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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS (Cs) A L’AJUNTAMENT
DE TARRAGONA PER PORTAR A TERME LA PROPOSTA DE LA
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ORGANITZACIÓ INTERNACIONAL ICOMOS DE CONSTITUCIÓ D’UNA
TAULA DE TREBALL SOBRE EL NOSTRE PATRIMONI HISTÒRIC

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

És per tots sabuts, malauradament, que Tarragona ha estat en el punt de mira
d'organitzacions internacionals respecte a la gestió i cura del nostre enorme patrimoni
històric i cultural. És una situació que prové de fa molts anys, però que no ha estat
solucionada en el temps; a l'inrevés, s'ha vist agreujada, i això ha preocupat a aquestes
organitzacions internacionals i, com no pot ser d'altra manera, a la ciutadania de
Tarragona i entitats locals, ja que és un clar reflex de que les coses no s'estan fent bé , i
que correm un greu risc de perdre una important part del llegat patrimonial que ens van
deixar els nostres avantpassats tarragonines.
El Consell Internacional de Monuments i Llocs (ICOMOS), organització internacional
no governamental d'experts mundials que assessora la UNESCO a Patrimoni Mundial, té
una missió de suport a el Centre de Patrimoni Mundial es fonamenta, la qual es fonamenta
en una comprensió profunda de el bé , compartida per tots els actors interessats, en un
cicle de planificació, execució, supervisió, avaluació i reacció i en la participació de
col·laboradors i interessats directes.
En aquest sentit, va iniciar una investigació al maig de 2019 en referència a les
intervencions al Teatre Romà i les grades del Circ a la Plaça Sedassos, a partir d'una
denúncia d'un ciutadà.
En la mateixa, aquesta organització va mantenir diverses reunions i contactes amb les
administracions i entitats competents en la tutela el conjunt de Tàrraco a la ciutat de
Tarragona per la seva condició de béns inscrits a la Llista de Patrimoni Mundial.
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En els seus informes, tot i valorant els avenços necessaris, es considera que no són
suficients i es destaquen diverses observacions a millorar necessàriament per a una millor
conservació del nostre patrimoni històric i que hauran de ser tractats degudament:
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- Manca de previsió de mesures de coordinació efectiva i permanent per part de les
administracions actuants. És cert que es manté un diàleg per a temes específics, però no
globals, entre l'Ajuntament de Tarragona, la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de
Cultura i Esport.
- Inexistència de pla de gestió del conjunt de Tàrraco, que va iniciar el 2014 la Generalitat
però no va arribar a aprovar-se ni a implementar-se, i clara manca d'operativitat pràctica
dels plans directors.
- Necessitat d'implementació de mesures de conservació preventiva i de conservació de
béns més específiques i efectives, destacant negativament la presència de vegetació
invasiva o problemes greus d'humitats
- Necessitat d'aplicar mesures per solucionar els problemes de falta de personal i
deficients condicions contractuals de l'actual de Museu d'Història de Tarragona,
destacant, d'una banda, la direcció del museu i del seu manteniment i, d'altra, la plantilla
de subalterns , que no només no ha augmentat, sinó que ha disminuït per baixes o trasllats
a altres departaments.
- Preocupant estat de conservació de l'amfiteatre romà, amb problemes de manteniment i
necessitat d'abordar-la correcta restitució de la secció de l'edifici.
- Fer front a el Pla director de el circ romà, amb prioritat a la intervenció de la plaça dels
Sedassos i als problemes de manteniment de la capçalera de el circ.
- Necessitat de crear àrees d'amortiment i d'entorn de protecció del Fòrum provincial i
Necròpolis paleocristiana
- Abordar els problemes de conservació preventiva de l'estructura artística realitzada al
teatre i d'elements singulars, en el Pla director de teatre romà i de la zona portuària.
- Abordar un adequat manteniment de l'Aqüeducte romà de les Ferreres (Pont de l'Diable)
i de la Pedrera romana del Mèdol.
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- Articular adequadament el Pla Integral de la Part Alta (PIPA), en relació amb els béns
del conjunt de Tàrraco i situació de projectes clau, com Ca l'Agapito, que hauria de tenir
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funcions de centre cultural.

Per tot això, i en la línia de la investigació esmentada i d'aportar solucions integrals i
preventives per a la gestió patrimonial de Tarragona, aquesta organització proposa prestar
prestant el seu assessorament a totes les parts implicades en la seva tutela, presa de
decisions i ús i gaudi.
Com a part d'aquesta constructiva estratègia que ha posat en marxa ICOMOS, proposa la
constitució d'una taula de treball amb tots els agents implicats que es considerin oportuns
-que en aquesta organització un grup d'experts coordinat pel Sr. Jordi Tresserras-, amb
l'objectiu de fer seguiment als temes referits i altres que puguin sorgir, permetent brindar
observacions, recomanacions i establir un full de ruta efectiva, amb accions previstes, a
més d'un pla d'implementació de les mateixes, per dur a terme actuacions de millora real
i efectiva del nostre Patrimoni Mundial, i evitar possibles conseqüències negatives en el
seu valor.

D'aquesta manera, des del nostre Grup Municipal de Ciutadans hem tingut sempre com a
prioritat el manteniment, la millora i la difusió del nostre patrimoni històric, i així ho hem
manifestat en multitud d'ocasions i en diferents formats, ja sigui a través dels nostres
compromisos electorals , tasca de fiscalització constructiva en la deficiències i errors que
hem trobat o ens han fet saber, com els últims, encara que ja massa prolongats en el temps,
problemes amb el personal dels museus i, per descomptat, l'enorme preocupació que
suposa l'estat de conservació del nostre Amfiteatre romà - entre d'altres- recordem que
d'un valor incalculable a nivell mundial, i de què ja vam avisar quan van aparèixer
informes que qüestionaven la seva evident deteriorament, portant a l'equip de govern a
veure obligat a tancar-lo sine die i, el que és pitjor i més greu, sense un pla clar de solució
i millora del mateix.
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Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Tarragona
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proposa adoptar els següents

ACORDS:

Primer.- Que es faci una avaluació global de l'estat del manteniment del nostre patrimoni
històric.
Segon.- Que es tinguin en compte les consideracions i valoracions de l'organització
internacional ICOMOS per posar en valor les millores necessàries en el nostre patrimoni.
Tercer.- Que es posi en marxa l'estudi de la constitució la taula de treball proposada per
l'organització ICOMOS, amb un detall de tots els membres que es consideri hauria
d'incloure, intentant que aquesta sigui el més global i inclusiva possible, sent fonamental
el suport i participació expressa de les administracions, entitats i tècnics implicats en
l'assumpte
Quart.- Que es dugui a terme un calendari per fixar l'inici de les reunions de la mateixa,
una vegada constituïda, amb la finalitat que aquesta tingui una utilitzeu pràctica real i
amb l'objectiu, buscat per tots, d'analitzar i realitzar les propostes necessàries per millorar
d'una vegada per totes el manteniment del nostre patrimoni històric.
Cinquè.- Instar a la Generalitat de Catalunya, que té competència exclusiva en patrimoni
històric, que impulsi un organisme jurídic i amb capacitat de gestió i compromís
pressupostari, sigui un consorci o similar, on també participin l’Ajuntament de Tarragona
i el Govern Central. Aquest organisme ha de ser el responsable de la gestió conjunta del
Patrimoni Mundial de Tàrraco i del seguiment i execució dels projectes necessaris pel seu
manteniment, conjuntament amb l’Ajuntament de Tarragona i el Govern Central.
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Jose Luis Calderón Aisa
Conseller del GM Ciutadans Tarragona
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Tarragona, octubre de 2020
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