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• Tarragona 2022 és l’instrument que marca el full de ruta 
de la ciutat pels propers anys.

• Tarragona 2022 aglutina i dóna coherència a tot un seguit 
de plans sectorials i territorials que proposen diferents 
actuacions sobre el mateix territori.

• Estableix una concepció global de Tarragona a partir d’un 
anàlisi a fons dels diferents aspectes de la nostra ciutat i 
d’un ampli consens i profund debat entre la ciutadania i els 
agents tarragonins.

Què és Tarragona 2022?



Donar resposta als interrogants de futur que té la ciutat.

Compromís conjunt d’Ajuntament i ciutadania per a avançar

cap a la ciutat que volem i que, en definitiva, aprofiti les potencialitats

de lideratge que Tarragona té.

• Detectarà les necessitats de creixement dels sectors econòmics, 

les seves mancances i potencialitats.

• Analitzarà les necessitats socials. 

• Fixarà les mesures necessàries per a obtenir una ciutat 

cohesionada socialment i urbanística. 

• Definirà com gestionem el territori i els serveis.

• Establirà el marc de col·la boració público-privada

Per què serveix Tarragona 2022?



• Una visió, un pla de treball,  fruit de la implicació i el 

consens de la ciutadania i els agents socials, 

econòmics i polítics de la ciutat que ens porti a la 

Tarragona on volem viure, treballar i desenvolupar-

nos el 2022.

• Tarragona 2022 serà el document de referència al 

que tots, administració, ciutadania i sectors 

econòmics tindrem com a eina per desenvolupar les 

polítiques i estratègies de futur.

Què n’obtindrà la ciutat?



Com fem Tarragona 2022?



Cronograma

Juny 2010:

• Inici dels treballs redacció Tarragona 2022

• Presentació pública a la ciutadania

Juliol-agost-setembre 2010:

• Elaboració diagnosi

• Sessions sectorials de diagnosi (setembre)

Novembre 2010:

• Reunió Grup Impulsor: validació diagnosi

• Sessions grups territorials

Novembre-desembre 2010:

• Redacció Pla d’Acció

Desembre 2010:

• Sessions sectorials del Pla d’acció

Gener-febrer 2011:

• Redacció Pla d’Acció

• Reunió Grup Impulsor: validació Pla d’Acció (febrer)

• Finalització projecte Tarragona 2022 (febrer)



Etapes:

• Diagnosi

• Objectius 

estratègics 

• Pla d’acció

Objectiu:

• Identificar 

oportunitats i 

amenaces

Anàlisi:

• Documents

• Plans

• Estratègies 

existents

• Procés de 

participació

Àmbits:

• Social

• Econòmic

• Territorial

Com fem Tarragona 2022?



Etapes:

• Diagnosi

• Objectius 

estratègics

• Pla d’acció

• Integradors, 

transversals

• Conformen les 

temàtiques dels grups 

de treball i l’àmbit 

adequat pel consens 

des de diverses 

òptiques.

• Són la base per definir 

les línies, els 

programes i les 

accions.

Com fem Tarragona 2022?



Etapes:

• Diagnosi

• Objectius estratègics 

• Pla d’acció

Com fem Tarragona 2022?

S’organitza:

•Línies d’acció

•Programes

•Accions

Incorpora:

•Indicadors d’execució

•Indicadors d’evolució



EL GRUP IMPULSOR

Qui el conforma?

• Encapçalat per l’Alcalde Tarragona

• Incorpora representants de totes les formacions polítiques representades en el 

consistori, representants de la societat civil i dels sectors econòmics

Què farà?

• Aprovarà les tasques de l’equip tècnic

• Validarà i aprovarà els documents generats a partir dels documents tècnics i els 

processos de participació

L’EQUIP TÈCNIC

Qui el conforma?

• Grup de treball multidisciplinar (tècnics municipals, equip redactor)

Què farà?

• Coordinar el desenvolupament i seguiment de les accions pròpies del procés 

d’elaboració del Pla

Qui hi treballa?



Participació pública 

OBJECTIUS: 

• Incorporar les diferents visions existents entre la ciutadania entorn la Tarragona del 

2022

• Corresponsabilitzar la ciutadania en el futur de la ciutat



Participació pública



• Sessions participatives desenvolupades en diferents 

punts de la ciutat.

• Dirigides tan a la societat civil organitzada com al 

conjunt de la ciutadania.

• Objectiu: contribuir activament en l’elaboració de les 

propostes del Pla d’Acció Tarragona 2022.

Grups de debat territorials



Territori

La trama urbana, les infraestructures, els equipaments, el patrimoni natural, 

la relació de la ciutat amb el mar...

Social

La cohesió social, l’accessibilitat, les polítiques transversals, la cultura, 

l’esport,  la promoció de la salut, l’associacionisme, l’accés a l’habitatge...

Econòmic

La promoció econòmica, els sectors motors, la promoció turística, la indústria 

química, la tipologia de comerç...

Educació i recerca

El paper de l’educació tant la formal com la no formal, la Universitat, la 

recerca, les noves tecnologies...

Grups de debat sectorial



• I tu quina Tarragona vols?, espai per deixar 

propostes i comentaris 

• Plataforma de difusió dels documents de 

Tarragona 2022

• Plataforma de seguiment del procés d’elaboració

• Plataforma d’actualització continua:

noticies, recull de premsa,...

Participació virtual-WEB



• Pàgina d’inici: Notícies, Agenda 

• Què és Tarragona 2022: Descripció i introducció a 

Tarragona 2022

• Com fem Tarragona 2022: Etapes i metodologia del Pla

• Participa!: Descripció del procés de participació i plataforma 

de la participació virutal 

• Documentació: Documentació de Tarragona 2022 i altres 

documents associats al pla 

• Premsa: Resum de les notícies i l’actualitat de Tarragona 

2022

Pàgina web Tarragona 2022



Amb la participació de tots, 

millorem el nostre futur


