per l’economia globalitzada. Potenciarem que, 
malgrat que físicament estiguin fora de la ciutat, y mitjançant 
l’acció del Port com a catalitzador, s’integrin activament al 
desenvolupament estratègic de l’economia tarragonina. 
 

 


