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“TREBALLANT UN HORITZÓ PER A TARRAGONA”
Sala d’actes del Col·legi d’Advocats i Farmacèutics de Tarragona 

(Tarragona, 25/01/2013)

Autoritats, alcaldes dels municipis seu dels Jocs Mediterranis del 2017, regidores i 
regidors, amigues i amics, tarragonines i tarragonins, bona tarda a totes i tots...

En primer lloc, em permetran que doni les gràcies al Col·legi d’Advocats i Farmacèutics 
per acollir-nos un altre cop a la seva seu. I també el meu agraïment al Col·legi de 
Periodistes, que un any més organitza aquest cicle de conferències perquè els alcaldes 
puguem exposar davant els nostres ciutadans i ciutadanes quin és l’estat i el rumb de 
les nostres ciutats.

En el meu cas, enguany és la sisena vegada que comparec en aquesta sala i davant tots 
vostès per analitzar quin és l’estat de la ciutat de Tarragona. Avui, com cada any, vinc a 
fer un balanç de l’estat de la ciutat, de la situació actual de Tarragona i de les seves fites 
i possibilitats de futur.

Fent un ràpid repàs dels anys anteriors, els he parlat de la dècada decisiva que el 2010 
teníem per endavant; un any després, el 2011, els vaig fer un balanç dels últims quatre 
anys a la ciutat; i l’any passat vaig afirmar que tenim futur. I ho mantinc, perquè tot parteix 
d’una idea que l’any 2010 els vaig presentar aquí mateix, en aquesta sala: Hem passat 
d’improvisar a programar. Tenim estratègia i els resultats ja s’estan fent evidents. Avui 
veuran perquè.

Però abans que res, ubiquem-nos. Ens trobem molt a prop de la meitat de l’equador del 
mandat municipal. Si hi sumem l’anterior, el resultat evident és que l’equip de govern 
que dirigeixo porta quasi 6 anys al capdavant de la ciutat. Sis anys és el període que 
haurien de durar els mandats municipals. M’explico. Després d’unes eleccions, el nou 
equip de govern ha de programar, projectar, licitar les obres i executar-les per, finalment, 
inaugurar. Ara ens trobem al final d’aquest camí, ja estem veient com els grans projectes 
de ciutat i l’obra pública desenvolupada en aquests sis anys es fan realitat. És ara quan 
començarem a gaudir del nou i espectacular Teatre Tarragona, de l’edifici de l’Escola 
Oficial d’Idiomes, de la Comissaria de la G.U., de l’Espai Tabacalera o del POUM, entre 
d’altres. És ara que estem molt a prop de poder reobrir el Mercat. És ara que la ciutat 
comença a concretar les accions del Tarragona Smart Mediterranean City i del Pla 
Tarragona 2022. I també és ara que viurem l’inici de projectes molt destacats per al futur 
de la ciutat, com és el cas d’IKEA o els propis Jocs Mediterranis.
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Per això, la meva proposta és clara. Els governs municipals han de passar de quatre 
a sis anys, per poder tancar el cercle de la programació a l’execució dels projectes. Així 
com l’elecció directa dels alcaldes.

Cal destacar que en aquests moments i en el context que ja tothom coneix, Tarragona és 
la ciutat catalana amb una major inversió per càpita: 504 € en obres municipals. I encara 
dins l’àmbit de les inversions, Tarragona té avui obres per valor de 70.600.000 €. 

I el que és més important, totes aquestes concrecions són fruit d’un treball intens i rigorós 
però, sobretot, són la base d’interessants i sòlids projectes que delimitaran la Tarragona 
del futur. Són la plataforma des de la qual podem mirar el nostre esperançador horitzó. 
És a dir, fent un símil arqueològic, hem recuperat la famosa llosa que conté la llegenda 
“Tarraco quanta fuit” i l’hem situat en els fonaments del futur per poder dir ben alt i clar 
“Tarraco quant seràs”.

La resposta a aquesta qüestió està en nosaltres mateixos, en la confiança que dipositem 
en el futur de la nostra ciutat. És hora de trencar complexos i deixar de banda el 
victimisme. Ja n’hi ha prou de bombardejar de pessimisme totes les iniciatives d’aquesta 
gran ciutat. Ja n’hi ha prou de dir que tenim uns Jocs Mediterranis que no podrem fer; 
que l’AVE passa de llarg de la ciutat; que el tercer fil i el Corredor del Mediterrani no 
arribaran mai... Prou de tot això! Hem de recuperar l’autoestima i mirar el futur amb 
optimisme, confiant en les nostres possibilitats. Perquè en tenim, i moltes. Tenim Jocs, 
tenim AVE (i el tindrem més proper) i tindrem tercer fil i Corredor.

Parlem del passat. El 2012 no ha estat un any fàcil ni agradable. Per exemple: l’any 2008 
vam donar 300 ajuts d’urgència a famílies amb dificultats i el 2011 més de 8000. I Pel que 
fa a l’Ajuntament, tot plegat es produeix enmig d’un context de crisi que aquest passat 
any ens va obligar a reajustar en gran mesura el pressupost municipal. Fent un ràpid 
balanç, tothom pot recordar que el darrer any la nostra ciutat ha estat capital de la cultura 
catalana, que hem inaugurat el Teatre Tarragona, que hem consolidat un projecte Smart 
City que ja va adquirint reconeixement i ressò internacional, que hem definit el PMUST. 
I que en els darrers sis anys hem estabilitzat les finances de l’Ajuntament. Però, 
per damunt de tot això, hem prioritzat les persones, augmentant els recursos destinats 
a polítiques socials. Aquesta és la nostra màxima prioritat, perquè no podem deixar cap 
família tarragonina desemparada.

És a dir, per resumir-ho en un titular, podem dir que s’ha complert. A Tarragona, malgrat 
totes les dificultats i malgrat la crisi, es compleix.
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Hem complert amb els pressupostos, perquè vàrem dir que reduiríem la despesa no 
social i ho hem fet, principalment amb la reorganització de l’estructura administrativa. 
Això ens ha permès fer front a la crisi i afrontar el 2013 amb un optimisme moderat pel 
que fa al pressupost municipal, que creix un 3’53%, d’acord amb l’IPC. En sis anys, hem 
estabilitzat les finances municipals.

Això ha estat possible, és just reconèixer-ho, gràcies al clima de consens i diàleg que 
ha existit en tot moment entre totes les forces polítiques amb representació municipal. 
Des de l’equip de govern hem fomentat el consens i el diàleg, i ara per ara tots els 
representants municipals podem estar-ne orgullosos. És gràcies a aquest consens i a 
la priorització dels interessos de ciutat per damunt dels particulars de cada partit, que 
hem pogut tirar endavant temes tan importants com els pressupostos municipals. Per 
aconseguir aquest consens, ha estat important el diàleg, però també ho ha estat 
i molt la transparència, amb l’absència de contenciosos, i el rigor pressupostari, ja 
que hem aplicat les mesures necessàries per reformar l’administració i reduir la despesa 
pública en aquesta partida.

I en el futur, tal i com hem fet en el passat, seguirem aplicant aquests valors: consens, 
diàleg, transparència, rigor i un més, el lideratge. Perquè els ciutadans van confiar en 
nosaltres i nostra és la responsabilitat de liderar el camí de Tarragona cap al futur. En 
això treballem i els fruits, insisteixo, ja s’estan deixant veure malgrat les dificultats.

Parlant de dificultats, vostès recordaran que ara fa un any, justament al principi de la 
conferència, els deia que és molt difícil preveure una sortida de la crisi. De fet, fins i tots 
els grans experts entren en contradicció a l’hora de preveure un final a la recessió. Veiem 
doncs la complexitat del context econòmic actual.

Tarragona no és aliena a aquesta situació general però, malgrat totes aquestes 
dificultats, estem plantant cara a la crisi i estem complint amb els objectius. Tarragona 
està resistint amb fermesa i s’està preparant per a un futur d’oportunitats. La nostra 
ciutat té possibilitats i arguments per mantenir l’optimisme. Abans ja n’he esmentat 
alguns, com els Jocs Mediterranis o la Smart City, i ara hi afegeixo la potenciació del 
Port, del sector químic, del turisme, el comerç i la gastronomia. A tot això hem d’aferrar-
nos. Ja els asseguro que des de l’Ajuntament ho fem i ho farem amb total dedicació, 
perquè el present i el futur de Tarragona estan estretament lligats.

Parlant d’assumptes lligats, cal destacar l’Escola Oficial d’Idiomes, que com tots vostès 
coneixen finalment hem pogut ubicar a l’edifici de la Chartreuse després que hem fet 
les obres i actuacions necessàries. I pel que fa al Mercat, els treballs avancen a bon 
ritme. Les obres de l’entorn de l’edifici estaran acabades enguany, i durant el 2014 
podrem estrenar el recinte Mercat.
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És per això que hem elaborat un full de ruta per a Tarragona, un camí cap a l’horitzó, 
un guió a seguir que ens ha de permetre situar la nostra ciutat al lloc que mereix dins 
l’arc mediterrani. Perquè Tarragona no és només la capital de la província del sud de 
Catalunya. Tarragona té possibilitats d’esdevenir un referent a la Mediterrània, i 
hem de saber explotar aquestes possibilitats. Amb la vista clavada en l’horitzó. I amb 
un full de ruta clar i precís.

Això no és res més que allò que ja els vaig dir en la conferència del 2010: Hem passat 
d’improvisar a programar. I ara passem de programar a executar. És el tancament del 
cercle dels sis anys que he comentat.

Tenim estratègia i, donat el context de crisi, requereix començar pel principi: reactivar 
l’economia. Abans els he parlat d’un pressupost del 2012 carregat de contenció, i 
gràcies a aquest, ara hem pogut elaborar un pressupost municipal per al 2013 en què 
no preveiem nous ajustaments. Fins i tot, el pressupost de l’Ajuntament per al 2013 s’ha 
vist incrementat un 3’53%, com els deia abans. En aquest sentit, els Serveis Socials, 
amb un creixement del 21’98%; la Promoció de l’Ocupació (+20’99) i l’Esport (+17’65%), 
fonamentalment el de base, són les partides municipals que més creixen respecte l’any 
passat.

Però queda clar que l’activació econòmica no pot dependre únicament de l’Ajuntament. 
Hi ha molts altres elements i motors que han de contribuir al ressorgiment econòmic 
de la ciutat i del territori que ens envolta. Nosaltres apostem decididament per aquests 
motors i pels projectes que han de potenciar-los.

En primer lloc el Port, un dels més importants de l’Estat quant a volum de mercaderies, 
però que encara ha de créixer més, incorporant d’una vegada per totes el trànsit de 
creuers. Si ho aconseguim, estarem potenciant el turisme, el comerç, l’economia general 
i l’obertura de Tarragona a l’exterior, ja que el nostre potencial com a port turístic és 
innegable. Per això, recolzarem el nostre Port. En els darrers anys hem donat suport 
a l’aeroport perquè enteníem que beneficiava el territori. Hi hem invertit més de 1’2 
milions d’euros a través del Pacte de la Boella. I ara toca invertir en el port turístic 
amb l’arribada de creuers, que també suposa una millora per a tot el territori i, per 
tant, és d’esperar una resposta del mateix. Sense que això suposi abandonar totalment 
l’aeroport. Però si el nostre port està mancat com a port turístic, no és així quant a 
mercaderies, on som un referent a l’Estat.
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I si parlem de les mercaderies del Port, dos elements imprescindibles per a la seva 
expansió són el tercer fil ferroviari i el Corredor Mediterrani. Són dues infraestructures 
vitals per al nostre present i encara ho són més per al nostre futur. Ja fa temps que venim 
lluitant i defensant la necessitat de la seva implantació, que seria de gran utilitat i benefici 
no només per a l’exportació de les mercaderies que arriben al Port, sinó que també 
esdevindrien eines fonamentals per a l’expansió del nostre polígon petroquímic, un altre 
dels motors als quals feia referència abans. De fet, el sector petroquímic s’ha mantingut 
en temps de crisi com un dels pilars econòmics que millor ha resistit la crisi, però és 
evident que el tercer fil i el Corredor Mediterrani el farien créixer encara més i que això, 
de retruc, seria molt positiu per a la societat i l’economia tarragonines.

Perquè és evident que sense activitat econòmica no hi ha ocupació, i sense ocupació les 
persones no poden tenir la seva pròpia autoestima, la seva seguretat de tenir cobertes 
les necessitats bàsiques, l’oportunitat de consumir en turisme, restauració, etc. Sense 
activitat econòmica, doncs, no hi ha reactivació econòmica ni sortida de la crisi.

Per això jo dic un SÍ rotund al tercer fil, un SÍ rotund al Corredor Mediterrani i 
un SÍ rotund a la Façana Marítima. Perquè són projectes compatibles. I perquè són 
necessaris per al nostre Port, per a les nostres empreses i per a la nostra economia i, 
per tant, són una necessitat fonamental per a tots nosaltres. I ho farem de la mà de la 
societat tarragonina.

La provisionalitat implica el rescat i tornar als plans de liberalització de la Façana Marítima. 
Igualment, exigirem al Ministeri de Foment que en aquest període de provisionalitat es 
facin les obres pendents de millora de l’estació i de connexió de la ciutat amb el 
passeig marítim per sobre de les vies.

Per cert que, dins de l’àmbit de la indústria i l’economia, he d’apuntar una notícia que 
hem treballat en els darrers dies. Aquest proper mes de febrer, la Comissió d’Indústria 
del Parlament Europeu es reunirà a Tarragona. Aquesta és una gran oportunitat per a 
la nostra ciutat, que acollirà aquesta important trobada i que demostra que Tarragona 
comença a ser centre d’interès també a Europa.

No és cap secret que el futur de la nostra indústria està cada vegada més lligat a 
l’exportació. Per això, el polígon ha de ser competitiu. La ciutat farà costat a la indústria 
en aquestes demandes que realitza per ser competitiva. I en aquesta línia, recolzarem 
algunes de les seves demandes davant el Govern i la Comissió Europea. Per exemple, 
en establir una illa de connexió elèctrica entre els generadors d’electricitat i les indústries 
consumidores, sense necessitat de connexió a la xarxa general. Avui, aquesta illa no és 
possible perquè ho impedeix la normativa espanyola, mentre que l’europea sí que ho 
permet. És a dir, per competir en igualtat de condicions.

Tarragona
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I per descomptat, seguirem recolzant la universitat com a regió del coneixement. I en 
la seva demanda de millor finançament, com l’aposta per R+D+i, en què som referent 
internacional contrastat.

I si ens endinsem en l’àmbit polític, és evident que també tenim un horitzó. Abans els 
deia que ens trobem a meitat del mandat. Ens queden, doncs, dos anys per endavant 
per arrodonir els projectes que ara comencen a veure la llum, per acabar d’impulsar 
polítiques de futur, per dissenyar la Tarragona que, com els deia ara fa uns anys, es troba 
en la seva dècada decisiva.

És per això que, si tenim un horitzó econòmic i un altre de polític, tot s’arrodoneix amb 
l’horitzó dels projectes de futur, que està estretament lligat amb els dos anteriors i que 
pren forma amb iniciatives com el Pla 2022.

Perquè si parlem de futur a Tarragona no podem deixar de parlar del Pla 2022, que és 
molt més que el nostre full de ruta. No es pot governar la ciutat només amb un timó. 
També cal una brúixola i una carta de navegació. Nosaltres ho tenim tot en el Pla 2022. 
I si a aquest hi afegim grans projectes de ciutat, ens trobem davant d’una excel·lent nau 
per navegar cap al nostre horitzó amb total confiança en el futur.

Quins són aquests grans projectes de ciutat? Bàsicament dos, que estan estretament 
lligats i integrats. D’una banda, la Smart City i, d’una altra banda, els Jocs Mediterranis 
del 2017. Ja els avanço que en aquests dies estem acabant de definir la integració del 
50% del Pla 2022 en el Pla Estratègic 2017. Dos plans units en un sol projecte, amb 
l’objectiu comú de l’horitzó de Tarragona.

Però anem per parts. Els Jocs Mediterranis del 2017 són molt més que una cita esportiva 
de primer nivell. Són l’oportunitat de crear una societat tarragonina més activa, més 
avesada a l’esport, més saludable, més projectada, més visible a l’exterior, més referent 
a la Mediterrània.

Perquè, parlem clar, els Jocs són la gran oportunitat per fixar i definir el llegat de 
Tarragona. És a dir, no consisteix només en portar 6.000 esportistes a la ciutat, sinó que 
els Jocs han de personificar l’esperit de transformació de la ciutat.

Aquest nou esperit de transformació, de renovació i ressorgiment parteix de la premissa 
bàsica de la transparència. Un nou model de ciutat, basat en la projecció a l’exterior i 
en el concepte smart, ha de ser transparent i compartit en tots els aspectes. I en això 
treballem.

Projecció
o objectius
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Parlant de treballar, cal destacar un fet fonamental dels Jocs Mediterranis: ens permetran 
reactivar el mercat de treball, fomentar l’ocupació i donar riquesa a les empreses locals. 
Perquè una oportunitat com els Jocs és de tots i ens ha de beneficiar a tots, i no seria 
just que les oportunitats empresarials anessin a parar a mans llunyanes. Ni parlar-ne. 
Les empreses locals, les que coneixen el territori i les que ens ha acompanyat des de 
sempre són les que ens ajudaran a fer realitat els Jocs. Per això generaran riquesa. I 
també generaran promoció del talent, tant l’esportiu com el dels joves emprenedors que 
destacaran en el seu moment, gràcies als Jocs.

Però anem més enllà. El 2017 serà un any cabdal en el nostre futur i cal començar a 
treballar-hi ara, sense perdre temps. Per això, i per iniciar la dinamització econòmica i 
el foment de l’ocupació al qual acabo de referir-me, ja estem treballant en l’organització 
d’accions conjuntes amb la Cambra de Comerç, la Universitat i les empreses de 
casa nostra. Amb la seva companyia sortirem a la Mediterrània per vendre la marca 
Tarragona, per exportar les nostres qualitats i els nostres valors afegits. I sobretot, hi 
anirem per presentar el nostre projecte de smart city. Perquè volem ser líders i referents 
a la Mediterrània, i els Jocs ens situen en un aparador immillorable.

Permetin que faci un parèntesi en la conferència. Ens hem de creure la marca Tarragona 
i no hem de confondre-ho amb una petició localista o provinciana. Les marques tenen 
un valor i, fugint de l’estigma i la visió localista, hem de mirar la marca Tarragona amb 
un cert prisma, perquè en ocasions es tracten amb frivolitat temes que li són propis. És 
per això que hem de revaloritzar i fer respectar la marca Tarragona. Hem de fer-ho 
quan parlem del nom de la universitat, quan parlem de projectes de grans parcs d’oci o 
quan parlem de la capitalitat de la segona realitat metropolitana de Catalunya. La marca 
Tarragona és bona per a tot el nostre territori, com Barcelona és una bona marca per a 
Catalunya. Tanco el parèntesi.

Deia abans que volem ser líders i referents a la Mediterrània i, en aquest sentit, junt 
amb empresaris i Universitat, un altre dels nostres actius per esdevenir punt de trobada 
de la Mediterrània és el Port. Li donarem tot el nostre suport per a que sigui un gran i 
potent punt logístic mediterrani. Tenim on emmirallar-nos, ja que una altra ciutat com 
Mersin (Turquia), està aprofitant la seva designació com a seu dels Jocs Mediterranis per 
potenciar el seu port a la Mediterrània. Aquest és l’exemple que volem seguir i, si pot ser, 
superar gràcies als altres actius de què disposem.

Treball conjunt 
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Però tornant a la vessant de futur estrictament lligada als Jocs Mediterranis, és evident 
que Tarragona ha de desenvolupar un projecte de Jocs viable i d’èxit, que ens permeti 
projectar una bona imatge de la ciutat a l’exterior i que cohesioni al seu voltant l’esperit 
dels tarragonins. A diferent escala però amb la mateixa idea, els Jocs del 2017 han de 
ser per a nosaltres allò que els Jocs Olímpics del 1992 van suposar per a Catalunya: una 
explosió d’oportunitats, una obertura al món, una confiança en les pròpies possibilitats i 
habilitats. Insisteixo: oblidem els complexes i pensem en positiu!

En aquest sentit, cal destacar i agrair el compromís que totes les administracions han 
mostrat cap als Jocs Mediterranis del 2017. Aquest ampli compromís està garantit perquè 
ja hem iniciat el treball. Fins i tot el suport que més dubtes podia generar entre alguns 
sectors, el del govern de l’Estat, ha quedat manifestat àmpliament en els darreres dies 
amb les visites del Secretari d’Estat i del representant del Ministeri d’Exteriors.

El suport de l’Estat, de la Generalitat i de la Diputació farà possible un dels pilars 
fonamentals dels Jocs Mediterranis, com és el capítol dels equipaments. A banda de 
la importantíssima vessant ocupacional que representa, els equipaments nous són una 
clara inversió de futur, un capital que la ciutat guanyarà i del qual se’n beneficiaran tots 
els tarragonins i tarragonines. Un clar exemple d’això és la zona de la vila mediterrània. 

Aquest és el gran tema que encara hem de decidir, tant per la seva ubicació com per 
la seva morfologia. Ja els avanço que, tal i com estava previst, la vila mediterrània 
quedarà definida durant el primer trimestre d’aquest 2013.

I cal destacar que, malgrat que encara no hem definit els detalls de la vila, sí tenim clar 
allò que no volem que sigui. És a dir, no serà una vila olímpica tradicional. No crearem 
edificis monstruosos que en acabar els Jocs es converteixin en lloses o llasts per a 
Tarragona. Ni parlar-ne. No podem construir uns blocs d’apartaments per a esportistes 
que després, i a l’experiència d’altres ciutats em remeto, tenen una difícil assimilació en 
la vida quotidiana de la ciutat. Els models de Pescara i Almeria no són útils en el moment 
actual.

I pel que fa a la seva ubicació, tot i que hem d’acabar de decidir-ho, Campclar acollirà 
una part de la vila, si no tota. Ara mateix estem estudiant altres opcions que compleixin 
els requisits que estem exigint i, com ja he dit, en aquest primer trimestre de l’any tot 
quedarà definit.

La Vila
mediterrània
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Amb tot, tant si la totalitat de la vila mediterrània s’ubica a Campclar o bé a qualsevol 
altre lloc, el que tenim clar és que el nostre projecte de ciutat s’emmarca dins de la smart 
city i, en aquest sentit, farem de Ponent uns barris moderns, que ofereixi una imatge molt 
positiva de la ciutat a tots aquells que hi entrin per aquesta zona. Crearem a Campclar 
un barri que el Pla Parcial 10 converteix en smart a través dels Jocs Mediterranis. 
I el barri ja té nom, si més no a nivell intern en la fase de planificació i projecte que ara 
estem fent. És l’MSD, o Mediterranean Smart District. Serà un barri que enorgullirà als 
residents i el seu entorn, perquè serà un barri modern, sostenible, amb visió de futur i 
amb equipaments. Un barri intel·ligent per a una ciutat intel·ligent.

Però no pensin que els Jocs seran una oportunitat exclusivament per a la ciutat de 
Tarragona. Ans al contrari. La nostra ciutat, i això ja m’ho han sentit dir moltes vegades, 
ha d’exercir una capitalitat integradora amb els municipis del seu entorn. De fet, avui ens 
acompanyen diferents alcaldes que podran confirmar si Tarragona els ha estès la mà per 
caminar junts cap al futur. Junts, perquè no hem d’oblidar que som la segona realitat 
metropolitana de Catalunya. En aquest sentit, estem treballant els Jocs Mediterranis 
conjuntament amb un total de 15 municipis que esdevindran seus. No subseus, sinó 
seus, perquè Tarragona no vol súbdits a les seves ordres, sinó vol companys de 
viatge amb els quals créixer junts.

Tot això es resumeix en una sola frase, o en un titular: En temps de crisi cal aprofitar les 
oportunitats. Amb aquesta idea treballem i el nostre rumb és clar: l’objectiu de Tarragona 
i dels Jocs del 2017 és situar la nostra ciutat com un referent en l’arc mediterrani, tal i 
com ja ho va ser fa 2.000 anys.

I com ho farem? Doncs mirin, per resumir-ho en una frase, faig meves les paraules 
d’Isabel Allende quan va dir que per assolir l’èxit cal tenir “memòria selectiva per 
recordar allò bo, prudència lògica per no arruïnar el present, i optimisme desafiant 
per afrontar el futur”.

I si l’esport és fonamental en el nostre futur, no ho és menys la sostenibilitat. Perquè si 
esdevenim persones més sanes en un entorn més saludable, tots hi guanyem. En aquest 
sentit, des de fa uns anys venim impulsant el projecte Tarragona Smart Mediterranean 
City, que tothom identifica amb el jardí vertical de la Tabacalera, però que va molt 
més enllà. Volem una Tarragona més sostenible, més preparada per al futur, amb més 
recursos naturals.

Ponent: la
transformació
en un barri
modern
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En l’àmbit de la Smart City, ara fa unes setmanes un periodista em preguntava en una 
entrevista si jo estava disposat a oferir Tarragona com a banc de proves. I no és això. El que 
hem fet és ser pioners. Qui és innovador i pioner sempre surt amb avantatge. Nosaltres 
volem que el conjunt de la ciutat, amb els seus socis i aliats estratègics, sigui pionera 
en l’àmbit de les smart cities. Ara fa un parell de mesos va visitar la ciutat el pensador i 
expert en sostenibilitat Jeremy Rifkin, qui va assistir a la signatura de la Declaració de 
Tarragona. Llavors, ens va dir que amb aquest document Tarragona assumeix un repte 
molt important, com és guiar el camí cap a l’eficiència i la sostenibilitat de la resta de la 
Mediterrània.

És a dir, si amb els Jocs Mediterranis volem esdevenir referents a la Mediterrània, amb 
el projecte Smart City donem continuïtat i ampliem el sentit d’aquest camí. 

D’altra banda, cal destacar que es calcula una repercussió econòmica amb un 
augment del VAB (Valor Afegit Brut) de 360 milions d’euros. A això cal sumar-hi el valor 
en impactes sobre els 450 milions d’habitants que conviuen en l’arc mediterrani.

Un altre element determinant serà el POUM, aprovat finalment ara fa cinc dies i que 
aclareix definitivament el creixement de Tarragona, en un moment en què la serenitat 
s’imposa en la construcció. El POUM serà, doncs, un instrument útil per al particular i 
per al promotor solvent, professional. I, a més, en aquesta fase inicial no patirem la por 
a l’especulació, ja que el context i el moment no la fan possible.

És cert que la mancança del POUM durant tants anys ha suposat un fre a la construcció 
i el desenvolupament de la ciutat. Però també és cert que, gràcies a la dificultat i el 
refredament de la febre constructiva, avui Tarragona no és una ciutat amb grues i edificis 
abandonats.

Un canvi important es produirà a través del PMUST, que és quelcom més que pintar els 
carrers de verd, blanc o blau. Tarragona guanyarà 24.000 metres quadrats d’espai públic 
destinats a mobilitat de vianants i ciclistes. També reduirà de 9.143,10 tones anuals les 
emissions de gasos contaminants d’efecte hivernacle a l’atmosfera derivats dels vehicles 
motoritzats. I, també, permetrà regular un fenomen que té lloc en pràcticament totes les 
ciutats, i que en el cas de Tarragona és que al centre de la ciutat hi ha 9 vehicles per 
plaça d’aparcament en superfície. Això significa prendre decisions que a algú poden no 
semblar-li populars, però governar implica prendre decisions que donin solucions.

Tarragona
pionera en
les  smart
cities
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I parlant de solucions, si l’esport se’ns presenta com a una oportunitat de futur a través 
de les inversions, del foment de l’ocupació, de les infraestructures, del lideratge a la 
Mediterrània, de la promoció del talent, etc., també cal destacar altres focus dinamitzadors 
del nostre futur, de la nostra sortida de la crisi i de la nostra reobertura a la Mediterrània: 
la cultura. La capitalitat de la cultura catalana que hem gaudit durant l’any passat ens 
ha permès avançar i molt en polítiques culturals. Hem estrenat un teatre de gran nivell 
com és el nou Teatre Tarragona. Hem posat en marxa la nova seu de l’Arxiu Municipal i 
la Capsa de Música. 

Hem fixat els eixos estratègics de marca de ciutat a nivell cultural. Em refereixo al Festival 
Tarraco Viva, a la mostra de cultura popular i tradicional de Santa Tecla, al concurs 
de castells i al festival internacional de fotografia SCAN. I a tot això cal sumar-hi les 
programacions estables i la implicació del teixit cultural de la ciutat, fins arribar als 1.500 
actes culturals. I recordem que en aquest 2013 encara hi sumarem dues propostes tan 
destacades com són el Festival Dixieland i el concurs de focs artificials, que recuperem.

I tot plegat amb el llegat d’un nou model de gestió cultural de la ciutat, el Banc de la 
Cultura. Un pla estratègic que s’inicia enguany i que tindrà el seu màxim desplegament 
l’any 2017, coincidint amb els Jocs Mediterranis.

Però no podem aturar-nos en la contemplació de les fites assolides. Si volem ser líders 
també a nivell cultural, ara cal aprofitar aquesta empenta per arrodonir un nou paradigma 
cultural, que necessàriament ha d’estar lligat al coneixement i al turisme. D’una banda, 
perquè el nostre màxim referent com a transmissor cultural i de coneixements és la 
Universitat. I d’una altra banda, perquè el turisme cultural associat al nostre excel·lent 
patrimoni històric i als destacats esdeveniments culturals als quals m’he referit abans, és 
el que més i millor podem i sabem explotar, unit a les platges, al bon clima, a un comerç 
de qualitat que combina grans superfícies amb comerç de proximitat. Tenim un model 
excel·lent i ara només cal posar-lo en marxa. Amb grans dosis de treball i esforç, això sí, 
però funcionarà.

I a nivell turístic, hem d’aprofitar el nostre potencial per a que, unit al gran aparador que 
seran els Jocs Mediterranis, puguem incrementar el coneixement de la nostra ciutat al 
món. 

Per últim, en la relació entre turisme i cultura també podem destacar les recents reformes 
de la Catedral, de la muralla, del Pont del Diable, les actuacions al Circ i a l’Amfiteatre, 
que augmenten el nostre atractiu turístic, a més del nou orgue que la Catedral, un dels 
millors d’Europa, i que ens situarà com un referent del món de la música sacra.

Nou
paradigma
cultural
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Potser vostès s’estan preguntant quin és el secret per convertir tot aquest horitzó en 
realitat. Doncs he de dir-los que no hi ha més secret que treballar molt i junts. El nostre 
secret de l’èxit es troba en la pròpia Tarragona i en la seva gent. Així he intentat reflectir-
ho avui i per això els convido a acompanyar-nos en el camí cap a l’horitzó. Tarragona té 
futur, té eines, possibilitats i recursos per sortir reforçada de la crisi. 

En temps de crisi, cal aprofitar les oportunitats. La nostra oportunitat ve marcada per 
una frase de màxima actualitat que va ser pronunciada ara fa 500 anys, quan Leonardo 
Da Vinci va dir que “no estem en una època de canvis, sinó en un canvi d’època”. 
Ja veuen, 500 anys després la frase segueix tenint una vigència absoluta. Volem ser-ne 
protagonistes. Volem liderar-lo en la mesura de les nostres possibilitats, i per això estem 
treballant un horitzó per a Tarragona.

Recentment, l’anuari de La Caixa va publicar dades econòmiques que indiquen la 
fortalesa de la nostra ciutat, que només es veu superada per Barcelona. Tarragona s’ha 
consolidat en el segon lloc en activitat econòmica. En aquests sis anys, hem millorat. 
Igualment, aquest anuari indica que, pel que fa a índex de desenvolupament, Tarragona 
ocupa també el segon lloc per davant de ciutats com Girona o Lleida. I finalment, la 
nostra ciutat també és la segona de Catalunya pel que fa a índex de desenvolupament 
industrial, per sobre de ciutats tradicionalment industrials com Tarrassa o Badalona.

Per tot això, estic convençut que Tarragona està en disposició de ser una de les 
primeres ciutats en sortir de la crisi.

Moltes gràcies.

Tancament


