“PRIMER TARRAGONA, TARRAGONA DE PRIMERA”
Sala d’actes del Col·legi d’Advocats i Farmacèutics de Tarragona
(Tarragona, 24/02/2015)

Autoritats..., regidores i regidors, amigues i amics, tarragonines i tarragonins, bona
tarda a tothom.
En primer lloc i abans d’entrar en matèria, voldria agrair al Col·legi d’Advocats i
Farmacèutics que un any més ens rebin per celebrar i compartir aquest repàs a
l’actualitat de la nostra ciutat, que exposaré com cada any, i ja en van vuit.
Aquest any no vinc de la mà del Col·legi de Periodistes perquè, amb bon criteri, en any
electoral no convoquen els alcaldes.
Gràcies, Enric Pujol, per la teva presentació.
He d’aclarir que avui els parlo en clau d’alcalde de Tarragona, amb la càrrega institucional
que això comporta. No vinc com a candidat, ni en clau de partit. No faré un míting
perquè encara no estem en campanya i perquè el meu compromís amb la ciutat és ser
l’alcalde de Tarragona i dels tarragonins i tarragonines fins l’últim instant del mandat.
“Primer Tarragona, Tarragona de primera” és el títol. Crec que resumeix perfectament
l’objectiu i el desig de qualsevol ciutadà. I considero, també, que és el titular que
defineix el conjunt del treball que des de l’Ajuntament hem fet en els darrers anys. Hem
treballat i ho seguim fent amb Tarragona com a prioritat i també per situar Tarragona a
la primera línia en tots els àmbits: cultura, promoció econòmica, ensenyament, esports,
infraestructures... Ens mereixem una ciutat de primera perquè, ja fa uns quants anys,
els vaig dir que a Tarragona tots i totes som ciutadans de primera. Per això, treballem
pensant primer en Tarragona, per mantenir-la com una ciutat de primera.
Vostès ja em coneixen, sóc optimista de mena. Però toco de peus a terra. Crec que
tenim una ciutat de primera en molts aspectes, i sé del cert que encara hem de treballar
molt per millorar en altres àmbits. És a dir, som de primera i anem a més. Això els ho
dic com a optimista convençut i com a realista pragmàtic. Vull representar i liderar la
visió positiva de la nostra ciutat. No comparteixo el negativisme d’aquells que es lleven
al matí i ho veuen tot malament, perquè existeix una Tarragona positiva allunyada de
tanta negativitat i pessimisme. A mode d’exemple, ja l’any passat un dels digitals més
prestigiosos, el Huffington Post, parlava del Carnaval de Tarragona com un dels millors
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del món. I això no ho dic jo, poden veure-ho a la pantalla. O que la foto de l’any a un
important mitjà nord-americà sigui el Concurs de Castells de Tarragona.
A aquestes alçades ningú dubta que el nostre Carnaval és un referent. Doncs bé, encara
hi ha líders o pseudo líders que el critiquen globalment.
Amb aquest exemple vull dir que només amb una visió positiva, només amb il·lusió, es
pot tenir empenta per iniciar projectes. I el realisme ens permet valorar quins projectes
són viables i quins no. És amb aquesta visió optimista i realista que voldria presentar-los
l’estat de la ciutat i els projectes de futur. Com va dir a Tarragona Angel Gabilondo “el
pessimisme només se’l poden permetre els aristòcrates”.
Entrem en matèria.
Hem governat durant vuit anys i hem desencallat i resolt molts temes que semblaven
eterns. També hem posat en marxa altres que marcaran el futur de la ciutat. I ara vull
compartir amb tots vostès la meva il·lusió i els nous projectes que crec que seran
positius per a Tarragona i per als tarragonins i tarragonines. Perquè som de primera,
però volem més.
Ho hem fet en la pitjor crisi que s’ha viscut i quan altres ciutats no tenen projectes,
realitzacions per exhibir i han anat sobrevivint, com han pogut.
Si en aquests vuit anys hem anat amortint les conseqüències de la crisi, hem anat
acabant projectes inacabables i hem reestructurat el deute per fer sostenible l’economia
municipal (amb una previsió de superàvit i pagant ja els proveïdors a 11 dies), ara que
necessàriament vindrà un cicle econòmic més favorable serà el moment d’abordar
reptes urbanístics més ambiciosos en una doble línia: mirar definitivament al mar i
acabar d’unir Llevant, Ponent, Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador amb el Centre,
per cosir una ciutat més cohesionada a través de diferents projectes que tot seguit
analitzarem.
Per això, crec que a més de passat i de present, avui toca parlar de propostes i de futur.
Pel que fa a aquests eixos als quals m’acabo de referir, potser el més bàsic i fonamental
és l’eix d’acció municipal. Dins d’aquest àmbit, hi ha un element imprescindible en el
passat, el present i el futur de la nostra ciutat: les persones.
En els darrers anys hem treballat intensament i hem destinat tots els recursos econòmics
possibles a l’atenció social. És evident que no vivim el millor context econòmic, però
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hi ha àmbits que no permeten fer retallades. Les persones són el més important i, per
això, treballem per la cohesió, perquè en aquests anys massa persones han caigut del
tren del benestar social. La nostra feina és ajudar-los a tornar a pujar al tren, i per això
hem d’evitar que ningú es quedi pel camí. La macroeconomia que millora no entén de
micro-realitats i dignitat personals, però nosaltres sí.
En aquest sentit, per al 2015 hem creat un pressupost municipal marcat per tres aspectes
principals: és un pressupost social; de consens, ja que incorpora la pràctica totalitat de
les demandes proposades; i de rellançament de la ciutat, pensant en l’horitzó del 2017
i els Jocs Mediterranis.
En l’àmbit social, i fent una ràpida pinzellada des del 2007, hem rebaixat la pressió
fiscal i hem augmentat l’aplicació de bonificacions, fins al punt que hem implantat 44
beneficis fiscals per als ciutadans i les empreses. Això suposa, a la pràctica, que entre
el 2007 i el 2014 hem rebaixat la pressió fiscal del 4’7% al 3’35%.
I a més, en aquest mateix període, hem augmentat la partida municipal de Serveis
Socials un 216’5 %, passant de 5’13 milions d’euros l’any 2007 als 11’1 milions d’euros
actuals. En aquest àmbit de l’atenció a les persones col·laborem amb diferents entitats
sense les quals no seria possible arribar a totes les persones que necessiten un ajut. Em
refereixo a la Fundació Privada Bonanit; l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral; la
Fundació Estela de Protecció als Disminuïts Psíquics; El Pont, Suport a persones amb
retard mental de Tarragona; l’Associació La Muralla; Càritas; CITE; AMIC; Creu Roja
Tarragona; l’Associació Socioeducativa Joventut i Vida; la Fundació Privada Formació
i Treball; la Fundació Casal l’Amic i l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzeheimer,
entre altres.
Vagi des d’aquí el meu agraïment a l’enorme tasca que desenvolupen aquestes entitats
i els seus voluntaris i voluntàries.
Però augmentar l’atenció social no és suficient. També incentivem l’emprenedoria i la
creació de llocs de treballs que permetin la reinserció laboral i la reducció de la taxa
d’atur. El treball dignifica, l’ajut només pal·lia.
En aquest sentit augmentem la inversió global, que en aquest 2015 és de 43’2 milions
d’euros i que, en el conjunt dels vuit anys del meu govern de ciutat, arriba als 300
milions d’euros. I tot plegat ho fem amb un augment mínim del deute públic, per la qual
cosa creem oportunitats per a la gent sense hipotecar el futur de Tarragona.
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Entre aquestes oportunitats és prioritari en els pressupostos municipals l’increment
de les polítiques d’ocupació, i la seva coordinació amb les polítiques educatives per
facilitar la transició entre la formació de les persones i el mercat de treball. En aquest
sentit, cal fer un reconeixement explícit a la importància de la formació professional de
proximitat, i al necessari impuls de programes de formació dual, atenent a la diversitat
del nostre teixit productiu i promovent alhora la cohesió social.
Com alcalde, vull refermar el nostre compromís en l’adopció de mesures d’acció positiva
a favor d’uns determinats col·lectius que tenen moltes dificultats per trobar feina:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Les dones;
Els joves sense titulació;
Persones aturades de llarga durada i majors de 45 anys;
Les víctimes de la violència de gènere, i persones en risc d’exclusió social;
Les persones ocupades en petites i mitjanes empreses, podent dissenyar
programes específics per a treballadors de micropimes;
Les persones amb discapacitat.

En definitiva, hem de reforçar les oportunitats d’aprenentatge de les persones al llarg de
la vida i oferir recursos per tal de facilitar la inserció laboral.
I tot això mentre mantenim com sempre el rigor en la despesa, el compliment del Pla
d’Ajustament i un estalvi net històric en la despesa corrent.
Val a dir que tot això no és mèrit només de l’equip de govern, sinó del conjunt dels
ciutadans i ciutadanes de Tarragona. L’esforç col·lectiu de tots i cadascun de nosaltres
ha permès que, com a societat, puguem donar un suport bàsic a les persones que més
ho necessiten, que millorem poc a poc els comptes municipals i que puguem crear
oportunitats de futur per a la nostra gent. Així ho hem fet i així ho seguirem fent, perquè
les persones són l’autèntic motor i ànima de Tarragona. No baixarem la guàrdia.
Abans els deia que el pressupost de Tarragona per a aquest 2015 ve marcat pel consens.
De fet, aquest tret defineix tota la nostra acció de govern. Hem buscat en tot moment el
consens, el rigor, l’estabilitat i la transparència. I ho hem aconseguit. Els pressupostos
en són una prova, però en tenim d’altres: tot i que governem sense majoria, no hi ha
hagut cap contenciós, cap crisi, cap discrepància ni enfrontament polític vinculat als
grans temes de ciutat.
Malgrat governar sense majoria absoluta, hem fet de Tarragona una ciutat viable. Cal
dir que Tarragona va rebre el passat novembre el Segell Infoparticipa a la qualitat
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i transparència de la comunicació pública local. I ho va fer amb una puntuació del
100%.
Aquesta distinció, concedida per la UAB, s’afegeix a l’Índex de Transparència
d’Ajuntaments, que anualment elabora la Transparency International España i que
en l’edició de 2014 atorga al nostre ajuntament la màxima distinció en Transparència
econòmica-financera i en Transparència en matèries d’urbanisme, obres públiques i
medi ambient.
Finalment, el repàs a l’eix d’acció municipal es podria completar amb dos àmbits que han
guanyat un gran pes a la Tarragona dels últims anys: la seguretat i el medi ambient. En
el primer, el de la seguretat, la nostra ciutat ha millorat molt, fins al punt que actualment
i gràcies a l’esforç realitzat, és una de les poblacions més segures d’Espanya.
D’altra banda,hem millorat molt en termes de mobilitat, reduint en gran nombre els
accidents de trànsit. Això ha estat possible gràcies a la implantació i desenvolupament
del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible de Tarragona, que entre altres objectius es
proposa fomentar l’ús del transport públic. També hem reduït molt les infraccions de
trànsit i retirades de grua.
Caldrà però reforçar accions educatives, de sensibilització i sancionadores per
aconseguir un major grau de civisme en aspectes com els excrements de gossos, cura
de la via pública i mobiliari urbà. Des de l’Institut Municipal d’Educació, els mitjans i els
diferents serveis municipals ja és una prioritat les accions contra l’incivisme que ens
costen més 1,2 milions d’Euros anuals.
No tot són flors i violes a la nostra ciutat. És evident que ens queden coses per millorar
i, fent autocrítica pel que fa a l’acció municipal, he de reconèixer que no hem estat
capaços de completar la reforma administrativa que preteníem i pretenem fer. És la
nostra assignatura pendent. Malgrat que hem millorat, encara tenim un Ajuntament lent
en la resolució i en els tràmits, tot i l’esforç telemàtic (molts dels tràmits ja es poden fer
per Internet) i de millora de processos.
Entrem ara en un segon eix de futur de Tarragona: és el de la pròpia connexió de la
ciutat. Aquí l’objectiu és clar i l’estem aconseguint: acabar d’unir els barris de Llevant i
de Ponent amb el centre de la ciutat, per cosir una ciutat més cohesionada i en què totes
les seves zones disposin d’equipaments i serveis de primera. Ja fa uns anys els vaig dir
que a Tarragona tothom és ciutadà de primera, i amb aquest projecte de connexió de
ciutat estem arrodonint el concepte.
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En aquest objectiu hi té molt a dir el POUM, un dels projectes que semblaven inacabables
i que hem finalitzat per dotar la ciutat d’una planificació i una ordenació urbanística que
li permetrà avançar en el futur en aquest camí de la cohesió territorial.
Les accions que ja hem dut a terme per cohesionar els barris amb el centre són tantes
que seria inviable anomenar-les totes. Al meu darrera, sobre el mapa de Tarragona, en
poden veure les més destacades, que entre altres actuacions inclouen la vorera que
uneix Bonavista amb el centre; també hem construït o millorat diferents centres cívics
als barris de Llevant i de Ponent; hem desenvolupat els Plans Integrals de Campclar
i de la Part Alta; hem creat la Rambla de Ponent; hem potenciat i ampliat el servei
d’autobusos municipals per arribar més i millor a tots els barris; hem creat i obert noves
llars d’infants; hem millorat i creat més de 1.600 hectàrees de zones verdes amb l’Anella
Verda i hem preservat la Platja Llarga; hem fet realitat la plaça de les Lletres Catalanes,
el Camí de la Coma; hem dignificat i potenciat els accessos als barris i a la Savinosa;
hem construït i renovat llars de jubilats; hem intervingut al pont de diable i a la piscina
de Sant Salvador; i hem renovat la plaça Cuba i creat l’aparcament de Països Catalans,
a Sant Pere i Sant Pau.
I tot plegat sense descuidar el centre, on és sobradament coneguda la gran
transformació del Serrallo. També hem millorat Ciutat Jardí i diferents parcs municipals;
hem recuperat la Tabacalera; ja tenim la nova caserna de la Guàrdia Urbana, hem dotat
la ciutat d’espais i serveis com el Teatre Tarragona, el Centre Kesse, Tarragona Impulsa,
la Capsa de Música o la tan esperada EOI; hem completat el pas soterrat de la plaça
dels Carros; hem instal·lat les escales mecàniques; hem possibilitat l’arribada de grans
marques comercials, i amb elles hem fomentat l’ocupació; hem vist com tornava el
cinema a la ciutat i com s’ha ampliat l’oferta comercial de Parc Central; i hem creat el
Parc del Francolí, que davant l’èxit volem reproduir a l’altra banda del riu, connectant
els dos parcs amb passarel·les mòbils que permetin el pas de l’aigua; entre molts altres
projectes que hem fet realitat amb l’objectiu clar: dotar tothom dels mateixos serveis,
equipaments i qualitat de vida. Tots som de primera.
Dues voreres han de permetre que Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador es connectin a
peu o en bici amb el centre, a través de la N240 i partint del PP1, arribant a Sescelades
i passant per la vora del Pont del Diable.
Pel que fa a la recuperació de la mirada al mar, aviat tindrem les guinguetes de les nostres
platges. Recuperarem el Fortí de la Reina, el de Sant Jordi ha d’explicar clarament la
Tarragona de 1800 i dotarem tot l’entorn del Miracle de diferents espais i equipaments
amb l’eco-parc. Fent amb el Port la recuperació i ampliació del passeig del Miracle fins
el far de la Banya.
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Insisteixo, estem cohesionant els barris amb el centre per crear una Tarragona de
primera des de Llevant fins a Ponent, sense distincions.
De fet, els barris de Ponent seran l’epicentre dels Jocs Mediterranis del 2017 i, com a
tal, acollint l’Anella Mediterrània i tots els equipaments i infraestructures contemplats
en un projecte executiu que estem complint fil per randa. Així, en els propers mesos i
d’acord a la planificació de les actuacions que poden veure a la pantalla, iniciarem el
moviment de terres previ a la urbanització de l’Anella. El Palau d’Esports, la licitació del
qual correspon al Gestor d’Infraestructures de la Generalitat, es troba actualment en
fase de redacció executiva del projecte i properament serà licitada la seva construcció.
Sense comptar amb la important inversió de la Tàrraco Arena Plaça, de la Diputació.
Vull aprofitar per agrair la col·laboració institucional del govern de la Generalitat, de
la Diputació de Tarragona i de les 15 ciutats que com a seus de l’esdeveniment ens
acompanyen en aquest ambiciós projecte. A més, tinc l’absoluta confiança que el
govern de l’Estat concretarà en breu la seva aportació econòmica, i també vull agrair
la seva col·laboració en l’obtenció dels beneficis fiscals que ens permeten disposar de
patrocinadors de primer nivell.
A més, en aquest 2015 i seguint la planificació de les actuacions prevista en el Pla
Director,continuarem la formació dels més de 3.200 voluntaris i implementarem els
plans de mobilitat, de salut i de seguretat. També presentarem el sistema de ticketing i
iniciarem la comercialització de les entrades per als diferents esdeveniments esportius
que tindran lloc a Tarragona en motiu dels Jocs.
D’altra banda, Ponent acollirà IKEA i l’outlet, que junt als espais dels Jocs ens permetrà
vertebrar els barris de Ponent com un gran motor comercial i esportiu que permetrà a
Tarragona tenir una porta d’entrada de primera. Però volem més.
Volem consolidar aquesta Tarragona de primera per al futur, i per això l’estem construint
ara. No podem esperar i per això hi estem treballant amb intensitat i dedicació plenes.
Perquè les ciutats no són immòbils, o avancen o retrocedeixen. I nosaltres anem a més.
Un exemple clar d’això és l’estació de tren. Portem ja massa anys reclamant a l’Estat
la dignificació de la nostra estació. No és un caprici meu, és una necessitat urgent i
imprescindible, perquè l’actual estació no és funcional, ni còmoda per als usuaris, ni
molt menys segura. Necessitem i exigim una estació de primera. I quan dic necessitem
i exigim incloc al conjunt de la societat de Tarragona, tant entitats, col·lectius i
associacions com els ciutadans i ciutadanes que, de manera individual, estan signant en
suport al manifest que el passat 26 de gener el Ple municipal va aprovar per unanimitat.
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Volem una estació de primera, i la volem ja, perquè no estem demanant res desmesurat
ni inadequat. Al contrari, demanem el que és just i el que necessita una capital com
Tarragona.
En aquest sentit, el passat dimecres vaig anar a Madrid per reunir-me amb el secretari
d’Estat d’Infraestructures i les conclusions són clares: hem aconseguit el compromís del
Ministeri de Foment de fer les reformes necessàries per solucionar els problemes més
urgents de l’estació. Aquest compromís arriba gràcies a la reivindicació i mobilització
ciutadana de les últimes setmanes i gràcies també a la unitat política. Però no baixarem
la guàrdia mentre aquest compromís no estigui sobre paper i signat.
Un altre dels fets claus que definiran aquesta ciutat de primera és el Mercat. Si bé és
cert que no l’hem pogut completar en els terminis previstos degut a diferents obstacles
aliens a la nostra voluntat, també és cert que un cop més hem desencallat un projecte
de ciutat que estava mort i eternitzat, i que fins i tot ens hem trobat amb pals a les rodes
de qui precisament menys es podia esperar. Hem reiniciat les obres del Mercat i ara
ens trobem en els últims metres abans d’arribar a la meta de la seva reobertura. A la
primavera l’obra estarà acabada i pendent només del trasllat de l’activitat.
Per cert que, parlant de recuperacions, no podem passar per alt la Façana Marítima.
Més endavant m’hi referiré amb més detall, però ja els avanço que aquest és un dels
grans projectes de ciutat al qual no renunciem. Com en el cas del Mercat, del POUM,
de l’EOI, del Teatre Tarragona o del pàrquing Jaume I, entre altres, hem desencallat o
completat projectes de ciutat que estaven aturats o morts. En el cas de l’aparcament
de Jaume I, ja hem donat les primeres passes per al concurs d’idees i decidir quin serà
el millor ús, d’acord amb els veïns.
Canviem de registre i obrim ara un altre àmbit cabdal en el futur de Tarragona: l’eix
cultural i turístic.
Ningú dubta que Tarragona és avui dia el gran referent cultural i turístic de la nostra
àrea metropolitana. Tenim un patrimoni únic. Tenim festes i tradicions molt destacades
que any rere any visiten milers de turistes. Tarraco Viva, el Concurs de castells, el Teler
de Llum,Setmana Santa, SCAN, la Dixie i un llarg etcètera de manifestacions culturals.
I tenim també un clima ideal que afavoreix els actes socials i culturals, així com el
turisme. Però no ens hem centrat únicament en les grans actuacions. Des de fa anys
venim treballant per la cultura massiva, la del gran públic, però també pels fets culturals
més modestos. És per això que hem creat diferents centres cívics (el darrer amb èxit
a Llevant) i l’Espai de Trobada a la ciutat, com a eixos culturals dels barris i de les
associacions que tenen cabuda ala nostra ciutat. Amb més de 7.000 usuaris.
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I també hem assolit una fita fonamental per a l’Ajuntament que, a més, era un repte
personal: recuperar la Tabacalera i convertir-la en el gran complex cultural de Tarragona.
A banda d’acollir la seu organitzativa dels Jocs Mediterranis, a l’Espai Tabacalera hi
trobem la Capsa de Música, l’Arxiu i la Biblioteca Hemeroteca Municipal. I encara hi ha
una gran reserva d’espai disponible per a futurs usos municipals. A falta que Generalitat
i ministeri de Cultura, concretin la resta.
Amb l’Espai Tabacalera, la nostra cultura ha guanyat un valor afegit, com també ho ha
fet amb el Teatre Tarragona. La nostra ciutat compta ara amb dos teatres més l’auditori
al centre, la qual cosa ens permet portar una major varietat d’espectacles de gran
nivell, així com tenir tres temporades teatrals a l’any. I l’oferta es completa amb el Palau
de Congressos, capaç d’acollir actes de qualsevol mena. En cultura, també som de
primera, com ho demostra el fet que, l’any passat,el Teatre Tarragona va rebre 67.000
espectadors. I en total més de 5.000 activitats culturals, de tota mena, arreu.
M’agradaria, també, poder incloure en aquest llistat d’atractius culturals el Teatre Romà.
I ho dic en condicional, m’agradaria, perquè malauradament a data d’avui no és possible.
I no perquè l’Ajuntament no vulgui fer-ho. Com en el cas de l’estació de tren, on tenim
les mans lligades pel Ministeri, el teatre romà depèn de la voluntat de la Generalitat. És
per això que avui voldria, un cop més, reclamar a la Generalitat una actuació en base a
la seva responsabilitat i competència amb el teatre romà.
No podem permetre que el teatre segueixi en el seu estat actual, ni tenir-lo tancat durant
anys. El teatre romà és part del nostre patrimoni històric, i volem lluir-lo i mostrar-lo. Els
propers 4 anys han de començar obres com sigui de Teatre Romà i Termes.
Pel que fa al turisme i fent una ràpida radiografia, el prototip de turista que ens visita
és de caire familiar, té interès per la cultura, el patrimoni, la platja, la gastronomia i les
compres, i és majoritàriament internacional. De fet, l’any 2014 un 50% dels turistes
provenien de l’estranger, principalment França, Alemanya i Gran Bretanya. Però és que,
a més, el 56% dels turistes que ens van visitar al 2014 eren fidels a la nostra destinació.
Són repetidors perquè els agrada Tarragona.
Per això, resulta fonamental disposar de nous atractius turístics i culturals com el teatre
romà, que ens permetin millorar encara més unes xifres de visites turístiques que ja
són espectaculars. En el balanç de la temporada 2014, la ciutat va augmentar un 5% el
nombre de turistes i un 32% els visitants d’un sol dia. Els primers deixen a la ciutat una
mitjana de 249’1 euros per estada, mentre que els segons arriben als 96’1 euros diaris.
De fet, en vuit anys hem passat de 900.000 a 2.700.000 visitants per any.
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Coincidiran amb mi que aquestes són xifres prou importants però, per a que ho puguem
veure encara més clar, els donaré un número. És l’import que al 2014 van deixar els
turistes a la nostra ciutat, entre hotels, compres, gastronomia, etc. És aquesta que
veuen a la pantalla. 94’6 milions d’euros!
Imaginin què podríem fer si tinguéssim una major oferta d’hotels i càmpings. I això
malgrat la pèssima notícia de la pèrdua de vols de l’aeroport, un fet que lamento
profundament i que hem de solucionar. Ja vaig advertir sobre Ryanair. Tot plegat
suposaria tenir l’oportunitat de rebre més turistes i, amb ells, els nostres comerços i
restaurants podrien ampliar els seus ingressos.
Arribem així a l’eix comercial, que està fortament lligat al turisme però que té una
transcendència i una repercussió molt més àmplies.
En matèria comercial, seguim apostant per la convivència entre les grans marques i
el comerç de proximitat. Creiem que són dos models perfectament compatibles i
l’experiència d’aquests darrers anys així ho demostra. L’arribada de grans marques ens
ha permès ampliar l’oferta comercial i exercir encara més la capitalitat en aquest àmbit,
gràcies a El Corte Inglés, BricoDepôt, Wala, les noves marques instal·lades en la nova
planta de Parc Central, la propera arribada d’IKEA a Ponent, etcètera. En aquest àmbit,
tenim un comerç de primera i som capital comercial, com ho indiquen els diferents
anuaris especialitzats publicats.
Juntament amb les grans marques i amb l’entorn del Mercat, un tercer eix que hem
potenciat a nivell comercial és el de l’entorn del carrer Reial, junt al carrer Unió, el Palau
de Congressos i l’EOI. Hem realitzat diverses actuacions de millora d’aquests carrers i hi
hem instal·lat dues escales mecàniques, tant per connectar més fàcilment la part baixa
amb el centre com per augmentar l’atractiu turístic i comercial d’aquesta zona de la
ciutat, que connecta Tarragona amb el mar. Tenim els projectes i no hem pogut començar
fins que no acabem les obres del Mercat, per tal de no col·lapsar el centre de la ciutat.
Arribem així a un altre dels pilars que definiran la Tarragona del futur immediat. És
l’eix d’obertura al mar. No descobreixo res si dic que Tarragona sempre ha estat una
ciutat fortament vinculada a la Mediterrània. Però certament necessitava fer un pas més
en aquesta relació entre ciutat i mar, perquè Tarragona no s’entendria sense el mar i
necessitem sentir-nos-hi lligats.
Per això, hem impulsat nombroses millores en el front marítim de Tarragona, i ho
seguirem fent. El Serrallo i el Moll de Costa de fa vuit anys no és el Serrallo d’avui dia,
amb un encant i una oferta gastronòmica únics. Hem renovat i dignificat el barri, tant per
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als seus residents com per als molts visitants que acull dia a dia. Algú recorda el Serrallo
i Moll de Costa de fa vuit anys?
Aquestes actuacions han estat possibles en coordinació amb l’Autoritat Portuària, i en
els propers mesos i anys seguirem completant aquesta renovació del front marítim de
Tarragona.
Volem una Tarragona oberta al mar, amb equipaments de primera i sense barreres que
limitin aquest vincle. Per això, no renunciem al projecte de recuperació de la Façana
Marítima; crearem passarel·les per connectar la ciutat i el mar; la Savinosa haurà de
tenir un auditori i farem el camí de ronda per accedir-hi; com he dit, les guinguetes de
les platges oferiran un millor servei i renovarem la zona del Miracle per crear un ecoparc amb múltiples funcions i usos per a la ciutadania: des de cinema a l’aire lliure fins
a espais per a l’oci nocturn, per a l’esport, per al picnic o per a la història, incloent-hi la
recuperació del Fortí de la Reina i sense descuidar la instal·lació d’energies renovables
en el context Smart.
D’altra banda, aprofito per remarcar que la terminal de creuers estarà al nostre port, a
Tarragona, i la sortida/entrada no es farà per cap altre municipi. Serem porta d’entrada
i sortida de turistes a través de creuers, i això permetrà potenciar i molt els eixos
comercial, cultural i turístic als quals m’he referit abans. I per descomptat, també
generar ocupació.
Precisament l’ocupació és el següent àmbit al qual em volia referir. En concret, a l’eix
econòmic i laboral. També aquí som de primera, però també aquí anem a més. Ara els
ho explico.
Segons l’informe de l’Anuari de la Caixa, Tarragona essent la setena ciutat en demografia
és la segona ciutat de Catalunya en dinamisme econòmic. Això deixa ben clar el pes
de la nostra ciutat en el conjunt de l’economia catalana, i és que som un motor a nivell
industrial i turístic. I ho volem seguir sent, perquè Tarragona és una ciutat de primera,
però volem més.
Ja els he explicat que en els darrers anys hem portat fins a Tarragona a grans marques
comercials, i això comporta la creació de llocs de treball. També, en breu, iniciarem els
treballs relatius als equipaments esportius dels Jocs Mediterranis. I això també implicarà
més contractació laboral. Però no ens aturem aquí.
Des de l’Ajuntament tenim molt clar que hi ha dos pilars fonamentals en la gestió pública
d’avui dia: d’una banda l’atenció social, a la qual ja m’he referit abans. I d’una altra
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banda, el foment de l’ocupació. Això ho fem tant a través del foment de l’obra pública,
com de l’atracció d’inversió i de programes de formació i d’inclusió laboral.
D’altra banda, som un dels municipis que més ha crescut en serveis públics, fins al
punt que,segons el Ministeri d’Hisenda, Tarragona és la quarta capital de l’Estat que
més inverteix per habitant en serveis públics, només per darrera de Sant Sebastià,
Barcelona i Madrid. La nostra inversió en serveis públics arriba als 76’6 milions d’euros
i, amb aquests diners, fem possible que una família mitjana pugui accedir, a través dels
serveis municipals, a llars d’infants, estudis de música, assistència domiciliària, autobús
gratuït per a escolars, aturats, jubilats i pensionistes, al pack social per a persones
necessitades, etc.
Així doncs, pel volum d’inversió en projectes i obra pública, pel foment de l’ocupació,
per les gestions per atraure inversors... per tot plegat, els puc confirmar que en el proper
mandat consolidarem la recuperació. Ja els ho he dit vàries vegades avui, però he d’insistir
perquè és la nostra realitat: som una ciutat de primera, però anem a més.
En aquest sentit hem optat per polítiques socialdemòcrates, expansives, amb una
austeritat raonable, però sense l’austericidi que alguns pregonen o exerceixen.
I si parlem de recuperació hem de fer-ho de futur. Per això, l’últim dels àmbits als quals
em vull referir avui és l’eix de projecció al futur. La nostra recuperació definitiva passa per
quatre pilars fonamentals: seguir potenciant el turisme cultural i de qualitat; la finalització
dels grans projectes de ciutat que hem desencallat i resolt en els darrers anys; els Jocs
Mediterranis; i el suport a iniciatives supramunicipals vinculades, bàsicament, al sector
industrial.
Al turisme ja m’hi he referit abans, i pel que fa a la finalització dels projectes de
ciutat, ja els he explicat que properament acabarem les obres del Mercat, que tenim
desenvolupat, aprovat i en marxa el POUM (que prioritza el PP10, el PMU 34 i La
Budallera), que acabarem de completar la cohesió entre els barris i el centre de la
ciutat, que lluitarem per dignificar l’estació de tren com a porta d’entrada i sortida de
ciutadans i visitants, que seguirem obrint-nos cada cop més a la Mediterrània, que
completarem la recuperació i millora del front marítim de la ciutat i que els creuers
arribaran i sortiran del nostre port. Tenim eines per ser optimistes, tenim motius per
veure Tarragona en positiu i tenim estratègia per mantenir la nostra ciutat de primera.
Però volem més.
I aquí entren els Jocs Mediterranis, que ens aportaran valors com la internacionalització,
la promoció exterior, ingressos per turisme, enriquiment patrimonial de la ciutat i llegat
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futur per als nostres veïns i veïnes. Els Jocs són un aparador que permetrà l’arribada
d’inversors i que, més enllà de la cloenda d’aquest gran esdeveniment esportiu, tindran
una repercussió i un impacte molt positius en la nostra societat.
En primer lloc, perquè mostrarem al món que som una ciutat capaç d’acollir grans cites.
En segon lloc, perquè viurem una experiència única, i aquí em refereixo a tots però molt
especialment als milers de voluntaris que faran viable aquest esdeveniment esportiu.
I en tercer lloc perquè l’endemà dels Jocs, Tarragona i els seus ciutadans i ciutadanes
tindrem uns millors equipaments esportius i socials a la nostra disposició.
Finalment, el quart pilar de la nostra projecció de futur és el suport a iniciatives
supramunicipals. En són bàsicament tres, totes elles vinculades a la indústria i, per tant,
a un dels nostres motors econòmics.
1. En aquest sentit, Tarragona recolza el Clúster ChemMed Tarragona, que vetlla pels interessos i la potenciació del nostre sector químic i del nostre port.
1. Un d’aquests interessos, potser el més urgent a dia d’avui, és la competitivitat energètica, que resulta imprescindible per a les empreses dels nostres polígons industrials. Sense una energia a cost raonable, no poden produir i exportar de manera competitiva, i això limita tant el seu futur com el de les moltíssimes famílies que de manera directa o indirecta treballen per a la indústria.
2. I si és fonamental produir a un preu competitiu, no ho és menys tenir canals per
distribuir el producte. Aquí resulta fonamental una reivindicació que ja he defensat
en múltiples ocasions i davant tots els públics possibles: el tercer fil. El necessitem
i no em cansaré de defensar-ho, perquè el nostre futur econòmic hi està molt lligat.
Per primer cop a FITUR Tarragona ha anat amb l’aliança Costa Daurada teixint
complicitats i complementarietats. I no és casual.
La realitat metropolitana del nostre territori, liderada per Tarragona ha de caminar
ferma els propers anys fins a desembocar en un Ens Metropolità (que no sigui una altra
administració) per aprofitar les sinèrgies de les ciutats i pobles que ens envolten. Hi
ha àrees metropolitanes exitoses com Montpellier i La Rochelle, que són exemple de
transport, residus, aigua, energia, infraestructures i equipaments compartits.
Per això, a mode de conclusió, voldria reiterar que hem complert. Hem resolt o com a
mínim desencallat temes que semblaven eterns. Cap tema està aturat. Pot avançar a
menys velocitat de la que tots desitgem, però no hi ha cap abandonat, encara que la
majoria corresponen a altres administracions, també són de la meva incumbència.
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Per això, podem dir que Tarragona i el seu entorn hem suportat aquest període negatiu
millor que cap altre territori de Catalunya. I ara, que necessàriament ha de venir una etapa
més positiva, tenim possibilitats, amb potencialitats, amb projectes, amb estratègia i
amb recursos suficients com per assolir la recuperació definitiva.
Per avançar, hem de pensar en positiu perquè som una ciutat de primera, però volem
més i anem a més.
La ciutadania ens exigeix als polítics seriositat i alçada de mires. Jo estic convençut que
Tarragona està per damunt de partits i de persones. Per això, qui aspiri a ser regidor
ha de prioritzar els interessos de la ciutat per davant dels personals o de partit. Les
decisions les hem de prendre els d’aquí i des d’aquí. Ningú no ens regalarà res. La
història ens ho ha demostrat. Quan hem exercit un tarragonisme potent, ens en hem
sortit.
En aquest sentit, algunes de les propostes que ja han aparegut són preocupants. La
ciutat no és un cotxe de fira que pot anar amunt i avall, a esquerra i a dreta en funció dels
capricis d’un governant. Cal tenir coherència i en aquest sentit hi ha projectes col·lectius
com els Jocs Mediterranis que no poden ser inclosos de manera irresponsable en alguns
debats. Hi ha projectes com el desig d’una Façana Marítima, o com la urgent necessitat
de disposar d’una estació de ferrocarrils de primera que no poden ser obviats. Les
eleccions han de servir per reforçar aquests projectes i no pas per debilitar-los, perquè
això seria debilitar la ciutat.
Evitem, doncs, caure en el caïnisme i perdre’ns en baralles fratricides. Tots som
Tarragona i tots volem el millor per a la nostra ciutat i per als tarragonins i tarragonines.
Per això, advoco per una campanya electoral austera, responsable i respectuosa amb
les idees discrepants. Una campanya en què la Tarragona positiva s’imposi per damunt
del pessimisme. Una campanya que centri el debat en la pròpia ciutat. La campanya del
meu partit i la meva així ho seran, quan toqui.
Aprofito per expressar, un cop més, la meva proposta i desig d’unes eleccions amb
llistes obertes i amb elecció directa de l’alcalde. Estic convençut que seria positiu perquè
permetria veure una radiografia més clara i transparent de la voluntat dels electors.
Per últim, voldria també que sigui una campanya amb transparència. Els càrrecs públics
i els polítics hem de ser proactius en transparència. Al lloc web de l’Ajuntament ja existeix
la declaració de patrimoni dels càrrecs municipals. També hi és el meu. Com sempre
he fet davant dels periodistes cada quatre anys, vull acabar aquesta compareixença
oferint-los a tots vostès una declaració pública dels meus béns, efectuada davant
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notari. A la sortida d’aquesta sala en trobaran fotocòpies. Va ser un compromís que
vaig adquirir voluntàriament i crec que és una bona pràctica que hauríem de fer tots.
Acabo aquesta compareixença. Ho faig, i parlo en nom de tot l’equip de govern,
amb plena consciència d’haver resolt i desencallat molts dels grans temes de ciutat
pendents des de feia anys. Hem fet front a la crisi sense deixar de banda les obligacions
municipals i, per damunt de tot, hem fet costat a les persones, que són el motiu que ens
mou a liderar una Tarragona de primera que va a més.
Moltes gràcies.
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