“VOLEM I PODEM”
Sala d’actes del Col·legi d’Advocats i Farmacèutics de Tarragona
(Tarragona, 28/01/2014)

Autoritats, alcaldes dels municipis seu dels Jocs Mediterranis del 2017, regidores i
regidors, amigues i amics, tarragonines i tarragonins, bona tarda a totes i tots...
En primer lloc, em permetran que doni les gràcies al Col·legi d’Advocats i Farmacèutics per
acollir-nos un altre cop a la seva seu. I també el meu agraïment al Col·legi de Periodistes,
que un any més organitza aquest cicle de conferències perquè els alcaldes puguem
exposar davant els ciutadans i ciutadanes quin és l’estat i el rumb de les nostres ciutats.
En el meu cas, enguany és la setena vegada que comparec en aquesta sala i davant tots
vostès per analitzar quin és l’estat de la ciutat de Tarragona. Avui, com cada any, vinc a
fer un balanç realista i global de l’estat de la ciutat, de la situació actual de Tarragona i
de les seves fites i possibilitats de futur.
En els últims quatre anys els he parlat de la dècada decisiva que l’any 2010 teníem per
endavant; un any després vaig fer un balanç dels primers quatre anys de l’actual etapa
de govern municipal; el 2012 vaig provar que teníem futur. I l’any passat vaig fer incís
en el fet que estem treballant un horitzó per a Tarragona. Avui els dic rotundament i
amb coneixement de causa que volem i podem. Poden llegir-ho darrera meu, i els ben
asseguro que aquestes paraules són molt més que un eslògan atractiu, més que un
desig i més que una bona intenció. És una realitat en la qual venim treballant fa sis anys,
i pel qual seguirem treballant en el futur. Avui veurem perquè volem i perquè podem!.
Tot neix d’un principi bàsic que els vaig anunciar el 2010 i que es manté com un punt
fonamental del nostre full de ruta: tenim futur perquè hem passat d’improvisar a programar.
Tenim estratègia i els resultats ja s’estan fent evidents en matèries com el turisme, la
cultura, el comerç, l’esport, les noves tecnologies, el concepte smart city, la seguretat, la
sostenibilitat, la mobilitat o l’acció econòmica per fer front a la crisi, entre altres.
No voldria avorrir-los amb un repàs exhaustiu de les fites que hem assolit en els darrers
anys. Tots coneixem sobradament que hem fet realitat el Teatre Tarragona, que hem
desencallat i posat en marxa el POUM i l’Escola Oficial d’Idiomes, que hem dotat la
ciutat d’una nova Comissaria de la Guàrdia Urbana, que hem millorat el centre de la
ciutat i els barris de Ponent, i ara estem millorant Llevant... i així podríem allargar aquest
llistat durant una bona estona. Hem complert i ho seguirem fent, perquè hem programat
tots i cadascun dels nostres passos en benefici de la ciutat.
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Com va dir l’escriptor i científic alemany Goethe, “l’únic home que no s’equivoca és
aquell que mai no fa res”. I nosaltres volem i podem fer coses, i les estem fent. Per això
tenim encerts, i també per això hi ha coses que podríem haver fet d’alguna altra manera.
I m’explico. Posem per cas l’exemple del Mercat Central. Podríem haver aturat el projecte,
reduir-lo a la mínima expressió o simplificar-lo fent només un rentat de cara. Però vàrem
decidir retocar-lo per introduir-hi millores i donar a la ciutat el Mercat que es mereix.
Actualment estem acabant les obres, i hem donat solució als problemes col·laterals que
han sorgit als carrers adjacents. Ho hem fet malgrat que l’Estat i la Generalitat no estan
complint amb els seus compromisos de finançament. Estem avançant en els treballs i
en breu els acabarem. Donarem a Tarragona el Mercat Central que mereix la seva gent.
I ho farem encara que l’Ajuntament i la ciutat hagin de fer-se càrrec provisionalment
del finançament. Insisteixo, provisionalment, perquè això suposaria un gran esforç
per a la ciutat i tant l’Estat com la Generalitat hauran de respondre i fer front als seus
compromisos, que van adquirir amb la ciutat i no amb un partit.
D’altra banda i mentre solucionem tots els assumptes relatius al Mercat, esperem que
cap actor posi ara pals a les rodes i que no sorgeixin dificultats afegides a les naturals
i pròpies d’un projecte d’aquestes dimensions. Els puc assegurar que la situació que
vàrem heretar en accedir al govern municipal i la que tenim avui s’assemblen com la nit
i el dia. i ben aviat sortirà el sol i tots gaudirem d’aquesta nova i magnifica instal·lació
municipal durant molts anys.
Estem configurant un model de ciutat basat en la convivència entre el tradicional comerç
de proximitat i les grans superfícies com són el Corte Inglés i Parc Central. Tenim el nou
Mercat i també estem treballant per impulsar comercialment altres zones de la ciutat
on hi haurà un abans i un després, com ja ho és el Serrallo, que hem dinamitzat, o la
Rambla de Ponent, i com pot ser-ho la Part Alta, a banda del centre de la ciutat.
No serà, per sort, l’única millora que gaudirem en el futur, perquè en els últims sis anys,
els que fa que dirigim el rumb de la ciutat, hem impulsat i fomentat diferents accions
pensant en un benefici a llarg termini.
En aquest sentit, podem parlar de la cultura. En els darrers anys hem creat un model que
ens ha consolidat com la capital cultural del sud de Catalunya, gràcies a la creació del
Teatre Tarragona que, junt amb el Metropol, el Camp de Mart i l’Antiga Audiència sumen
més de 3.000 seients públics. En conjunt ens han permès consolidar una programació
estable de qualitat i assolir una xifra rècord d’espectadors l’any passat, amb 67.000
persones.
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A més, la nostra ciutat disposa d’atractius turístics i culturals com Tarraco Viva, enguany
especialment dedicat al bimil·lenari de la mort d’Octavi August, els castells, amb la Biennal
i el concurs de castells, el patrimoni històric, la gastronomia, els vins, la Mediterrània i un
llarg etcètera que configuren Tarragona com una marca de prestigi basada en el model
turístic cultural i familiar, sense oblidar el religiós. En aquest sentit, cal destacar que hem
multiplicat per 2’5 el nombre de visitants, creixement que no ha experimentat cap altra
ciutat de les nostres característiques, la qual cosa demostra que estem encertant i que
anem pel bon camí.
Això no ho dic jo. Ho diuen les dades. I parlen clar: a nivell turístic i cultural som referents.
I des d’aquí vull agrair la feina feta amb els operadors, càmpings i hotels. A mode
d’exemple, podríem destacar les xifres rècord de turisme aconseguides l’any passat,
quan ens van visitar 2’6 milions de persones. A més, vàrem tenir un total de 124.000
pernoctacions, amb una despesa mitjana de 237 euros per persona, la qual cosa suposa
que aquests turistes, que van dormir a la ciutat, van deixar-hi 29’38 milions d’euros.
Junt amb cultura i turisme, hi ha un tercer pilar que s’emmarca en el grup de projectes
presents que configuren la Tarragona del futur. Em refereixo als esports, que basem
en un model que potencia el foment de l’esport de base i que té l’horitzó dels Jocs
Mediterranis del 2017.
Tot això que els he explicat fins ara va donant forma a la marca de ciutat que estem
impulsant. Aquesta també té com a parts fonamentals els àmbits tecnològic, científic i
comercial. En el primer d’aquests àmbits el referent clar és el concepte de smart city,
com a nou model econòmic i industrial que, lligat a la sostenibilitat, ens està duent a
configurar una ciutat millor per als tarragonins i tarragonines, i també per a tots aquells
que ens visiten.
En l’àmbit científic, el referent clar és la URV, com a institució de formació personal
i acadèmica, com a recerca, però també com a font de transferència directa de
coneixements i de progrés.
D’altra banda i també dins d’un àmbit econòmic, cal destacar la important tasca que
desenvolupa el Port de Tarragona. Consolidat com un dels ports més importants de l’Estat
pel que fa a exportacions, la seva privilegiada situació i la connexió amb el Corredor de la
Mediterrània permetran créixer aquest important motor econòmic de Tarragona.
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I si tenim una ciutat amb un enorme potencial cultural, turístic i comercial, resulta també
fonamental garantir la seguretat de tots, residents i visitants. En aquest sentit, Tarragona
és una de les ciutats més segures d’Espanya en els últims anys, tant a nivell de seguretat
ciutadana com de mobilitat. Només cal veure un parell de dades: les multes han baixat,
els delictes han baixat un 20% mentre que el nombre de detinguts és un 7% superior, la
qual cosa demostra que la guàrdia urbana és més eficaç.
Per cert que, parlant de mobilitat i transport, la feina feta és molta. En el marc del Pla de
Mobilitat hem reorganitzant i millorat el trànsit i estacionament de vehicles a la ciutat, fentla més segura, més còmoda i més accessible per a tothom. Això, però, no ens eximeix
de fer autocrítica: hauríem pogut fer-ho d’una altra manera i potser s’hauria comprès des
del principi. Però ha quedat clar que la mesura ha estat positiva, i que avui s’entén fins al
punt que ara són els propis veïns els que ens proposen zones verdes d’aparcament. I si
les demanen és perquè en realitat pacifiquen el trànsit i faciliten l’aparcament.
Cal destacar també que tenim l’EMT més social de Catalunya, perquè a més dels viatges
gratuïts per als jubilats, també hem inclòs en aquest grup de viatgers gratuïts als aturats
i als infants, així com grans ofertes com són la T-Avança, que permeten als usuaris dels
autobusos municipals utilitzar-los a preus molt ajustats. I a més arribem a tots els nuclis
poblats del municipi, malgrat la dificultat que això suposa, fent increments de preus per
sota de la mitjana catalana.
Finalment, tancant el bloc de les accions realitzades que ens ofereixen beneficis actuals
i futurs, cal destacar la feina feta en matèria de recuperació de places com a espais de
convivència, així com de diferents espais verds en benefici de la ciutat. Em refereixo
als parcs i places públiques, i també a l’Anella Verda. Avui tenim preservades més de
1.700 hectàrees de bosc i hem creat més de 5 hectàrees de verd. A més, hem millorat
la ciutat al centre i als barris de Ponent, i ara ho farem amb la zona de Llevant. Després
ho veurem amb detall.
Totes aquestes accions han suposat una planificació prèvia i, per descomptat, una
inversió econòmica. En aquest àmbit, el de les finances municipals, l’acció que estem
duent a terme ve marcada per tres principis bàsics: el consens, l’austeritat i l’ajuda a
les persones. Aquests són els preceptes que han definit l’elaboració dels pressupostos
municipals de 2014. Han estat aprovats amb consens. No han rebut ni un sol vot en
contra. Això demostra que aquest equip de govern treballa per l’interès global de la
ciutat, pensant en benefici de tots els tarragonins i tarragonines i buscant la màxima
rendibilitat a uns comptes que tornen a ser austers i compleixen el Pla d’Ajust Econòmic.
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En relació a aquest consens, he de ressaltar l’actitud positiva dels representants dels
diferents grups municipals en la governabilitat de la ciutat.
Amb tot, la necessària austeritat a la qual m’he referit fa un moment no és sinònim de
retallades en les partides fonamentals. Al contrari, apostem per potenciar els recursos
de les polítiques d’ocupació, dels serveis a les persones i de l’activació econòmica
principalment a través del turisme i la cultura. Potenciem, doncs, els àmbits que més
urgències presenten en la societat de qualsevol municipi: la creació d’ocupació, l’atenció
social i la generació d’activitat econòmica. En alguns casos ho fem fins i tot assumint
competències que són pròpies de la Generalitat.
Entrant en detall, veiem que la partida que més ha augmentat és la de Serveis Socials. Ho
ha fet en un 21’8% fins arribar als 8 milions d’euros, i dins d’aquesta partida el que més
creix és el Servei d’Atenció Domiciliària, que ha multiplicat per cinc el seu pressupost des
del 2009. Només enguany creix un 68%. Queda clar, doncs, que l’Ajuntament prioritza
les persones i les seves necessitats.
En aquest sentit, hem complert amb les nostres obligacions. Però també és just fer
un reconeixement a les associacions que, en l’àmbit de l’assistència social, han
desenvolupat una tasca fonamental. Em refereixo a la Fundació Bonanit, a Càrites, a
Km. 0, a la Creu Roja, al Banc d’Aliments, Amics del Loreto, als menjadors socials,
algunes entitats veïnals, etc.
Tornant a les necessitats dels ciutadans, hi ha l’ocupació. En aquest sentit, el Consistori
també ha augmentat la partida corresponent a la promoció de l’ocupació. En concret ho
fa un 20,99%, fins als 3’6 milions d’euros, perquè generar oportunitats laborals és tan o
més important com ajudar socialment les famílies.
Finalment, el tercer pilar del pressupost del 2014 és l’activació econòmica de la ciutat.
Enguany hi destinarem 5’7 milions d’euros, un 8’73% més que l’any passat.
Però no només ajudem les famílies incrementant partides. També ho fem seguint amb la
rebaixa o congelació de la pressió fiscal i del deute que venim implantant en els darrers
anys. En aquest sentit, l’Ajuntament preveu per a enguany un augment del 13% en les
ajudes al pagament d’impostos i, a més, incloem una novetat com és les subvencions de
la plusvàlua a la dació en pagament o a habitatges amb execució hipotecària, així com la
congelació de la majoria de taxes i l’increment del 8% de la partida destinada a bonificar
el rebut de l’aigua a les persones que pateixen la precarietat econòmica.
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Pel que fa al deute, seguim complint el Pla d’Ajust Econòmic aprovat l’any 2012 i rebaixem
el deute viu en un 5%. Val a dir que, si no estiguéssim patint l’enorme llast econòmic que
suposen l’aparcament de Jaume I i les obres de l’EOI, el deute municipal encara baixaria
un 7’66% més, fent la situació molt més còmoda i permetent dotar altres partides de
molts més recursos.
Per tot plegat els puc garantir que, en acabar l’actual mandat, el deute municipal de
Tarragona no només serà igual al que vàrem trobar en accedir al govern municipal, l’any
2007, sinó que no creixerà malgrat els efectes de la crisi i el gran esforç inversor –de més
de 200 milions d’euros- que s’ha fet per atendre les greus necessitats i dificultats socials
i la falta de pagament d’altres administracions. L’última és el Fons de Cooperació Local.
Hem interposat un contenciós administratiu per reclamar els diners que ens deuen.
L’Ajuntament és l’administració més propera al ciutadà i, com a tal, no podem deixar de
cobrir les necessitats més bàsiques de la població, malgrat que en ocasions assumim
competències i despeses que no ens corresponen.
Ara bé, per fer tot això possible, en el context actual i amb una clara aposta per potenciar
l’atenció a les persones, hem dissenyat un pressupost pràcticament igual al de l’any
passat, que només creix un 0’8%.
I és gràcies a aquest esforç que les inversions en millores d’espais públics creixen un
28% i que permetran millorar indrets com la Plaça Amèrica de Sant Pere i Sant Pau,
l’asfaltat de Ferran, els vials del Passeig Marítim o la senyalització de monuments,
accessos i patrimoni històric, entre d’altres millores.
I parlant d’inversió i d’inserció laboral, cal recordar que Tarragona és una de les ciutats
que més inverteix en obra pública; en concret, més de 142 milions d’euros.
Tot plegat, i sense sortir del marc de rigor pressupostari al qual m’he referit, Tarragona és
la ciutat catalana amb més inversió municipal per càpita. En temps difícils ens mantenim
més a prop que mai de les persones, intentant donar solucions als seus problemes més
urgents i cercant solucions per al seu futur. Perquè volem i podem crear una Tarragona
millor i amb més recursos i capacitats.
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Així ho han entès també els tarragonins i tarragonines ja que, ara més que mai, està
creixent l’emprenedoria. Actualment estem registrant un augment de la iniciativa laboral,
és a dir, de la creació d’autònoms. És cert que això ve motivat en part per la falta
d’oportunitats laborals, la qual cosa porta moltes persones a crear el seu propi projecte
emprenedor, però la realitat és que avui, a Tarragona, es creen més autònoms dels
que es destrueixen. I això és positiu, perquè és sinònim de recuperació econòmica,
d’il·lusió i de ganes de vèncer la crisi d’una vegada per totes. Insisteixo, un cop més,
que a Tarragona no només volem, sinó que també podem, i així ho estan entenent
també els autònoms. I els avanço que una de les principals novetats que començarem a
aplicar enguany mateix és la bonificació de tributs que fins ara no tenien reducció. Més
endavant en donaré detalls.
I si en matèria econòmica tenim les idees clares, en la vessant purament política no
podia ser menys. Des de fa sis anys estem implantant el consens i el diàleg com a
preceptes bàsics de la nostra acció de govern. Així ha quedat demostrat en l’aprovació
dels pressupostos municipals, però el consens no es pot limitar a aquesta qüestió. Per
això, anem més enllà i volem, i també podem, deixar de banda qualsevol generació de
divisió en la societat. Treballem per al conjunt dels tarragonins, sense excepció, i en
aquest sentit el consens i el diàleg són fonamentals. Així ho hem fet en les principals
accions municipals. En són clars exemples el POUM o el Pla Tarragona 2022.
De tot plegat se n’extreu que la nostra etapa de govern està marcada per l’absència de
grans crisis o discrepàncies que afebleixen. I això només pot voler dir una cosa: estem
fent el que toca fer i ho estem fent tan bé com podem.
Per això Tarragona és una ciutat estable, sense enfrontament polític radical. Tenim
problemes, i tant, però treballem per donar-hi solució, especialment pel que fa als
desequilibris socials.
I tot plegat ho fem aplicant una política de transparència absoluta. Volem que l’acció
municipal estigui regida per la claredat i l’honestedat. Amb errades, potser, però amb
voluntat, fermesa i amb decisions que busquen el benefici de tota la ciutat. Som el primer
ajuntament ha publicat a Internet els sous públics en temps real, i estem fent un projecte
de transparència transfronterer pioner a tota Europa.
Precisament d’aquestes decisions en comencem a veure el fruit ara, quan fa poc més
de sis anys que vàrem entrar en el govern municipal. Per això insisteixo, un any més, en
una proposta que segurament ja m’han sentit pronunciar en anteriors ocasions: els mandats
municipals han de ser de sis anys, perquè és el termini necessari per, després d’unes eleccions,
programar, projectar, licitar les obres i executar-les per, finalment, posar-les en marxa.
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Ara, doncs, veiem el fruit d’aquests últims sis anys de treball. El veiem en el Teatre
Tarragona, en l’EOI, en la nova comissaria de la Guàrdia Urbana, en l’Espai Tabacalera,
el POUM, el Pla de Mobilitat, l’imminent obertura del Mercat, en la concreció de la Smart
City, del Pla 2022, dels Jocs del 2017 o de l’arribada d’IKEA, en la Rambla de Ponent,
amb el Pla Integral de la Part Alta, el de Campclar i amb totes les accions fetes als barris.
Per tots és conegut que tenim la voluntat i la possibilitat de projectar la ciutat cap a
l’exterior, de donar-la a conèixer i de convertir-la en referent. Volem, en aquest sentit,
consolidar-nos com una gran àrea metropolitana de Catalunya. Volem fer-ho amb
garanties i sobre una base sòlida fonamentada en la cultura i el turisme, en l’esport, en
la indústria, en la logística, en la investigació, la tecnologia i la sostenibilitat. Volem una
Tarragona moderna que sigui referent i que lideri el territori que l’envolta. Volem exercir
aquesta capitalitat d’una manera generosa i compromesa.
Així ho estem fent, per exemple, amb els Jocs Mediterranis, on compartim l’experiència
amb 15 municipis seus que seran companys de viatge i no pas subordinats. També ho
fem amb la voluntat de disposar d’un tercer carril útil i beneficiós per a l’economia de la
nostra àrea metropolitana. Vull aprofitar aquest acte per confirmar, una vegada més, que
Tarragona i el seu entorn sortiran victoriosos en l’afer del tercer carril. De fet, ja tenim
un protocol redactat i pendent de signatura amb el Ministeri de Foment, en què es recull
les propostes de la ciutat: renovar l’estació i connectar la ciutat amb les platges, entre
d’altres millores.
Però no podem aturar-nos aquí. Ser capital i exercir com a tal vol dir també defensar altres
interessos fonamentals com, per exemple, la competitivitat energètica. És fonamental
per a la nostra indústria aconseguir aquesta competitivitat, per poder produir i exportar
amb garanties d’èxit. Fins ara, el balanç és negatiu per la diferència de preu de la llum,
desfavorable en relació a altres estats europeus. I això, que pot semblar un problema
llunyà a la ciutadania, és ben bé al contrari: si el preu de la llum no és competitiu, correm
el perill que la gran indústria marxi buscant altres indrets amb millors condicions.
D’altra banda, el lideratge que volem exercir es completa amb el sector del R+D+i.
La nostra aspiració és convertir el Camp de Tarragona en l’Smart Valley del sud de
Catalunya. Volem fer-ho a través de la combinació de tres ingredients fonamentals al
nostre territori: la indústria química, la URV i la sostenibilitat. Perquè som un gran valor
en termes culturals, turístics i gastronòmics, però també som i podem ser-ho encara més
en l’àmbit de la ciència, la investigació, la sostenibilitat i la tecnologia, en combinació
amb una indústria molt potent. Per això, és bàsic aconseguir un tercer carril favorable i
una competitivitat energètica que ara mateix no tenim.
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També hem donat suport a un projecte que neix del Port i l’AEQT, i que es presenta com
imprescindible i necessari per donar més força i pes específic al territori. Em refereixo
al clúster ChemMed Tarragona, que ha de servir per garantir la competitivitat i el futur
del sector industrial. No en va, parlem d’un motor essencial, que produeix 21 milions de
tones de productes i que genera 10.000 llocs de treball directes i 30.000 indirectes.
Així doncs, el clúster es presenta com una eina bàsica de potenciació d’un dels grans
motors econòmics de Tarragona i de Catalunya. El seu objectiu és desenvolupar l’atractiu
i la competitivitat de la zona per a la indústria, la investigació i la logística, i potenciar la
seva projecció internacional. Això ho hem de fer entre tots, i quan dic tots em refereixo a
l’AEQT i l’Autoritat Portuària de Tarragona, que són els impulsors d’aquest clúster, però
també a la resta d’entitats i administracions que en formem part
Arribats a aquest punt, toca parlar ara del què farem. Ja m’he referit, tant avui com
en altres oportunitats, als Jocs del 2017 i al Tarragona Smart Mediterranean City com
els grans motors que han de moure el futur immediat de la nostra ciutat per portar-la
a un nou nivell, a un nou paradigma de ciutat. Però no hem d’oblidar les necessitats
quotidianes de la ciutat. Fins ara ens hem centrat en millorar el centre i els barris de
Ponent, i ara és el moment de Llevant.
Entre els projectes que podran veure a la pantalla, tenim la passarel·la de la platja
del Miracle, que connectarà encara més la ciutat amb la Mediterrània. Hi ha també el
projecte de la Savinosa, la reforma de la Via Augusta, el Parc de les Lletres Catalanes o
el desenvolupament del PMU-34 a la zona del Nàstic i la Budallera.
D’altra banda, enguany també engegarem una mesura destinada a potenciar encara
més la reactivació econòmica a la qual m’he referit. Els he dit que ha crescut el nombre
d’emprenedors autònoms a la ciutat. I els he avançat també que enguany començarem
a aplicar la bonificació de tributs que fins ara no tenien reducció. Ara entro en detalls
i els amplio que l’objectiu de l’Ajuntament és poder arribar a una bonificació màxima
del 95%. Aquesta bonificació afecta a la plusvàlua, a l’IBI i a l’IAE. I actualment són
1.030 els autònoms i emprenedors que se’n poden beneficiar, però esperem que amb
aquest avantatge fiscal siguin molts més els que optin per aquest camí laboral. Aquesta
mesura quedarà concretada en només uns dies, i suposarà la creació d’un sector de
dinamització i innovació prioritària.
Així, facilitant la incorporació a l’autoocupació, també fomentem la creació de treball i la
reactivació econòmica de la ciutat.
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Val a dir que aquesta és una mesura pionera, perquè no hi ha cap altre ajuntament que
hagi posat en marxa aquesta mesura fiscal, sobretot perquè no existeix cap obligació
legal per introduir aquest important ajut. Nosaltres l’aplicarem d’acord a tres paquets de
mesures, que poden veure al meu darrera:
1. Zona prioritària d’innovació i dinamització empresarial.
2. Paquet de suport a joves empresaris i autònoms per a empreses de nova generació.
3. Paquet de suport social i ajuda a les famílies.
Aquestes novedoses mesures suposen un catàleg de bonificacions en els tributs que
redueixen, i molt, les barreres d’accés a l’activitat econòmica. A més, tenen un doble
objectiu: d’una banda, incentivar i ajudar a l’emprenedoria; i d’una altra, revitalitzar els
polígons com poden ser els d’Entrevies i Francolí, fomentant la implantació de noves
empreses. Complim així amb un dels objectius bàsics per a l’equip de govern: reactivar
l’economia local i generar ocupació de qualitat i amb perspectiva de futur.
I parlant de futur, no podem deixar de banda els Jocs Mediterranis. En aquest cas, el
projecte és molt important i els seus beneficis encara ho són més. Podem començar pels
beneficis fiscals que aplica l’Estat i que des del passat 1 de gener ja són vigents. Això,
sens dubte, facilitarà l’arribada d’inversors vinculats o no amb els Jocs. Aquests beneficis
fiscals, junt amb el finançament compromès tant per l’Estat com per la Generalitat,
són realitats que garanteixen la viabilitat dels Jocs. O és que algú dubta que ambdues
administracions acabaran complint les seves obligacions?
D’altra banda, els Jocs permetran la creació –derivada de la inversió en construcció i
turisme-, d’uns 11.500 llocs de treball. I això, amb crisi o sense, són molts llocs de treball.
I no parlem només de Tarragona ciutat, sinó de tots els municipis que seran seu del
Jocs i que ens acompanyaran en aquest viatge. Un cop més, exercirem el lideratge d’un
territori que tindrà en aquests Jocs Mediterranis una gran oportunitat de futur.
Però els beneficis dels Jocs no seran només econòmics. També hem de fer compatible
l’element humà, ja que els 3.500 voluntaris participants obtindran un important llegat
formatiu, a més d’una experiència única.
A més, cal destacar la renovació que viurà Ponent, i que es concreta en les inversions i
millores que poden veure a la pantalla.
Els Jocs, d’altra banda, ens permetran millorar el posicionament internacional de
Tarragona, i això no només beneficia el turisme, principalment esportiu, sinó també
l’arribada d’inversors i, per tant, l’activació econòmica de la ciutat.
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En aquest sentit i gràcies a l’organització dels Jocs del 2017, ja estem mantenint contactes
internacionals que ens han de permetre estendre ponts amb altres països, perquè
inverteixin aquí i perquè les nostres empreses puguin invertir allí. Estem fomentant,
doncs, l’intercanvi de riquesa i de coneixements.
Voldria acabar aquesta compareixença davant tots vostès, aquest repàs a l’estat actual
de Tarragona, recordant que la realitat és que ens ha tocat governar la ciutat en el pitjor
moment, coincidint amb els anys de crisi general al país.
Però recordin que, malgrat aquesta crisi, les dificultats, la falta de finançament d’altres
governs i la necessitat de cobrir les mancances socials de la ciutadania, no hem fet
créixer el deute. Hem invertit amb decisió allà on era necessari, que és en les persones,
i ho hem fet sense hipotecar el futur de la ciutat. Al contrari, hem dotat Tarragona d’eines
i recursos per a construir una ciutat no futurista, sinó amb futur.
Tarragona i la seva àrea metropolitana han suportat la crisi millor que cap altre territori
de Catalunya. Tenim potencialitats i possibilitats que hem de saber liderar com a capital
generosa i compromesa.
En resum, tenim projectes realitzables. I això vol dir que tenim futur, i aquest pertany a
tots els tarragonins i tarragonines.
Probablement hauríem pogut fer més coses, o millorar-ne algunes altres, però poden
tenir la seguretat que les que hem fet tenen fonament i possibilitats per fer de Tarragona
una ciutat encara millor.
Espero i desitjo, amb tot el que els he exposat avui, haver-los transmès una part del
meu optimisme. Ja sé que alguns m’acusen de ser-ho massa, però ja ho deia Churchill:
“Sóc optimista. No sembla gaire útil ser una altra cosa”. Aquestes paraules són perfectes
per al context actual, perquè només amb optimisme i ganes de tirar endavant podrem
superar la crisi.
El meu optimisme no és fantasiós, es basa en el treball, en l’esforç, en la perseverança i
en la confiança en una Tarragona que vol i pot ser millor. I si ensopeguem ens tornarem
a aixecar, perquè de les errades també s’aprèn.
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Les ciutats trien el seu destí i Tarragona ha triat ser una ciutat moderna, turística,
industrial, tecnològica, sostenible, avesada a l’esport i la cultura. Una ciutat referència
per al territori que l’envolta i que mira al futur amb un optimisme fonamentat. Perquè
volem i podem millorar. Perquè volem i podem liderar aquesta gran àrea metropolitana.
Perquè volem i podem fer de Tarragona una gran ciutat de la Mediterrània.
Així ho penso i així he intentat compartir-ho amb tots vostès.

Moltes gràcies.
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