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1

INTRODUCCIÓ

Teniu a les vostres mans un document fruit dels treballs previs realitzats per establir la visió de
la ciutat de Tarragona. No pretén ser un document definitiu ni estàtic, ja que el procés per definir
la Tarragona que volem no ha fet més que començar. Cal, a partir de dades objectives i de
subjectives, aquestes darreres fruit d’un procés de participació de tota la ciutadania, definir amb
més exactitud les principals línies estratègiques i les accions que cal dur a la pràctica per
aconseguir que Tarragona es converteixi en allò que els tarragonins i tarragonines vulguin.
Com a pas previ a la redacció del Pla estratègic de la ciutat i al procés de participació ciutadana
d'aquest, és necessari disposar d'una visió de ciutat clara i ben definida, que indiqui el camí a
seguir i que s’ha redactat a partir d’un procés de participació interna dins el consistori
municipal, tant a nivell polític com tècnic.
El document s’estructura en tres parts. Una primera ens fa una descripció del present de
Tarragona fruit de dades objectives i de les aportacions realitzades com a punts forts en la
participació interna.
Una segona part defineix pròpiament la visió de la ciutat pels propers anys i recull els reptes
aportats en la sessió de participació. La visió s’ha estructurat en set blocs, posant de manifest
els grans objectius a aconseguir.
Finalment es recull la metodologia emprada en la realització de les sessions i totes les
aportacions realitzades en les taules de treball.
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2

EL PRESENT

Tarragona és una ciutat que gaudeix de bona salut.
Socialment la ciutat ofereix als seus habitants una bona qualitat de vida, sense bosses de
marginació importants i una alta sensació de seguretat ciutadana. Aquesta qualitat de vida es
reflecteix en la percepció per part de la ciutadania d’unes bones relacions veïnals i una bona
infraestructura d’equipaments socials, esportius i culturals.
En aquest aspecte cal destacar la importància de les festes i la cultura popular com elements
integradors i de participació de la ciutadania, així com el ric teixit associatiu, tant cultural com
esportiu.
Des de les administracions s’han potenciat programes de participació ciutadana, establint noves
eines i xarxes socials, s’han establert programes d’ajuts i s’ha dotat la ciutat d’una bona xarxa
d’equipaments públics.
Urbanísticament, el patrimoni cultural, històric i natural i la situació geogràfica de la ciutat
sumada a la xarxa d’infraestructures han derivat en un model de ciutat policèntrica i, en alguns
punts, amb alts índex de creixement.
El POUM, defineix en la seva aprovació inicial, un nou model de ciutat, protegint espais lliures, i
concentrant el creixement contigu a la ciutat existent tot trencant amb el model d’urbanització
dispersa. Integra el litoral a la ciutat i potencia els aspectes positius actuals. Igualment,
l’Informe de Sostenibilitat Ambiental del POUM recull tota una sèrie de recomanacions per als
nous sectors de creixement urbà que afecten a la disposició i localització dels futurs espais
lliures d’aquests sectors.
En aquest sentit, s’ha creat una comissió des de l’Ajuntament per treballar en el
desenvolupament d’un projecte de xarxa d’espais verds del municipi, emmarcat en el “Pla
Director dels Espais Verds”.
Destacar que la ciutat ja compta amb l’Agenda 21, que a detalla tot un seguit d’actuacions en
referència a la sostenibilitat de la ciutat amb menció especial a la planificació dels espais verds.
A nivell cultural cal tenir en compte que el conjunt arqueològic de Tarraco és part integrant de la
llista de Patrimoni Mundial de la UNESCO i que la ciutat forma part d’una comissió de ciutats que
treballen en temes de seguretat del patrimoni.
A més a més, la ciutat exerceix el paper de capitalitat econòmica i administrativa del seu entorn
més proper, cosa que li ha permès encapçalar grans projectes relacionats amb la diversificació
del sector econòmic i la potenciació d’eines de formació i recerca.
Cal tenir present també, la situació estratègica en quant a comunicacions tant per via ferroviària,
com per carretera, i amb la important presència del port amb més calat i amb major volum de
mercaderies agroalimentàries de l’Estat Espanyol.
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A nivell econòmic, Tarragona és una ciutat plurisectorial, amb un pol petroquímic important a
nivell europeu; un sector turístic i hoteler potent i en creixement; un comerç dinàmic,
diversificat, no concentrat i potent (cal considerar que és la primera concentració comercial de
la demarcació), amb presencia del sector del coneixement gracies a la universitat i amb
importants infraestructures de transport que la converteixen un punt logístic important. Dels
projectes actuals d’inversions a la ciutat, cal destacar la creació de noves terminals de
contenidors al Port que representa reforçar l’aposta pel sector logístic, l’ arribada de El Corte
Inglés que dinamitzarà el teixit comercial de la ciutat; i la creació del Parc Tecnològic que
promourà la creació d’empreses de tecnologia amb valor afegit.
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PERSPECTIVA DE FUTUR

La Tarragona del segle XXI, ha de ser capaç d’utilitzar els seus punts forts per superar les seves
mancances i encarar el seu futur entenent el seu present i recordant el seu passat. Només així
aconseguirà ser un punt de referència per el seu entorn.
Lideratge. El futur de Tarragona passa per exercir la seva capitalitat, no només administrativa,
sinó també econòmica i de valors. En un entorn més pròxim, ha de convertir-se en la proveïdora
de serveis de proximitat de ciutats i pobles que quasi conformen un continum urbà com Vilaseca, Torredembarra i Reus. Ha de ser també el referent de la resta la demarcació, oferint
serveis culturals, d’oci, sanitaris o d’altres d’especialitzats, que comportin l’atracció d’un
important nombre de visitants. Ha d’aprofitar la seva situació estratègica (corredor mediterrani i
port de ciutats d’interior) per treballar les sinergies i complementarietats amb ciutats del seu
tamany com Castelló i Lleida, però també amb Barcelona, València i Saragossa.
El fet de ser una bona ciutat, ha de projectar la ciutat en una ciutat referent a tots el nivells i
Tarragona s’ha de convertir en el referent a seguir per la cohesió del territori mitjançant accions
i visió global.
Comunicacions excel·lents. A nivell d’infraestructures, cal treure profit de les existents tot
modificant-les i/o millorant-les (port, estació ample de via europeu, eix viari mediterrani, eix
Montblanc-Lleida-Saragossa,...) i creant-ne de noves (eix ferroviari mediterrani, TramCamp,...)
per tal d’aconseguir extreure la màxima potencialitat de la seva situació, esdevenint, a part de
capital, el centre logístic del Mediterrani i una terminal de creuers a escala mundial.
En aquest sentit, s’han d’establir sinergies i ponts de comunicació amb altres ciutats que també
disposen de ports importants com podria ser el cas de Rotterdam, Marsella o Dover.
La intermodalitat en el transport esdevindrà un fenomen cada vegada més important i Tarragona
juga amb avantatge, ja que en el seu territori es sumen tots els mitjans de transport existents.
Connectar-los de manera eficient i eficaç ha de ser un dels objectius clau en l’àmbit de les
infraestructures. Així la millora del disseny ferroviari, introduint una estació central i l’amplada
de via europeu, a part de permetre l’obertura directa de la ciutat al mar, aconseguirà el trasllat
de les mercaderies provinents del port mitjançant ferrocarril d’ample europeu.
La xarxa d’infraestructures sumades a polítiques actives i participatives han de permetre
racionalitzar la mobilitat de la ciutat potenciant un transport públic potent i més accessible,
implantant un tramvia de xarxa modern i fomentant la no utilització del vehicle privat en favor de
mitjans de transport més sostenibles com ara la bicicleta. L’objectiu d’aquestes polítiques ha de
ser que la Tarragona del s. XXI sigui reconeguda pel seu model de mobilitat urbana i periurbana,
un model eficient i sostenible.
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Comunicació externa. Cal donar a conèixer Tarragona, la seva qualitat de vida i els seus
atractius. Així, les candidatures a la Capitalitat Europea de la Cultura de l„any 2016 i del Jocs del
Mediterrani del 2017 han de projectar Tarragona en el context internacional, potenciant el seu
sector turístic i reforçant el patrimoni històric, cultural i natural, reconegut internacionalment
tant per la seva riquesa com pel seu estat de conservació. La importància de les festes
tradicionals (Setmana Santa, Festa Major,...) és també un element a considerar per a donar a
conèixer la ciutat.
En aquesta línia, la dotació de la ciutat d’algun tipus d’equipament singular podria condicionar la
seva projecció internacional.
És també necessari que Tarragona estigui present en fòrums internacionals i en els mitjans de
comunicació, tant nacionals com internacionals.
La ciutat ha d’esdevenir una ciutat global sens perdre el seu sentit local. Ha de convertir-se en
una ciutat referent mundial en cultura de la pau i la solidaritat.
Ciutat cohesionada socialment. Els tarragonins i tarragonines han de sentir-se orgullosos de serho, tot fent-ho compatible amb el policentrisme existent.
Des de l’administració s’han de crear iniciatives per impulsar les ja moltes associacions
existents i reduir-ne la fragmentació. Ha de ser també iniciativa de l’administració la creació de
nous espais de comunicació i participació de la ciutadania, propiciant tant el diàleg social com
la proximitat de l’ajuntament.
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S’ha de potenciar la implicació de la ciutadania en la definició i desenvolupament de ciutat,
mitjançant polítiques participatives i la creació d’espais interregionals.
Les polítiques socials també han de potenciar l’accessibilitat i la creació d’equipaments tant
culturals, com sanitaris, assistencials i esportius. En aquest sentit, la xarxa d’equipaments ha de
ser propera i accessible potenciant les prestacions socials, l’esport de base i l’oci.
Tarragona ha de ser reconeguda per seu model de ciutat integradora, reconeguda a pel seu bon
nivell de convivència i el desenvolupament de polítiques integradores sense bosses de
marginació i amb implicació dels nou vinguts en la definició, el creixement i el desenvolupament
del model de ciutat.
Així mateix, s’ha de garantir la igualtat d’oportunitats a tots els sectors de població (dones,
joves, gent gran, altres cultures, etc.) i promoure accions que permetin l’accés als llocs de
treballs i l’emprenedoria.
En política d’habitatge s’ha d’assegurar l’accés a habitatge digne per tothom desenvolupant
polítiques d’habitatges públics.
L’aposta pel Projecte Educatiu de Ciutat l’ha de convertir en una ciutat educativament potent. Per
tant, el projecte educatiu ha de ser un element estratègic en els propers anys, fent que
l’educació sigui un element clau a tots nivells (formal, no-formal, bàsica, superior,...) i en totes
els àmbits i disciplines, no només les acadèmiques. Diferents accions poden ser:
- S’ha d’acabar amb la fractura digital
- S’ha de definir un model i uns valors educatius que potenciïn els trilingüisme.
- S’han de definir polítiques que permetin el desenvolupament personal i professional de la
ciutadania, en especial dels joves.
- La ciutat s’ha de dotar de centre culturals i eductius potents dotats de continguts per
singularitats més que en l’oferta.
Tarragona és i ha de ser una ciutat segura, per tant, s’han de promoure accions socials que
augmentin les condicions de seguretat ciutadana.
S’ha d’apostar clarament per polítiques mediambientals potenciant la implantació d’energies
renovables en els habitatges, i promovent accions per la reducció, reutilització i reciclatge de
residus, aconseguint un model de ciutat neta compromesa amb el medi ambient.
S’ha de permetre l’accés al llocs de treball dignes mitjançant polítiques d’ocupació actives que
potenciïn les inversions
Un nou model urbanístic. L’existència de un no-model al llarg de molts anys fa possible crear un
nou model de ciutat, esdevenint un exemple a seguir, per altres ciutat modernes.
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Tarragona ha de desenvolupar un nou model de ciutat compacta, però no a partir del clàssic
urbanisme que ocupa els espais lliures amb edificis i carrers, sinó a través dels corredors verds i
espais lliures que facilitin l’accés de la població als diferents nuclis, establint un creixement
ordenat de la ciutat. Cal permeabilitzar, relligar, la ciutat i fer-la més accessible, especialment
amb alternatives de mobilitat sostenible. Amb aquestes mesures també estem apostant també
per una ciutat més cohesionada socialment.
El nou model ha de convertir la ciutat en bon lloc per viure, on els seus habitants tinguin la
seguretat de viure en una ciutat amable i agradable.
Ciutat plurisectorial. Tarragona ja és una ciutat molt diversificada des del punt de vista
econòmic. Cal seguir potenciant aquest aspecte clau. Pel que fa al indústria aconseguint la
reconversió de la química, a nivell comercial impulsant el comerç de carrer i potenciant el
turisme urbà amb l’oferta cultural, gastronòmica i de creuers. A nivell logístic ja s’ha parlat de la
importància de es infraestructures i de la intermodalitat. Finalment cal incrementant el sector
del coneixement amb la Universitat i el Parc Tecnològic al davant, tot establint programes de
promoció de l’emprenedoria i encapçalant projectes de recerca, innovació i desenvolupament
millorant i potenciant la relació del que es pot anomenar la triple Hèlix de l’economia
(Administració, empreses i Universitat).
En definitiva, Tarragona s’ha de convertir en una ciutat innovadora i dinàmica econòmicament,
on tothom tingui la seva oportunitat per desenvolupar-se professionalment.
Potenciar els recursos naturals, patrimonials i culturals. La ciutat disposa d’un entorn natural
privilegiat amb la franja litoral i les zones lliures existents, tant en la seva perifèria com de
manera intersticial als barris. La seva preservació i millora ha de ser estratègica per a la ciutat,
que caldrà que les planifiqui i les gestioni en funció de l’ús assignat.
A nivell de patrimoni cal potenciar encara més l’existent tot posant-lo en valor, no només com
atractiu turístic (valor econòmic) sinó també com a element d’orgull per la ciutadania (valor
social).
A nivell cultural cal definir nous equipaments de referència com l’Auditori, noves biblioteques i
l’ús futur de la Tabacalera. La consecució de la capitalitat europea de la cultura pot donar
l’impuls necessari en aquest sentit.
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ

Com a pas previ a la redacció del document de visió de ciutat s’ha impulsat un procés de
participació intern de l'Ajuntament de Tarragona adreçat a càrrecs polítics i serveis tècnics per
fomentar la seva participació en el procés.
Durant el mes de gener de 2010 es va realitzar un taller de participació amb l’equip de govern i
un taller amb els serveis tècnics de l’ajuntament que va permetre definir les línies estratègiques
de la ciutat i a partir d’aquí realitzar les propostes en forma de reptes que van servir de servir de
base per la redacció del document de visió. A mitjans de febrer es va realitzar una sessió de
retorn conjunta amb l’equip de govern i els serveis tècnics de l’ajuntament per definir amb més
exactitud quines són les vies per aconseguir arribar a les propostes i reptes definits en la sessió
anterior. Principalment es van tractar aspectes relacionats amb les polítiques socials però fruit
de la reflexió conjunta també van sorgir aspectes relacionats amb els aspectes econòmics i
urbanístics.

4.1 METODOLOGIA DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ DE LA PRIMERA SESSIÓ DE
TREBALL
El procés participatiu s’ha estructurant el voltant de 3 aspectes:
- Aspectes socials.
- Aspectes econòmics
- Aspectes urbanístics
Com a pas previ a la realització del document es fa formular un guió que en el qual es
formulaven diferents preguntes i que es va enviar a cadascun dels participants en els tallers per
tal que quan arribessin als tallers haguessin pogut reflexionar sobre els temes a tractar.
El 8 de gener de 2010 es va realitzar dos tallers de participació amb tècnics municipals i l’equip
de govern, seguint la tècnica de anomenada “The world café” que consisteix en establir un
diàleg obert i transparent en grups de treball, mentre es pren un cafè o petit esmorzar.
En aquest sentit la Conversa de Cafè es va enfocar com:
1. Una forma intencional de crear una xarxa viva de conversa a l’entorn de la definició
prèvia, per part del cos polític, del model de ciutat que volem per Tarragona.
2. Un procés creatiu que comporta un diàleg col·laboratiu entre les persones que integren el
ple consistorial.
3. Un espai per a compartir el coneixement i la creació de possibilitats per a l’acció, previ a
la definició del Pla Estratègic de la ciutat de Tarragona.
Els grups de treball es van estructurar en grups de 5 persones i van treballar en lots homogenis
(és a dir que tots els participants van opinar sobre tots els aspectes a tractar). Abans de
començar la taula de treball es va definir una persona amfitriona. Un cop passats el temps del
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diàleg els grups es ven canviar de taula, exceptuant la persona amfitriona. Les funcions de la
persona amfitriona era la d’escoltar les dues taules de treball i consensuar els punts forts i
reptes parlats.
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4.2 PUNTS FORTS
4.2.1

ASPECTES SOCIALS

Taula 4.2.1 Punts forts dels aspectes socials

PUNTS FORTS

TAULA 1
- Riquesa teixit
associatiu.
- Bon nivell
d’equipaments socials.
- No existeixen grans
bosses de marginació.
- Bon nival de seguretat.
- S’ha potenciat el diàleg
amb la ciutadania
mitjançant la creació de
participació ciutadana.
- Qualitat de vida: bon
tamany de ciutat i
valors naturals.

NIVELL TÈCNIC
TAULA 2
- Societat civil potent i
activa.
- Alta qualitat de vida (no
hi ha bosses de pobresa
significatives).
- Equipaments.

NIVELL POLÍTIC
TAULA 3
Qualitat de vida bona.
Bon tamany.
Valors naturals.
Associacionisme
cultural potent.
- Conjunt socials poc
conflictiu.
-

TAULA 1
- Cultura, festes populars
i teixit associatiu.
- Tolerància i
sostenibilitat social.
- Noves eines que fan
xarxa socials: Club dels
Tarraconins i xarxes
virtuals.
- Equipaments i entitats
esportives.
- Programes socials i
sanitaris.

TAULA 2
- Moviments socials:
esportives i culturals.
- Centres cívics / llars
jubilats / AAVV.
- Voluntariat.
- Cultura popular.
- Sostenibilitat social.

(*) les notes en cursiva, són aspectes aportats en el diàleg, però no consensuat.
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4.2.2

ASPECTES ECONÒMICS

Taula 4.2.2 Punts forts dels aspectes econòmics

PUNTS FORTS

TAULA 1
- Capitalitat econòmica.
- Port.
- Patrimoni històric i
natural.
- Equidistància i situació
geogràfica.
- Oferta de territori.
- Aeroport.
- Alta velocitat.

NIVELL TÈCNIC
TAULA 2
- Patrimoni de la
humanitat.
- Capitalitat.
- Situació estratègica i
comunicacions.
- Diversificació
econòmica: industria,
turisme, comerç,
serveis, construcció.
- Universitat de Tarragona
+ centres de recerca.
- Aeroport /
infraestructures de
comunicació = transport
de mercaderies.

NIVELL POLÍTIC
TAULA 3
- Preservació de la costa
natural.
- Diversificació àmbits
econòmics.
- Capitalitat.
- Centres de coneixement:
universitat, parc
tecnològic,
administració,
empreses.
- Xarxa de comunicació.
- Cal definir una única
política econòmica.

TAULA 1
- Química / turisme /
comerç / patrimoni.
- Situació estratègica.
- Capitalitat.
- Port / aeroport.
- URV i centres
d’investigació.

TAULA 2
- Infraestructures
logístiques.
- Sector industrial:
químic, transformació i
serveis.
- Capitalitat
administrativa i
econòmica.
- Coneixement.
- Eix mediterrani.

(*) les notes en cursiva, són aspectes aportats en el diàleg, però no consensuat.
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4.2.3

ASPECTES URBANÍSTICS

Taula 4.2.3 Punts forts dels aspectes urbanístics

PUNTS FORTS

TAULA 1
- Situació geogràfica de
la ciutat.
- Patrimoni.
- Clima i platges.
- Port.
- Capitalitat  sentiment.

NIVELL TÈCNIC
TAULA 2
- Situació geogràfica:
platges, port, entorn
natural, clima.
- Patrimoni històric,
cultural i persona
(voluntat de canvi).
- Dimensió ciutat, ciutat
amb qualitat per viure.
- AVE, Aeroport, port,
estació de tren.
- Ciutat fragmentada
(anella verda).

NIVELL POLÍTIC
TAULA 3
- Capitalitat
- El no-model permet un
nou model.
- Tamany.
- Patrimoni natural +
històric.

TAULA 1
- POUM.
- Grans equipament i
polígons industrials.
- Xarxa urbana.
- Micro ciutat: barris i
centre.
- Infraestructures
externes i internes.

TAULA 2
- Corredors verds.
- Patrimoni cultural,
esportiu i social
- Port
- Ciutat fàcil de moure’s
en general.
- Dues grans zones en
desenvolupament
(Terres cavades i
Budallera 40.000
persones).

(*) les notes en cursiva, són aspectes aportats en el diàleg, però no consensuat.
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4.3 REPTES
4.3.1

ASPECTES SOCIALS

Taula 4.3.1 Reptes dels aspectes socials

-

PUNTS FORTS

-

-

-

TAULA 1
Cohesió social civil s’ha
de “depurar” o potenciar i
ha d’estar ben avinguda
entre ells. Les associació
han des er responsables i
actives.
Cohesió i gestió de la
immigració: evitar guetos,
conflictes de negocis
entre immigrants, no
estiguin polititzades
(existència de guetos i de
conflictes de negocis
d’immigrants).
Creació de sentiment de
pertinença de la ciutat. La
ciutat som tots. No
polititzar les entitats.
Formació i incentivar
valors ètics i
responsables a joves
(MINI’s).

-

-

-

-

NIVELL TÈCNIC
TAULA 2
Utilitzar la diversitat
per enriquir un
projecte comú.
Evitar la concentració
d’immigració /
segments socials en
zones concretes
(persones de baixa
formació).
Societat dividida.
Associacions de veïns
no representatives.
Lideratge ajuntament
front les entitats:
definir model
associacionisme i
potenciar nous espais
de participació.

-

-

-

TAULA 3
Cohesió social model
“Alubión”.
Equipaments culturals
(auditoria ja!), sanitari
assistencial i més
escoles bressol.
Supressió barreres
arquitectòniques.
Assolir una major
participació ciutadana
de qualitat.
Manca identitat de
“Tarragonins”.

-

-

-

-

NIVELL POLÍTIC
TAULA 1
TAULA 2
Educació – millora de la - Diàleg social / xarxa
formació de la població.
social.
- Equipaments: gent gran,
Joventut i gent gran
joventut, centres cívics,
millora prestació de
esportius, culturals i
serveis.
socials.
Diàleg social entre la
ciutadania – interbarris. - Ciutat educadora.
Desenvolupament
- Emancipació: habitatge
d’equipaments:
+ ocupació + formació.
sociosanitaris, habitatge - Noves eines de
i centres cívics.
comunicació i atenció
Modernització de les
ciutadana. Proximitat
estructures de relació
Ajuntament.
(entitats), objectius i
medis.
Interculturalitat.

(*) les notes en cursiva, són aspectes aportats en el diàleg, però no consensuat.

16

4.3.2

ASPECTES ECONÒMICS

Taula 4.3.2 Reptes dels aspectes econòmics

PUNTS FORTS

TAULA 1
- Dotació
infraestructures.
- Dinamització
patrimonial / turística
/ cultural.
- Agrupar
infraestructures.
- Captació de talent i
dinamització (I + D
+I).
- Transformació model
econòmic i industrial
(nous models
econòmics).
- Sinergies amb
colindants.
- Logística.
- Millorar la vertebració
cap al sud.

NIVELL TÈCNIC
TAULA 2
- Agrupar les
infraestructures:
físicament i
psicològicament.
- Definició model turisme.
- Compatibilitat turismeQuímica (reconversió
industrial).
- Potenciar l’emprenedoria.
- Promoció de ciutat.
Lideratge.
- Aconseguir la sinèrgia
entre universitat,
administració i empresa
(tiple hèlix).
- Superar els debats
territorials, exercici de la
capitalitat. Proposta de
projectes
complementaris: turisme,
comerç...

NIVELL POLÍTIC
TAULA 3

TAULA 1

TAULA 2

- Definir model econòmic,
sostenible, de futur.
(transformació de la
química).
- Potenciar el comerç del
carrer. Creació de bona
zona comercial al centre
de la ciutat, al voltant
del mercat i rambla
nova.
- Potenciar i definir l’oci,
l’oferta cultura, turística
i oci nocturn.
- Promoció exterior
definir estratègies i
dur-les a terme.
- Invertir en I+D com a
pol d’atracció.
- Aprofitar la xarxa de
comunicació.

- Xarxa comunicacions.
- Nous jaciments
ocupació /
emprenedoria/ tercer
sector / formació
professional.
- Centre logístic corredor
Mediterrani.
- Equipaments: sanitari,
comercial, esportius i
culturals.
- Noves empreses valor
afegit / diversificació /
foment reconversió
empreses existents.
- Patrimoni.
- Energies renovables.

- Xarxa comunicacions i
infraestructures.
(Aprofitar-les i Tramvia
Tarragona).
- Diversificació industria
+ parc tecnològic.
- Promoció de ciutat:
comerç , turisme,
cultura, patrimoni 2016
/ 2017.
- Sector del coneixement i
accés professional.
- Equipaments: sanitaris,
industrial, comercials.
- Nous jaciments
ocupació.
- Emprenedoria.

(*) les notes en cursiva, són aspectes aportats en el diàleg, però no consensuat.
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4.3.3

ASPECTES URBANÍSTICS

Taula 4.3.3 Reptes dels aspectes urbanístics

PUNTS FORTS

TAULA 1
- Situació geogràfica de
la ciutat.
- POUM.
- Ciutat millor
comunicada i més
pensada per a la
persona.
- Policentrisme identitat
de ciutat des de
diferents nuclis.
- Crear una gran zona
verda que uneixi els
diferents nuclis.
- Potenciar lideratge de
l’ajuntament des del
punt de vista de provisió
de serveis.
- Disminució de
fragmentació entre
entitats i barris.

NIVELL TÈCNIC
TAULA 2
- Zones de la ciutat
(barris) polivalents:
usos residencials,
comercials, activitats
econòmiques i
equipaments.
- Nou model de mobilitat:
menys vehicle privat,
intermodelitat,
planificació pàrquings.
- Model de creixement:
quan , per on ha de
créixer i com.
- Com crear models
d’identitat i de
pertinença.
- Utilització sostenible
dels espais lliures, per
connectar zones
(esbarjo, camí i
vertebrar territori).

NIVELL POLÍTIC
TAULA 3

TAULA 1

TAULA 2

- Policentrisme.
- Canvi de paradigma
(sostenible, nova
mobilitat, verd, medi
ambient). Com canviar
la ciutat mantenint la
identitat de barri?
- Concepte innovador de
cohesió (Zones verdes,
carril bici, etc, per
unificar la ciutat).
- Ciutat de nova
generació – visió
territorial. Sostenibilitat,
mobilitat.

- Situació de la ciutat: riu
i mar.
- Espais verds i litoral.
- Patrimoni.
- Port i indústria.
- Moltes oportunitats de
coses que encara estan
per fer.
- Modernització
administració.
- Millorar trama urbana.

- Visió de conjunt de la
ciutat.
- Permeabilització: entre
barris, platja i
muntanya, etc.
- Millorar instruments
urbanístics (burocràcia).
- Compactació de la
trama urbana.
- Posar en valor
patrimoni, edificis i
equipaments
(rehabilitar...)
- Equipament singular
 projecció
internacional.

(*) les notes en cursiva, són aspectes aportats en el diàleg, però no consensuat.
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4.4 METODOLOGIA DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ DE LA SESSIÓ DE RETORN
El 15 de febrer de 2010 es va realitzar un taller amb tècnics municipals i l’equip de govern,
seguint la tècnica de anomenada “diàlegs apreciatius” que consisteix en realitzar entrevistes
per parelles responent les preguntes plantejades.
A partir d’una hipòtesis inventada es van plantejar 3 qüestions que havien de respondre tots els
participants en el taller. Un cop acabat aquest procés es van formar tres grups de treball amb
l’objectiu de consensuar entre tots, 10 respostes a cadascuna de les qüestions.

4.4.1

CONTINGUT DE LES PREGUNTES

Els assistents havien d’imaginar que viatjaven en el temps cap a l’any 2020. En aquest any, la
Ciutat de Tarragona ha estat considerada la millor ciutat europea pel Parlament Europeu per la
seva tasca de promoció de la qualitat de vida de la seva ciutadania. Concretament, el Parlament
Europeu ha escollit les polítiques socials locals de la ciutat de Tarragona com a model de bones
pràctiques per a la resta de ciutats europees. En especial s’ha valorat l’encert i l’esforç d’un
conjunt d’accions estratègiques que l’ajuntament va dur a terme des de l’any 2010 per tal de
promoure un admirable benestar social global i una alta cohesió social. Els resultats de les
darreres enquestes d’opinió de la ciutadania tarragonina fan palesa aquesta alta percepció sobre
la qualitat de vida a la ciutat: les persones que hi viuen i treballen consideren Tarragona la millor
ciutat europea per a viure-hi.
1. Les politiques socials locals que s’ha desenvolupat a la ciutat de Tarragona són molt
diverses a l’any 2020. ¿Quins creus que són aquelles Bones Pràctiques per la millorar la
qualitat de vida més representatives, aquelles millors pràctiques que constitueixen el
nucli que ha permès a la ciutat de Tarragona tan alta valoració per part del Parlament
Europeu? Esmenta cinc Bones Pràctiques.
2. Els resultats de les darreres enquestes d’opinió ciutadana mostren un alt consens sobre el
benestar de les persones que treballen i viuen a la ciutat. ¿quins creus que són els
Elements de Valoració sobre la Percepció de Benestar més ben valorats a les enquestes
per part de la ciutadania? Esmenta 5 Elements de Valoració.
3. Imagina’t que et trobes un geni que et concedeix acomplir cinc desitjos per tal d’assolir
que la ciutat de Tarragona fos l’any 2020 un referent en els aspectes socials com el que
cabem d’esmentar. ¿Quins cinc desitjos socials li demanaries?
4. Un espai per a compartir el coneixement i la creació de possibilitats per a l’acció, previ a
la definició del Pla Estratègic de la ciutat de Tarragona.
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4.4.1.1

Pregunta 1

QUINS CREUS QUE SÓN AQUELLES BONES PRÀCTIQUES PER LA MILLORAR LA
QUALITAT DE VIDA MÉS REPRESENTATIVES, AQUELLES MILLORS PRÀCTIQUES
QUE CONSTITUEIXEN EL NUCLI QUE HA PERMÈS A LA CIUTAT DE TARRAGONA TAN
ALTA VALORACIÓ PER PART DEL PARLAMENT EUROPEU?

Taula 4.4.1 Respostes consensuades la pregunta 1
GRUP 1
- Mobilitat: tramvia de xarxa més
transport públic accessible.
- Orgull de ciutat: accions de
participació de la ciutadania.
- Cohesió social: habitatge, rendes,
espai públic verd.
- Equipaments culturals.
- Futur econòmic no lligat a la indústria
contaminant i perillosa.
- Potenciar valors naturals i històrics.

GRUP 2
- Polítiques actives en qüestió
mediambiental.
- Cohesió de territori amb una visió de
conjunt. Actuació i visió global.
- Creació d’espais intergeneracionals.
- Reconversió de la química
- Polítiques participatives reals
- Solidaritat social i internacional
- Xarxa d’equipaments públics propera i
accessible.
- Tarragona ciutat educadora però de
veritat.

GRUP 3
- Accés a la cultura i a l’educació (centres
cívics, biblioteques i escoles potents).
Equipament culturals potents dotat de
continguts pe singularitats més que en
l’oferta determinada.
- Accés a l’esport. Optimitzar els equipaments
esportius i redistribució de les subvencions
públiques. S’han acabat els ajuts als grans
clubs esportius a favor de l’esport de base.
- Sostenibilitat i model de ciutat neta. Accés a
les energies renovables. Potenciar el
transport urbà, restringint el trànsit privat,
Fomentar la instal·lació d’energia solar a les
cases particulars.
- Fomentar les polítiques d’integració.
- Potenciar les prestacions socials i la política
d’habitatge.
- Ocupació: potenciar les inversions donant
facilitats a l’accés empresarial. Tenir la
indústria més respectuosa. Finestra
administrativa única.
- Economia basada en sectors emergents
- Fomentar la participació, perquè fent-los
participar els eduques.
- Una ciutat on els joves puguin desenvoluparse personal i professionalment.
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4.4.1.2

Pregunta 2

QUINS CREUS QUE SÓN ELS ELEMENTS DE VALORACIÓ SOBRE
LA PERCEPCIÓ DE BENESTAR MÉS BEN VALORATS A LES
ENQUESTES PER PART DE LA CIUTADANIA?

Taula 4.4.2 Respostes consensuades la pregunta 2
GRUP 1
- Tamany de ciutat, bona mobilitat, no
barreres.
- No contaminació, més verds.
- Ciutadania implicada en la definició i
desenvolupament del model de ciutat.
- Ciutat innovadora. Economia basada en
sectors emergents.
- Ciutat amb igualtat d’oportunitats. Dones,
joventut, gent gran , cultures.
- Equipaments de qualitat = cultura, oci i
esports.

GRUP 2
-

Xarxa de mobilitat
Ciutat neta
Seguretat
Ciutat local i ciutat global
Possibilitat de pràctica esportiva
Bons espais públics
Ocupació
Cohesió social.
Habitatge accessible
L’ajuntament escolta i respon.

GRUP 3
-

-

Ciutat neta i cohesionada
Ciutat culta i culturalment rica
Ciutat educativament potent
Ciutat amb espais de participació
Ciutat ben comunicada a nivell
d’infraestructures al territori.
Ciutat integradora i amb bona
convivència.
Optimització de centres escolars oferintlos a la ciutadania per el gaudir.
Un transport públic potent. El trànsit a la
ciutat és còmode i ara es millora el medi.
La ciutat model que té un urbanisme
amable. Es té la percepció que es viu en
una ciutat amable, dolça i amb espais
verds que convida a disfrutar-la.
Ciutat segura fruit de les polítiques
socials aprovades, especialment:
educció, cultura, esport, habitatge...
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4.4.1.3

Pregunta 3

Taula 4.4.3 Respostes consensuades la pregunta 3

QUINS CINC DESITJOS SOCIALS LI DEMANARIES?

GRUP 1
- Recursos econòmics per inversió pública
- Més participació/ implicació/ consensuar
la ciutat que volem.
- Feina i vivenda per a tothom dignes.
- Més equipaments culturals
- Millora mobilitat: menys cotxes, més
tramvia, més transport públic, més bici.
- Volem reconeixement de ser bona ciutat
= pol d’atracció = ciutat referent.

GRUP 2
-

-

Desaparició de la química
Obrir la ciutat al mar.
Bona xarxa de transport públic
Ciutat cohesionada socialment i
urbanísticament
Tarragona referent mundial en cultura de
la Pau i la solidaritat.
Tarragona ciutat dinàmica
econòmicament, on tothom té la seva
oportunitat.
Equipaments i espais públics de
referència.
Habitatge digne per a tothom.

GRUP 3
- Més equipaments per tots.
- Llibres educatius gratuïts i escoles
trilingües i amb valors educatius.
- Acabar la fractura digital
- Que s’acabi qualsevol manifestació
contra els nou vinguts
- Una política d’habitatges públics suficient
per atendre la demanda
- Patrimoni: suficient inversió per a la
recuperació.
- Una ciutat cultural situada en el mapa.
- Un auditori a les platges.
- Una única ciutat que vagi més enllà del
barris.
- Implantació energies solars als domicilis.
- Tots els servies que hi hagi copagament.
No gratuïts.
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4.5 ALGUNES IMATGES DE LA SESSIÓ
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ANNEX I. ENQUESTA DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER DEFINIR UN MODEL
DE CIUTAT PREVI A LA REDACCIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC
GUIÓ DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ INTERN PER DEFINIR UN MODEL DE CIUTAT PREVI A
LA REDACCIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE TARRAGONA
ASPECTES SOCIALS
1. Qualitat de vida
La situació geogràfica, el clima , el tamany de la ciutat, els equipaments , les comunicacions el
medi ambient i els centres de coneixement han de definir la qualitat de vida dels habitants de
Tarragona i el seu entorn.
- Com es viu a Tarragona?
- Que li sobra?
- Què li falta?
ASPECTES ECONÒMICS
2. Lideratge
Tarragona ha exercit des de temps immemorables el paper de capitalitat administrativa,
econòmica i cultural de les terres del seu entorn. Afegit a la seva situació en el territori (Corredor
del Mediterrani, Corredor de l’Ebre, etc) i a les seves comunicacions presents i futures li donen a
la ciutat el paper de lideratge territorial.
- Quin ha de ser el lideratge de Tarragona?
- Com s’ha de desenvolupar?
- Quines sinergies s’han d’establir amb altres ciutats?
3. Diversificació econòmica
Tarragona és la primera concentració comercial del sud de Catalunya. Això afegit a la forta
presència del sector industrial i més específicament les petroquímiques, el patrimoni cultural i
turístic i a la presència del port, que actualment ja és un dels més importants del Mediterrani,
confereixen a la ciutat una diversificació econòmica important.
- Com valores la plurisectorialitat econòmica de la ciutat?
- Quins sectors econòmics s’haurien de potenciar?
ASPECTES URBANÍSTICS
4. Urbanisme
L’estructura urbana de al ciutat està molt disgregada en barris, alguns d’ells força allunyats del
centre de la ciutat i en alguns casos amb problemes de comunicació degut a les múltiples
infraestructures que seccionen el territori.
El Riu Francolí exerceix de corredor natural mar-muntanya del municipi.
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A curt termini s’aprovarà el nou POUM que ha de ser l’eina que reordeni urbanísticament la ciutat
i les seves infraestructures.
- Quin creixement ha de tenir la ciutat?
- Com s’ha tractar la fragmentació territorial?
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ANNEX II. FITXES DE TREBALL INTERN, PRIMERA SESSIÓ
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ANNEX III. QUADERN BITÀCORA SEGONA SESSIÓ
AGENDA DE LA JORNADA
09:00 - 09:30
09:30 - 10:30
10:30 - 11:15
11:15 - 11:30

Presentació dels resultats Present i futur de la ciutat de Tarragona.
Entrevistes apreciatives per parelles.
Posada en comú i elaboració de conclusions en subgrups.
Presentació en plenari de les conclusions.

ENTREVISTES APRECIATIVES PER PARELLES
Propòsit: entrevistar sobre les Bones Pràctiques, els Elements de Valoració i els Desitjos Socials.
Orientacions per les entrevistes apreciatives
Si us plau, pren-te uns minuts per llegir atentament aquestes instruccions:
- Tria la persona que menys coneguis del grup o que faci altres funcions diferents de les
teves.
- Començarà l’entrevista un qualsevol de vosaltres i, un cop hagi acabat, ho tornareu a fer,
però a l’inrevés. Cadascuna de les entrevistes no pot durar més de 30 minuts.
- Segueix totes les preguntes de la guia que et presentem a continuació i assegura’t que les
podràs fer en el temps indicat.
- Deixa que l’entrevista flueixi i, si l’altra persona no té resposta per a alguna pregunta, no
hi ha cap problema: passa a la següent.
- És important que animis la teva parella a explicar-te les seves històries.
- Si veus que es desvia de les qüestions positives, escolta-la activament i redirigeix
l’atenció cap a les preguntes de la guia.
- Condueix la teva entrevista amb curiositat.
- Pren bona nota de les històries i les respostes que t’explicaran perquè després les hauràs
de presentar en petit grup.
- La informació que recullis de l’entrevista serà utilitzada per a complementar la visió
interna de la ciutat de Tarragona.
Contingut de les preguntes
Imagina’t que de cop se viatges en el temps cap a l’any 2020. En aquest any, la Ciutat de
Tarragona ha estat considerada la millor ciutat europea pel Parlament Europeu per la seva tasca
de promoció de la qualitat de vida de la seva ciutadania. Concretament, el Parlament Europeu ha
escollit les polítiques socials locals de la ciutat de Tarragona com a model de bones pràctiques
per a la resta de ciutats europees. En especial s’ha valorat l’encert i l’esforç d’un conjunt
d’accions estratègiques que l’ajuntament va dur a terme des de l’any 2010 per tal de promoure
un admirable benestar social global i una alta cohesió social. Els resultats de les darreres
enquestes d’opinió de la ciutadania tarragonina fan palesa aquesta alta percepció sobre la
qualitat de vida a la ciutat: les persones que hi viuen i treballen consideren Tarragona la millor
ciutat europea per a viure-hi.
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1. Les politiques socials locals que s’ha desenvolupat a la ciutat de Tarragona són molt
diverses a l’any 2020. ¿Quins creus que són aquelles Bones Pràctiques per la millorar la
qualitat de vida més representatives, aquelles millors pràctiques que constitueixen el
nucli que ha permès a la ciutat de Tarragona tan alta valoració per part del Parlament
Europeu? Esmenta cinc Bones Pràctiques.
2. Els resultats de les darreres enquestes d’opinió ciutadana mostren un alt consens sobre el
benestar de les persones que treballen i viuen a la ciutat. ¿quins creus que són els
Elements de Valoració sobre la Percepció de Benestar més ben valorats a les enquestes
per part de la ciutadania? Esmenta 5 Elements de Valoració.
3. Imagina’t que et trobes un geni que et concedeix acomplir cinc desitjos per tal d’assolir
que la ciutat de Tarragona fos l’any 2020 un referent en els aspectes socials com el que
cabem d’esmentar. ¿Quins cinc desitjos socials li demanaries?

POSADA EN COMÚ I ELABORACIÓ DE CONCLUSIONS EN SUBGRUPS
Propòsit: compartir i consensuar les Bones Pràctiques, els Elements de Valoració i els Desitjos
Socials.
Orientacions
1. Seleccioneu una persona moderadora, una que controli el temps i una tercera que faci
d’anotadora i portaveu.
2. Ara cadascú es prendrà 2 minuts per a recollir els punts i les anotacions més importants
de l’entrevista que li ha fet a la seva parella, per tal de preparar una presentació de 3
minuts.
3. Presenta la teva parella d’entrevista durant 3 minuts com a màxim, compartint amb les
altres persones del grup els moments culminants de l’entrevista:
a. Les 5 Bones Pràctiques per a millorar la qualitat de vida.
b. Els 5 Elements de Valoració ciutadana.
c. Els 5 Desitjos Socials.
4. Atenció! La persona anotadora ha de fer una llista de tots els elements que seran la base
d’un informe de 3 minuts que es presentarà al plenari. Aquest informe ha de recollir el
consens del subgrup respecte de:
a. Les 10 Bones Pràctiques per a millorar la qualitat de vida.
b. Els 10 Elements de Valoració ciutadana.
c. Els 10 Desitjos Socials.
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