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“EL FUTUR DE TARRAGONA:
FEINA DE TOTES I TOTS”

CONFERÈNCIA ESTAT DE LA CIUTAT - Tarragona, 1 de març de 2017
Sala d’actes del Col·legi d’Advocats i Farmacèutics de Tarragona

Salutacions als assistents

Dimecres de cendra. Inici del període d’introspecció, de reflexió i del silenci a la 
fi de la disbauxa del Carnaval.

Sempre he dit que ser alcalde de la meva ciutat és el major honor que puc tenir 
i que no tinc cap altre preocupació ni ocupació. El meu únic compromís polític 
és amb Tarragona i amb els tarragonins i tarragonines. 

Treballar cada dia pel futur de Tarragona és una responsabilitat que, des del primer 
moment, he assumit amb tot el rigor que correspon. També amb tot l’optimisme 
necessari i imprescindible per assolir els objectius proposats i fer front a les 
dificultats. El meu lema sempre és el mateix: “fer possible allò que és necessari”.

Està clar que en aquest període de temps que comença el 2007 i arriba fins 
el moment actual hem viscut, i encara vivim, la pitjor crisi coneguda. Una crisi 
econòmica però també social i de model de relació entre els diferents agents 
socials. El vells paradigmes han quedat obsolets. No només estem vivint una 
etapa de canvis sinó un autèntic canvi d’etapa.

Mirin, per a la gran majoria de ciutadans i ciutadanes, el seu alcalde és 
responsable de tot: d’allò que els hi agrada i també d’allò que no els satisfà 
tant. I tenen raó. Com alcalde sóc el cap visible d’un engranatge que, repeteixo, 
té la missió fonamental de “fer possible allò que és necessari”.

I quan parlo d’engranatge o de maquinària em refereixo a l’equip de govern 
però també als partits de l’oposició i a tota l’estructura administrativa de 
l’ajuntament.
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Just fa un any, vam signar un “acord de govern” del qual me’n sento molt 
satisfet. Una “acord de govern” que és la manera de garantir estabilitat, fermesa 
i rigor en l’acció de govern. Qualitats que no sobren en el moment polític actual 
en general.

Un acord que es fa a partir del factor comú que ens uneix amb PP i Unió i que 
no és cap altra cosa que assegurar el rumb vers el futur de Tarragona.

Mirin, ara més que mai, no ens podem permetre el luxe de perdre el temps amb 
jocs dialèctics i intrigues partidàries. Ara és el moment d’anar per feina. Ara és 
el moment de treballar el present per guanyar el futur.

Per això, repeteixo i repetiré les vegades que facin falta, que l’acord de govern 
és un acord per allò que en català en diem “anar per feina”. Mantenint les 
prioritats signades.

Sóc conscient, que aquells que sempre procuren veure el got mig buit ho 
interpreten d’una altra manera. Allà ells. Els fets sempre són més poderosos i 
contundents que les paraules.

A punt d’arribar a l’equador del mandat és un bon moment per a que alguns es 
plantegin les seves estratègies polítiques. 

Els 27 regidors i regidores que formem part del Consistori tenim, com és 
obvi, idees polítiques diferents, criteris econòmics i socials diferents, fins i tot, 
conviccions religioses diferents. Però el que tots compartim és que volem el 
millor per Tarragona. I això és el que ens ha d’unir.

A Tarragona ho diem sovint i, fins i tot, un mitjà de comunicació ho va expressar, 
en un editorial de fa uns mesos arran de l’aplaçament a 2018 dels Jocs , que 
“l’enemic el tenim a casa”. 

Aquesta desunió interna a l’hora d’afrontar els grans reptes és el que ens 
afebleix com a ciutat. És un llast per les nostres expectatives i devalua les 
nostres possibilitats en front a tercers, es tracti d’altres administracions o 
d’iniciatives privades.
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Per tant, quan només falten quatre mesos per arribar a la meitat del mandat 
proposo una gran aliança de totes i tots en aquells temes que són fonamentals 
per assegurar el millor futur per a la nostra ciutat. N’estic tan convençut del que 
dic que aquesta conferència l’he titulat “El futur de Tarragona: feina de totes i tots”.

Hem de deixar de pensar en allò que és immediat o conjuntural. Hem de passar 
pantalla, canviar el xip i ser conscients que del que es tracta és de “guanyar la 
guerra i no petites batalles”.

No ens podem conformar amb petits èxits efímers dins un plenari, quan el 
que està en joc és l’èxit futur de la nostra ciutat es digui Jocs 2018, es digui 
Budellera, es digui IKEA, es digui Mercat o es digui com es digui.

Hem d’aprendre a pensar amb la visió que tindrà de nosaltres i de la nostra 
feina un tarragoní o tarragonina que visqui d’aquí a 25 anys. 

Per això, no em cansaré mai de demanar a tots els representants polítics, 
econòmics i empresarials, molts dels quals esteu avui aquí, que a l’hora de 
prendre decisions calibrem l’impacte de futur que tenen i fins a quin punt 
aquestes poden limitar o propiciar grans oportunitats de futur.

Algú pensa com estaríem ara si, en el seu moment, no s’hagués acceptat 
la implantació de Repsol, la creació de Port Aventura, la Rambla Nova, el 
creixement industrial del Port? Decisions no exemptes de polèmiques, però 
que ens han fet avançar i molt.

Parlava al principi de la crisi en majúscules que estem vivint i que genera 
situacions personals i socials molt complicades. Per això em comprometo a 
continuar prioritzant les polítiques socials i l’atenció a les persones com a eix 
vertebrador de la nostra ciutat garantint la satisfacció de les necessitats més 
bàsiques com són l’habitatge, l’alimentació o la pobresa energètica en un ventall 
d’edats que va des de la infància, amb l’augment de les beques menjador pels 
infants de 0 a 3 anys, a la prevenció de les situacions de risc als majors de 80 
anys, passant per les polítiques adreçades a les persones amb discapacitat, la 
protecció de la salut cardíaca amb desfibril·ladors en espais públics o la prevenció 
de les conductes sexistes i la lluita contra la xacra de la violència vers les dones. 
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Em sento molt orgullós que cap família amb dificultats reals hagi quedat sense 
aigua a casa seva. I enguany ja en són 300 les famílies.

Sovint, el concepte de crisi l’interpretem com un fet que afecta quasi 
exclusivament al que entenem per economia productiva i ocupació.

Després em referiré a aquests aspectes, però encara vull insistir més en el que 
jo en dic inversió social i d’altres, equivocadament, en diuen despesa social.

En aquest sentit estic satisfet de la feina que fem en l’àmbit de l’educació, la 
capacitació, del coneixement i la generació de noves oportunitats per a les 
persones, tant les emprenedores que volen desenvolupar una activitat autònoma 
com les que busquen un lloc de treball.

Per això també reitero el meu compromís amb les polítiques educatives. Hem 
estat distingits amb el segell de la UNICEF de Ciutat Amiga de la Infància, fita 
que ha costat assolir i que finalment hem aconseguit. I també tinc clar que 
l’educació, en el sentit més extens de la paraula, és la millor eina de futur. Una 
educació pública, de qualitat, que garanteixi les oportunitats de tothom. 

Per això trucarem a totes les portes que facin falta per defensar els centres 
públics de la nostra ciutat. I continuarem millorant els seus equipaments com 
ja ho hem fet amb l’aula multisensorial de la llar d’infants del Ninot a Camp 
Clar. De la mateixa manera que vetllem i vetllarem per la bona convivència 
amb programes com la “Tutoria entre iguals” per prevenir el bullying. També 
treballem per la millora de l’oferta educativa en el seu conjunt.

Em comprometo, també, amb les polítiques de promoció econòmica, continuant 
amb el model de col·laboració amb altres institucions i amb empreses privades 
com ara és el cas de la selecció de personal per a Primark que s’establirà a Parc 
Central. Tots els programes que du a terme Tarragona Impulsa són models d’èxit, 
alguns pioners com el de Formació Professional Dual amb la Via T. Com també 
ho són els programes específics per col·lectius amb més dificultats com dones, 
persones majors de 45 anys o joves de menys de 29. En tots els casos, la filosofia 
dels programes és la mateixa: combinar formació amb contractació. Aquest 2017 
destinarem 4,2 M€ a polítiques de formació i inserció laboral, un 18% més que el 2016.
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Ja sé que les polítiques socials i educatives no aporten cap vot directe i que 
no seran gran titulars ni objecte de tertúlies, com el Banc d’Espanya. Però són 
accions decidides que afecten la gent real i les seves oportunitats.

De la mateixa manera que les polítiques educatives són la millor eina de futur, 
la qualitat de l’espai urbà que va lligat als comportaments cívics, és un objectiu 
de futur però, també, urgent i de la màxima actualitat.

En aquest sentit, em comprometo a intensificar els esforços per eradicar els 
comportaments incívics a la nostra ciutat. Les coses que s’estimen són més 
fàcils de mantenir. Per això desenvoluparem estratègies que augmentin el 
sentiment de pertinença a la ciutat i de sentiment patrimonial de determinats 
elements de l’espai públic. En les properes setmanes anunciarem diverses 
iniciatives encaminades en aquest objectiu. 

L’ajuntament sol no pot resoldre tots i cadascun dels problemes que genera 
l’incivisme. La ciutat és de totes i tots i, conseqüentment, hem de contribuir 
a mantenir-la cuidada, neta i endreçada. La nostra obligació com ajuntament, 
és la millora continua en la prestació dels serveis, però si no comptem amb 
la col·laboració i responsabilitat de la ciutadania, poca cosa aconseguirem. 
El Pacte Cívic Bonavista constitueix un acord pioner entre l’Ajuntament i els 
agents socials del barri, tan per la transcendència dels termes del pacte com 
pel nombre d’entitats que la recolzen i que són més de trenta. Un acord que 
també signarem en més zones de la ciutat.

No pot ser que cada any (com moltes altres ciutats) gastem més d’1,5 meur 
en arranjar desperfectes. Actuem i actuarem sense defallir amb iniciatives 
educatives, mediàtiques i coercitives.

La Guàrdia Urbana du a terme una molt bona feina pel que fa a mediació en 
conflictes en els que el civisme està en joc, com és el cas de sorolls, molèsties 
per conductes inapropiades, delictes de tinença i tràfic de drogues, aparcament 
en doble fila i d’altres. Per cert, no em cansaré de defensar la feina de la Guàrdia 
Urbana encara que alguns de fora de tarragona em diguin “masclista”.
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I fer lluir els carrers i les places, és a dir, millorar la qualitat de l’espai urbà, 
provocarà un efecte molt positiu que reforçarà el nostre comerç local. En aquest 
sentit, l’imminent entrada en funcionament del Mercat Central que obrirà portes 
el proper dia 16 i l’adequació definitiva de tot l’entorn, no només la plaça Corsini 
sinó també tota la zona del Fòrum de la Colònia, millorarà la qualitat de vida del 
centre de la ciutat i conformarà un gran pol d’atracció comercial al Centre. Ara 
es comença a notar.

Una Tarragona més cívica s’aconsegueix amb una ciutadania més cohesionada 
i més vinculada a un objectiu comú. Per això, em comprometo a tirar endavant 
nous projectes que enforteixin el teixit associatiu i d’entitats de la ciutat. Els 
clubs i les entitats esportives són un eix de cohesió i transmissió de valors cívics 
que hem de potenciar. De la mateixa manera que ho fem i ho continuarem fent 
amb les entitats culturals de tota mena, des de les Colles Castelleres fins les 
agrupacions teatrals o musicals, congregacions de Setmana Santa o les entitats 
de cultura popular i tradicional. Totes afavoreixen aquest lligam emocional amb 
els valors de la nostra ciutat. 

Finalment, les entitats veïnals, són un nexe molt important per acabar de teixir 
les complicitats que una ciutat ben articulada necessita. El nou format que 
posarem en marxa de Regidor de Barri reforçarà la política de proximitat i la 
interlocució amb l’ajuntament, contribuint de manera molt important a aquest 
objectiu. 

I continuaré defensant la “política de proximitat”.

Estic convençut que estem en la època de la “coresponsabilitat”, en la que 
l’exercici dels drets de ciutadania comporta, també, l’acompliment de deures. 
Alguns són tan bàsics com no tirar papers a terra, deixar les bosses de brossa 
dins el contenidor o recollir les caques dels gossos. D’altres són més complexos 
però igual d’obligatoris, com contribuir al reciclatge, el respecte al patrimoni 
històric i l’actual o fer compatible el lleure d’uns amb el descans d’altres. En 
les properes setmanes iniciarem una campanya informativa per explicar el que 
costa netejar papers o llaunes de parcs i jardins, esborrar pintades de parets, 
reposar mobiliari urbà divers destrossat o substituir elements malmesos fruit de 
les bretolades. 
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Històricament, Tarragona va començar a créixer des de la Part Alta en direcció 
al mar i, després, es va estendre per la costa cap al nord i cap al sud. Això 
configura un terme municipal molt estret i llarg amb més de 17 km de longitud. 

Per aquest motiu, la prestació d’alguns serveis, com per exemple bus o neteja, 
són més complicats i costosos a Tarragona que en altres ciutats. Per altra 
banda, aquesta densitat de població tan distribuïda proporciona la sensació de 
discontinuïtat dins aquesta franja que comença a Bonavista i acaba a Ferran. 

És el moment de relligar les diferents zones de la ciutat, augmentant la 
permeabilitat entre elles. El POUM ens dóna les eines per resoldre-ho. I tampoc 
ens podem oblidar de que hem de convertir la N-340 en una via urbana en els 
trams que ja compleix aquesta funció. De la mateixa manera, que la carretera 
de Santes Creus en el tram que travessa Sant Pere i Sant Pau ha de ser un 
passeig que uneixi Sant Pere i Sant Pau amb la zona del Mas de les Flors. 

Una altra bona notícia és que en els propers mesos, l’entrada a la ciutat 
per l’avinguda d’Adorra rebrà un impuls transformador que millorarà molt el 
seu aspecte. I encara vull destacar dos elements més que milloraran, i molt, 
les connexions internes: la passera que unirà la Rambla amb la platja i el 
nou vial Tarradellas que comunicarà molt millor Camp Clar amb Bonavista. 
Aquestes són algunes de les actuacions que, com en el cas de les escales 
mecàniques del carrer Vapor o les del Palau de Congressos relliguen i 
faciliten la mobilitat.

La Part Alta és un dels principals atractius de la nostra ciutat per aquells que ens 
visiten, però també és una zona molt estimada pels tarragonins i tarragonines 
on hi transcorre bona part de l’activitat cultural i festiva de les Festes de Sant 
Magi i de Santa Tecla. En sí mateixa, la Part Alta és com una petita ciutat dins la 
ciutat de Tarragona. Sentimentalment, per a tots els tarragonins i tarragonines 
és un espai de referència i que el sentim molt nostre. Econòmicament és un 
motor que genera molta activitat, bàsicament pel turisme, l’oci i la gastronomia. 
I no podem prescindir d’aquest motor que, a més, ens identifica arreu del món 
per la seva importància monumental. 
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Per això, em comprometo a posar damunt la taula totes les solucions possibles 
per fer compatible l’activitat turística, empresarial i d’oci amb la qualitat de vida 
dels residents. I de la mateixa manera que reclamo consens i aliances en els 
grans temes, també ho reclamo en el cas de la Part Alta. 

Mirin, el 2017 es un any en el que moltes coses que depenen directament de 
nosaltres i d’altres en els que hi participen diferents actors, agafaran embranzida. 
En citaré alguns a tall d’exemple: Banc d’Espanya, Savinosa, Tabacalera, CRT, 
Ferrari Land, passeig del Miracle o Passera del Balcó al Port.

En tots els casos hi tenim molt a guanyar i, també, molt a dir. Però repeteixo, hem 
de parlar amb una única veu. Les oportunitats passen només una vegada i ens 
han d’agafar ben preparats per poder-les aprofitar. Això vol dir tenir alçada de 
mires i generositat suficient per buscar posicions comunes. Per això insisteixo, 
una vegada més, que cal que siguem capaços de construir una gran aliança 
que ens aporti solidesa en els plantejaments i unitat d’acció per anar tots a una. 
El futur de Tarragona només serà possible si ens ho prenem com una qüestió 
de totes i tots. 

En resum, el 2017 és l’any en el que, totes i tots, hem de deixar molt clar que 
treballem per Tarragona en clau de futur. Un futur que va molt lligat al valor 
de la Marca Tarragona ja que, en definitiva, la marca és la imatge que siguem 
capaços de projectar.

El passat 13 de febrer, el Palau de Congressos va ser l’escenari en el que es van 
reunir prop de 300 empresaris valencians i catalans per reclamar, una vegada 
més, la construcció del Corredor del Mediterrani. I van venir a Tarragona perquè, 
com va dir Vicente Boluda, president del empresaris valencians, “Tarragona 
és un nus de comunicacions privilegiat i un espai on conviuen a la perfecció 
cultura, tradició, indústria i turisme”. 

Però el 12 de gener, Tarragona també va ser la seu de la 9a. Cimera del Comitè 
de Ciutats per l’Alta Velocitat que reuneix 11 ciutats, 5 catalanes i 6 franceses. 
Està clar que el Corredor del Mediterrani i l’ample de via europeu és una prioritat 
per a la nostra ciutat però també per a tot el territori. Per això, em comprometo 
a intensificar-ne la defensa a tots els nivells de les administracions implicades, 
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inclosa l’europea. En aquesta labor compto amb el suport del Port i de les 
diferents organitzacions empresarials com CEPTA i PIMEC i sindicats.

També per defensar millores en la competitivitat de la nostra indústria, com en 
el cas de les despeses energètiques (que té solució). 

Que la nostra ciutat interessa als agent econòmics és un fet que queda demostrat 
i reiterat quan el dia 1 de febrer es presenta la base de creuers d’una de les més 
importants empreses mundials del sector, “Costa Cruceros”, que també confia 
en la nostra ciutat per iniciar una nova línia de negoci que tindrà un impacte 
molt positiu sobre la nostra economia. Gràcies al president del Port.

Què vull dir amb això? Doncs que ens veuen molt millor i confien més en 
nosaltres els de fora que nosaltres mateixos. Tarragona té grans capacitats 
encara que alguns no les vegin o prefereixin no veure-les.

I és que el turisme de nivell mig i alt i la logística, són els dos grans eixos 
de creixement que hem de consolidar per garantir el futur dels nostres fills i 
nets. En aquest sentit vull destacar i agrair la col·laboració i suport que en tot 
moment i en totes les circumstàncies rebo del President del Port i del President 
de la Diputació. 

I si a aquests dos eixos, turisme i logística, i afegim el valor segur de tot el sector 
de la indústria química que està en constant procés d’evolució cap a processos 
de producció de major valor afegit, em permetran que sigui optimista i que 
reiteri el que ja he dit: que tenim grans oportunitats al nostre voltant però que 
hem de ser capaços de generar les condicions d’unitat i consens que ens les 
permetin aprofitar.

He començat parlant de l’atenció a les persones i de polítiques socials. I vull 
iniciar la recta final de la meva intervenció retrobant aquests temes.

La salut és una qüestió fonamental per al benestar de les persones. Per molt 
que algú digui que això no és una competència meva com alcalde, jo continuaré 
insistint. L’hospital Joan XXIII, que celebra els seus cinquanta anys, ha de 
continuar sent el centre de referència del sud de Catalunya (des del Garraf a 
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l’Ebre i des del Segrià fins el tarragonès) i els pressupostos de la generalitat 
aprovats no donen garanties, al meu entendre, que aquesta sigui la voluntat 
dels qui tenen la responsabilitat. 

El tema de l’hospital Joan XXIII és també un tema que s’ha d’interpretar en 
clau de futur. Un futur que passa per la irrenunciable capitalitat sanitària de 
Tarragona i per dimensionar correctament les inversions, més necessàries que 
mai, en aquest equipament o en un de nou, amb l’objectiu final de garantir 
l’atenció mèdico-hospitalària pública i de primer nivell.

Per això, em comprometo a seguir exigint un model de sanitat pública de 
qualitat en el que l’hospital Joan XXIII sigui el centre de referència de totes 
les comarques del sud de Catalunya. Que reforci tota la resta dels nostres 
proveïdors de serveis sanitaris.

El medi natural és un patrimoni comú que hem de cuidar i preservar. En aquest 
sentit, em comprometo a seguir lluitant per la conservació d’un dels patrimonis 
més preuats que tenim, amb el privilegi de disposar de medi natural terrestre 
i marí. En aquest sentit seguiré prioritzant la sostenibilitat i la qualitat del medi 
natural a la vegada que contribuïm al repte global del canvi climàtic.

Una petita mostra de la feina feta en aquest àmbit és: la consolidació dels 
cordons dunars de la platja llarga que s’han demostrat molt efectius per protegir 
el litoral en els darrers temporals; la signatura de convenis de col·laboració 
amb el teixit associatiu mediambiental com són la Fundació Aurora, la Fundació 
mare Terra o l’Associació Medi Ambiental La Sínia; la consolidació de la xarxa 
de voluntaris per la tortuga marina amb més de vuitanta voluntaris o els passos 
de cordes entre els arbres, a La Mora, per evitar que els esquirols baixin a 
l’asfalt amb el perill de ser atropellats.

Pel que fa a l’Anella Verda, a banda de resoldre el problema dels abocadors 
incontrolats (un problema que, clarament és de civisme) i ha un projecte molt 
interessant engegat per l’IMET en el que tots els centres educatius i de lleure, 
entitats i associacions de Tarragona podran adoptar un tram de l’anella i 
contribuir, així, pel seu correcte manteniment. A banda d’aquesta excel·lent 
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iniciativa, ja disposem d’un informe detallat dels abocadors incontrolats i del 
cost econòmic que suposa la seva neteja i clausura.

Una altre projecte important és la instal·lació de biòtops marins des del Parc 
Subaquàtic fins la Platja Llarga, una proposta per dur a terme a partir d’un 
acord amb el CN Tarraco, el Club Esportiu Busseig Tarraco, el Club de Vela 
Platja Llarga i la Societat d’Exploracions Submarines (SES).

Durant aquests minuts he parlat molt de futur i de compromisos.

De futur, perquè com va dir Woody Allen “el futur m’interessa perquè és el lloc 
on passaré la resta de la meva vida”. I de compromisos perquè els reptes que 
tenim al davant són grans.

Per això, insisteixo en la meva proposta de construir una gran aliança entre tots 
els grups, govern i oposició, que ens permeti avançar en aquells temes que són 
estratègics.

Si més sovint, tots plegats, penséssim més en el què espera la ciutadania de 
nosaltres en comptes de pensar què espera un o altre partit, probablement 
algunes actuacions o decisions serien molt diferents.

Jo ho tinc clar: la ciutadania no ens ha donat cap xec en blanc i ens exigeix que 
ens entenguem i millorem la nostra ciutat, en definitiva, que millorem el dia a dia 
dels tarragonins i les tarragonines.

Tarragona té molt futur. Personalment no en tinc cap dubte. Governar és escollir, 
prioritzar, decidir i dur a terme amb visió de futur. I aquí no hi ha sigles que 
valguin. 

Sóc militant de les bones causes, de la bona fe, de l’optimisme i dels compromisos 
i les meves úniques sigles són TGN (que poden ser sigles de Tarragona o de 
Tarragona Gran, Naturalment). 

Pere Casaldàliga va dir “la meva vida són les meves causes i les meves causes 
valen més que la meva vida”. 
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“EL FUTUR DE TARRAGONA:  
FEINA DE TOTES I TOTS”

Emplaço a tothom a extrapolar aquest pensament a la gestió de la nostra ciutat 
i tenir clar que Tarragona i el seu futur és la nostra causa comuna que està per 
damunt de qualsevol altra.

Moltes gràcies per la seva atenció.


