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Només podem fer el que està al nostre abast,
però hem de fer-lo, malgrat les difi cultats
ISAIAH BERLIN

El fet de complir 30 anys d’ajuntaments de-
mocràtics constitueix una fi ta destacadíssi-
ma. Mai, a la història del nostre país i de la 
nostra ciutat, no havíem viscut un període 

de llibertats tan llarg i estable. I crec que el títol 
d’aquest llibre que presentem és del tot encertat: «La 
represa». No podem oblidar certs antecedents: els 
darrers comicis locals van ser quaranta-cinc anys 
abans, a la II República. Ens convoca la memòria his-
tòrica i democràtica.

No ha estat fàcil. Arrancàvem amb molts dèfi cits i 
amb nuclis per vertebrar. Vam invitar a la ciutadania 
a «entrar amb nosaltres a l’ajuntament». Han calgut 
moltes energies, el millor de cadascú i la voluntat co-
muna de progressar i fer progressar aquesta capital. 
Tot i l’esforç continuat, hem de reconèixer que no 
sempre i tothora podem situar-nos en primera línia, 
coincidir amb els demés i que el context econòmic 
sigui favorable. Les societats urbanes són complexes 
i, com diu la saviesa popular, «a vegades, les coses són 
com són». Però, vist amb perspectiva, Déu n’hi do, el 
que hem aconseguit! Tarragona ha evolucionat posi-
tivament, en sintonia i solidaritat amb el nostre país. 
En aquest temps, hem patit, fruït i viscut plenament 
la ciutat.

Sóc dels que creuen en la Política com a una de les 
formes de l’humanisme i com a un exercici ètic, pos-
sible i de responsabilitat, molt a prop dels altres. L’as-
sagista Joan Fuster deia en un diccionari per a ociosos 
que «Política no és sinó l’art o la ciència de convèncer 
el nostre veí que ha de ser conseqüent amb ell mateix 
i la seva dignitat d’home». Certes imatges del que és 
la Política són miratges virtuals i mistifi cadors, certs 
comportaments hem d’evitar-los doncs són mostres 
d’intolerància i maniqueisme.

També crec que és de justícia ressaltar el paper dels 
partits polítics com a una manera d’organitzar-se en 
democràcia i liderar (conduir) uns projectes cívics. 
Als països que millor funcionen els partits i el joc de-
mocràtic, millor funciona la societat i l’Estat de dret. 
Fem una ullada. I no són perfectes ni omniscients, 
els partits. Les persones, de manera individual, no ho 
som. Ni tampoc les institucions o entitats més sec-
torials.

D’altra banda, estic convençut que una de les mi-
llors maneres de actuar per una societat més justa, 
igualitària, fraternal i en llibertat radica en el muni-
cipi: un àmbit cordial o agitat però real, un exponent 
visible i palpable de la vida en societat, un laboratori 
d’idees i experiències. El que s’ha experimentat de 
manera local arriba a la ciutadania i, si funciona, que-
da i s’estén. Pensar global i actuar local és una bona 
màxima.

En aquest llibre es poden trobar les imatges, les 
ofertes i els resultats de les diferents candidatures. 
Estadístiques que poden suscitar altres estadístiques. 

Amics, companys i mestres

Pròlegs
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Però darrera del màrqueting, dels tacticismes i dels 
números, n’hi ha l’opinió i el sentiment respectable 
de tantes i tants ciutadans, que no puc estar-me de 
dir: «el poble tenia raó». En darrera instància, i també 
en primera: tenia i té raó. 

En aquest llibre, no estan tots els que van ser. Fal-
ten les conselleres i els consellers que van entrar per 
diverses circumstàncies endegat ja el mandat (tam-
bé es varen presentar a elecció). El que no falta són 
els partits que no van poder treure cap representant, 
però que van posar-hi tota la il·lusió. El nostre reco-
neixement, als que surten i als que no. La democràcia 
no hagués estat tan viva, les propostes tan plurals i el 
contrast tan enriquidor.

La ciutat i la institució que la representa, l’Ajun-
tament, són una veritable escola de democràcia. En 
aquesta escola, dic ja universitat (doncs personalment 
he viscut sis mandats per voluntat popular) he trobat 
«amics, companys i mestres» —expressió del nostre 
recordat president Joan Reventós. I també gent que 
ha defensat altres colors i altres idees i interessos, 
però amb la qual he pogut debatre’ls (la grandesa de 
la democràcia). La majoria està en aquesta obra. Elles 
i ells m’han ensenyat. La meva admiració i gratitud. 

No podem obviar el pes de l’opinió pública en les 
societats modernes («opinió pública» que és un con-
cepte més ampli que «opinió publicada»). En la con-
fi guració d’aquesta opinió, intervenen els periodistes 
i els mitjans de comunicació —amb les seves infor-
macions, anàlisis, pressings. En la democràcia, també 
la municipal, juguen un paper fonamental. I també, 

com els representants polítics, poden ser subjectes i 
objectes de crítica alhora. Ningú no és intocable. 

Els periodistes que en aquest volum analitzen els 
diferents mandats municipals són «professionals», 
dels millors. Elles i ells han estat treballant a les trin-
xeres de la informació. És gent treballadora. I, per a 
la present obra, a aquests experts del dia a dia, se’ls ha 
encarregat la tasca més difícil: recuperar pàgines lle-
gides i pàgines viscudes. Se l’han «currat» i el resultat 
ha estat reeixit. A la vista està. Una escriptura vibrant, 
àgil, fresca, molt a cau d’orella dels fets. Un servei 
noble a la comunitat.

I com en tota bona obra, és vital l’equip. En aquest 
cas: la idea i l’encàrrec de la Conselleria de Participa-
ció, la coordinació del nostre arxiver Jordi Piqué i del 
periodista Xavier Abelló, i la materialització per Silva 
editorial. Una gestació de mesos que dóna a la llum 
ara. Enhorabona. És una obra plena de dades, opini-
ons, noms i imatges. Entre tanta producció editorial, 
aquest llibre romandrà en el temps. Per l’oportunitat 
del tema, per la seva qualitat tipogràfi ca i de contin-
gut, i per la seva agradosa lectura. 

Tarragona té una història antiga tan interessant que 
pot fer-nos perdre la més moderna i contemporània. 
I són compatibles. Esmenem-ho. 

JOSEP FÈLIX BALLESTEROS CASANOVA

Alcalde de Tarragona
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Per saber cap a on anem, qui som i qui vo-
lem ser, és fonamental saber d’on venim, 
conèixer quina és la nostra història, te-
nir criteri propi per poder valorar quins 

elements han estat determinants en forjar la nostra 
identitat col·lectiva, que no deixa de ser la base fona-
mental per entendre la nostra pròpia vida, la que ens 
defi neix com a individus. És per això que, quan vam 
valorar el projecte d’aquest llibre, la tardor de 2007, 
em va semblar una iniciativa molt interessant per 
relatar, conèixer, analitzar i gaudir, des d’un esperit 
crític i constructiu, el que han estat 30 anys de demo-
cràcia a Tarragona, en defi nitiva, el que han estat tres 
dècades de llibertats a partir del relat d’actualitat dels 
diferents governs de l’administració més propera, la 
local.

Aquest no és un llibre històric, ni ho pretén ser. 
Tampoc és un assaig sociològic. És un relat d’actua-
litat, fet pels cronistes de la realitat, periodistes locals 
que van viure, en primera persona i com a testimonis 
privilegiats a partir de la seva feina diària, els diferents 
mandats que s’han anant succeint a la nostra estimada 
Tarragona des de la constitució del primer Ajunta-
ment democràtic liderat per Josep Maria Recasens, 
el 19 d’abril de 1979. Així doncs, cadascun dels «sig-
nants», tots ells professionals de reconegut prestigi i 
amb trajectòries diverses, coneixen directament els 
fets exposats i, mantenint-se fi dels al a seva professió, 
han fet un resum de cada mandat amb un relat que 
dóna claus per poder entendre quins van ser els fets 
més rellevants que van marcar cada etapa municipal.

En defi nitiva, es tracta d’un llibre amb fi l conduc-
tor únic marcat per la professió dels propis autors, 
tots ells i elles periodistes que en algun moment o al-
tre de la seva vida han cobert la informació municipal 
de forma directa i que per tant han estat constructors 
de la realitat del moment, recollida en les seves cròni-
ques, notícies i reportatges que ja formen part de les 

hemeroteques. Alhora és un document enfocat des 
d’un punt de vista divers, tant per l’origen i estil de 
cadascun dels reporters com per la seva forma lliure 
d’interpretar la realitat.

Als periodistes (jo mai he deixat de considerar-
m’hi malgrat dedicar-me ara a la política) ens agrada 
defi nir-nos sovint com a «contadors» d’històries, com 
a intèrprets lleials i honestos de la realitat que ens en-
volta. El nostre afany és explicar el que passa, donar 
a conèixer els fets de forma amena i entenedora per 
tal que el públic pugui interpretar-los amb l’esperan-
ça que ho faci sense perdre l’esperit crític necessari 
en qualsevol anàlisi. En defi nitiva, aquest llibre és 
una petita contribució a mantenir la memòria de tres 
dècades de democràcia municipal a la nostra ciutat. 
Confi o que puguem fer molts llibres com aquest 
en generacions futures. Serà un senyal inequívoc 
del triomf de la llibertat i, en especial, de la llibertat 
d’expressió, un valor que hem de reivindicar sempre 
perquè en algun moment no el vam tenir i hem de 
garantir que mai més el puguem tornar a perdre. 

BEGOÑA FLORIA ESEBERRI

Consellera de Comunicació, Participació 
i Societat de la Informació de Tarragona 

Saber d’on venim



Un projecte 
col·lectiu

Els països, les ciutats, els pobles tenen bio-
grafi es col·lectives, històries escrites entre 
tots els que comparteixen un temps i un 
espai. És una obra que necessita una certa 

perspectiva per poder-la valorar amb la seva verita-
ble rellevància. Els trenta anys d’ajuntaments demo-
cràtics és una d’aquestes obres col·lectives i el llibre 
que teniu a les mans és el relat escrit amb la distancia 
necessària per conèixer-la amb totes les seves llums i 
ombres. Escrit per periodistes que han viscut aquets 
anys des de la primera línia de la informació i que ara 
poden allargar la mirada per fer balanç, per escriure 
les primeres paraules d’una de les millors histories 
del nostre país. Perquè els ajuntaments democràtics 
han jugat un paper essencial en el progrés i la cohesió 
de la nostra societat. El treball de la immensa ma-
joria dels que durant aquests anys han estat alcaldes 
o regidors ha contribuït a la transformació que han 
experimentat les ciutats. I bo és recordar-ho ara com 
a reivindicació del servei públic que representa la po-
lítica.

El llibre reconstrueix els trenta anys d’ajuntaments 
democràtics a Tarragona, però també és un mirall 
on es poden veure refl ectides moltes de les ciutats 
del nostre país. La democràcia, penso, ha servit a 
Tarragona per reforçar una identitat en positiu, més 
enllà de la que sorgia de ser la capital de la província 
o del contrast amb les ciutats veïnes. Tarragona s’ha 
fet en aquests anys molt més ciutat i això ha donat 
als tarragonins una forta autoestima i el sentiment de 
pertinença a un projecte col·lectiu. Així ha estat en el 
conjunt del país, però crec que Tarragona representa 
un dels millors exemples.

El repte de Catalunya i de les seves ciutats és man-
tenir el projecte col·lectiu, la cohesió, en unes socie-
tats cada vegada més complexes i plurals. Aquest és 
el major dels patrimonis de Catalunya i la política 
ha d’estar a l’altura per preservar-lo. La transició va 

posar les bases del model de convivència i progrés 
que hem viscut fi ns ara. La responsabilitat dels partits 
polítics està entre les llums d’aquesta època perquè 
tots van mostrar la generositat necessària per posar 
els interessos de país i de ciutat per damunt de les 
estratègies pròpies. Desprès, amb els anys, quan arri-
bem a pensar que la democràcia i les llibertats ja ens 
venen donades, han sorgit ombres. I, quan llegim el 
relat que tenim entre les mans, veiem que en alguns 
moments la política s’oblida del bé comú. Aleshores, 
aquests valors compartits que confi guren la demo-
cràcia se’n ressenten i és quan als periodistes ens toca 
a més d’informar amb veracitat, exercir la crítica.

Deia al principi, que els països, les ciutats, els po-
bles tenen biografi es col·lectives, que són, en el fons, 
la suma de totes les biografi es personals. Per a mi, i 
per a la generació de la que formo part, els trenta anys 
de democràcia són els de la plenitud com a ciutadans 
i com a periodistes. Vàrem començar a treballar en 
aquells temps que ja hi havia democràcia formal en 
el país, però els ajuntaments encara eren franquistes. 
Eren temps en els que la frontera entre la objectivitat 
del periodisme i la militància en favor de la llibertat, 
la democràcia i la recuperació de les pròpies institu-
cions era molt difosa. Tots ens sentíem implicats en 
el mateix objectiu. Després, a mida que la democrà-
cia es consolidava, vàrem recuperar el paper que ens 
corresponia a cada un de nosaltres. El que ens exigia 
la societat per mandat constitucional. Als polítics, el 
lideratge i la gestió efi cient. Als periodistes, la infor-
mació veraç i la crítica. Trenta anys després, penso 
que ens podem sentir orgullosos del camí recorregut. 
Però res està guanyat per sempre i llibres com aquest 
serveixen per recordar-ho.

JOSEP CARLES RIUS 
Degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya
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Després de la mort de Franco, el 20 de 
novembre de 1975, l’estructura de po-
der polític del franquisme es manté 
inalterable a tot l’Estat espanyol i conti-

nua immòbil a Tarragona. Els primers canvis comen-
cen a ser perceptibles quan el 21 de gener de 1977 el 
govern d’Adolfo Suárez nomena com a governador 
civil un militant de la recentment creada Unión de 
Centro Democrático, Francesc Robert Graupera, 
exalcalde de Mataró, un home que tenia la capacitat 
de mantenir el diàleg amb l’oposició moderada i que 
va pronunciar el seu discurs de presa de possessió en 
català.

A l’Ajuntament, des del gener del 1976 fi ns a l’abril 
del 1979, l’advocat Esteve Banús Fernández subs-
tituirà el penúltim alcalde franquista, Ricardo Vilar 
Guix, que havia iniciat el seu mandat l’any 1968. Així 
doncs, entre la mort del dictador i la celebració de les 
primeres eleccions democràtiques municipals pas-
saran gairebé tres anys i mig. Massa temps per a un 
consistori que provenia d’un règim en extinció i que 
ja havia perdut els referents necessaris per continu-
ar mantenint-se. Un Ajuntament insostenible, sense 
legitimitat, paralitzat i desprestigiat per una pèssima 
gestió municipal que s’arrossegava des de feia dèca-
des i que patia una caòtica situació fi nancera.

Entre 1965 i 1975, Tarragona registrarà un creixe-
ment de la població superior al 75%, passant de 57.428 
a 100.786 habitants. Aquesta allau de més de 40.000 
immigrants signifi cava el creixement meteòric de la 
demanda de serveis, habitatges i infraestructures que 
requeia sobre l’Ajuntament. Enmig d’aquesta con-
juntura adversa, els problemes endèmics de la ciutat 
s’agreujaven cada vegada més i incidien negativament 
en la percepció col·lectiva dels ciutadans: defi cient 
qualitat de l’aigua, insufi ciència d’aparcaments per 
als vehicles i absència de bona part d’equipaments i 

infraestructures dels barris. Davant de cada proble-
ma, augmentarà progressivament la convocatòria 
de mobilitzacions reivindicatives, generalment amb 
el lideratge dels partits de l’oposició antifranquista. 
Campanyes de protesta ciutadana en les quals sempre 
s’acabava demanant la dimissió de l’Ajuntament que 
encara havia nomenat el règim franquista. La pressió 
social i política anava augmentant progressivament.

Tanmateix, no serà fi ns al 3 d’abril de 1979 que 
se celebraran les primeres eleccions democràtiques 
municipals a l’Ajuntament de Tarragona; les últimes 
s’havien convocat l’any 1934, durant la Segona Re-
pública, feia més de quaranta-cinc anys! El resultat 
electoral va donar la victòria al Partit dels Socialistes 
de Catalunya (PSC), amb Josep M. Recasens i Co-
mes com a alcalde.

Amb la legitimitat dels vots, però sense experi-
ència, amb molt pocs recursos i l’herència de greus 
problemes, els nous polítics municipals hauran de 
començar des de zero. En aquells moments, però, 
l’esperança i la il·lusió dels ciutadans era gairebé infi -
nita, i la societat tarragonina iniciava l’aventura de la 
democràcia.

El títol del llibre, La represa democràtica. 30 anys 
d’eleccions municipals a Tarragona, fa referència a l’acció 
de prendre allò que ens havia estat pres, que havíem 
perdut, és a dir, a la llibertat d’elecció que des de l’any 
1934 ja no s’havia pogut celebrar més.

L’esquema de la present publicació es divideix en 
vuit capítols, un capítol per a cada una de les vuit 
eleccions municipals celebrades a Tarragona, des del 
1979 fi ns al 2007, i cada un d’aquests capítols es divi-
deix en tres apartats homogenis.

El primer, titulat «La campanya i les eleccions», 
conté set documents de propaganda electoral i deu 
fotografi es que il·lustren sobre la campanya i el dia 
en què se celebraren les eleccions. Després de la re-

Introducció



cerca sobre el conjunt de documents disponibles, la 
selecció de les imatges que es publiquen s’ha realitzat 
tenint en compte diferents factors: la qualitat gràfi ca i 
l’interès del document, així com la proporcionalitat i 
la representació de les diferents candidatures.

El segon apartat, amb el títol «Els resultats elec-
torals», aplega les dades generals de les eleccions, els 
gràfi cs dels resultats, la relació dels candidats elegits, 
la seva distribució al Saló de Plens i els membres del 
cartipàs municipal. Cal assenyalar que, segons la do-
cumentació municipal, es fa la llista dels consellers 
elegits i el primer cartipàs municipal que es confi gura 
després de la celebració de cada elecció; per tant, no 
s’hi recullen els canvis, dimissions o substitucions 
que poden registrar-se al llarg dels quatre anys del 
mandat.

En darrer terme, en el tercer apartat, sota el títol 
«Una visió retrospectiva», s’inclou un article perio-
dístic que aporta la visió personal d’un professional 
de la premsa que va tenir relació amb el període cor-
responent. Aquesta tercera part està elaborada, doncs, 
lluny de les biblioteques i els arxius ofi cials: està re-
dactada des dels arxius personals dels seus autors i 
des de les hemeroteques, i a partir també de les ex-
periències particulars dels qui durant les respectives 
èpoques van estar treballant des d’una òptica només 
periodística.

Els professionals que signen aquests vuit articles 
han treballat en diverses capçaleres i mitjans de co-
municació. Els seus arxius personals ens parlen d’in-
formacions i articles publicats al llarg d’aquests tren-
ta anys en molts diaris i setmanaris com ara Mestral, 
Catalunya Nova, El Periódico de Catalunya, Catalunya 
Sud, Nou Diari, El País, Avui, Diari de Tarragona, El 
Mundo o La Vanguardia. La majoria d’ells, a més a 
més, no han dedicat en exclusiva la seva activitat pe-
riodística al món de la premsa escrita, ja que també 

han informat des d’altres suports mediàtics com ara 
la televisió o la ràdio.

Són vuit treballs periodístics i per tant interpre-
tatius, però tots estan realitzats amb aquella visió 
àmplia que només tenen alguns professionals del 
periodisme, aquells que volen anar normalment més 
enllà per primer conèixer i després poder interpretar 
la realitat. Són vuit articles diferents, fets per vuit pe-
riodistes diferents, d’estils també molt diferents però 
que tenen tots en comú un gran coneixement de la 
política municipal i l’activitat socioeconòmica de la 
ciutat de Tarragona de gairebé totes les èpoques. Són, 
en defi nitiva, vuit visions retrospectives personals, 
fruit d’una experiència periodística d’anys, en la ma-
joria dels casos.

Així doncs, cal agrair l’esforç d’aquests professio-
nals per haver donat la seva visió d’una època apas-
sionant per al món local i vital per a una ciutat com 
Tarragona. Finalment, cal agrair també, especialment, 
la col·laboració del Diari de Tarragona, que, amb l’ajut 
de la documentalista Teresa Bretos, ens ha permès 
reproduir imatges del seu fons fotogràfi c, realitzades 
per Ninín Olivé, Carles Abelló, Luis Milián, Pere 
Toda, Txema Morera i José Carlos León. També cal 
reconèixer les facilitats donades per l’Hemerote-
ca Caixa Tarragona per reproduir els documents de 
propaganda electoral que formen part del seu fons. 
D’altra banda, cal estendre el nostre agraïment als es-
tabliments fotogràfi cs Vallvé i Chinchilla per la cessió 
d’imatges, així com també a Mauri, Rimbau i Dalda, 
als diaris Catalunya Sud, Nou Diari, El Punt i Diari de 
Tarragona, i a Tomàs Carot per les cobertes de Mes-
tral.

XAVIER ABELLÓ TOMÀS

JORDI PIQUÉ PADRÓ
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La campanya i les eleccions
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«Ajuntaments franquistes: 
foteu el camp!». 
Coberta de Mestral, núm. 
2, setembre 1978.

«Eleccions: teniu nom de 
dona. L’eròtica del poder». 
Coberta de Mestral, núm. 
19, gener 1979.
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Imatge de les votacions 
en un col·legi electoral 
de Tarragona, 3 d’abril de 
1979.

[Foto: Vallvé]

Membre del cos de 
la Guàrdia Urbana 
dipositant el vot, 3 d’abril 
de 1979.

[Foto: Vallvé]

Josep Sendra Navarro, de 
Convergència i Unió, al 
col·legi electoral, 3 d’abril 
de 1979.

[Foto: Vallvé]
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Àngel Vallvé Morera, de 
Centristes de Catalunya-
UCD, lliurant el seu vot, 
3 d’abril de 1979.

[Foto: Vallvé]

Josep Maria Recasens 
Comes fent el signe de la 
victòria després de votar, 
3 d’abril de 1979.

[Foto: Vallvé]

Josep Maria Recasens, 
després de votar, és 
entrevistat per Josep-Lluís 
Carod-Rovira, 3 d’abril 
de 1979.

[Foto: Vallvé]



Cens Meses Votants Abstenció
Vots

nuls en blanc a candidatures vàlids

74.861 n/d 42.432 
56,68%

32.429 
43,32%

264 
0,62%

131 
0,31%

42.037 
99,07%

42.168 
99,38%

Percentatge sobre el total de vots emesos (1979)

PSC-PSOE

10.912
25,88%

PSUC

9.136
21,67%

CC-UCD

8.545
20,26%

CiU

6.021
14,28%

CPV

2.832
6,72%

Altres

2.453
5,8%

ERC-FNC

2.138
5,07%

Candidatura Sigles Vots % sobre 
vots vàlids Consellers

Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE PSC-PSOE 10.912 25,88% 8

Partit Socialista Unifi cat de Catalunya PSUC 9.136 21,67% 6

Centristes de Catalunya-UCD CC-UCD 8.545 20,26% 6

Convergència i Unió CiU 6.021 14,28% 4

Candidatura por la Participación 
de los Vecinos en el Ayuntamiento CPV 2.832 6,72% 2

Esquerra Republicana de Catalunya-FNC ERC-FNC 2.138 5,07% 1

Coalición Democrática CD 1.098 2,60% –

Organización Revolucionaria de los Trabajadores ORT 689 1,63% –

Moviment Comunista de Catalunya-OEC MCC-OEC 508 1,20% –

Partit dels Treballadors de Catalunya-UC PTC-UC 158 0,37% –

Els resultats electorals
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Conseller/a Candidatura

Josep Maria Recasens Comes Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Enric Olivé Serret Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Josep Anton Burgasé Rabinad Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Àngel Martínez Lanzas – Maria Lluïsa Garcia Sánchez Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Josep Maria Magí Miró Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Sergi Xirinacs Díaz Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Carles Pujol Moragas Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Ramon López Proubasta Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Josep Anton Baixeras Sastre Partit Socialista Unifi cat de Catalunya

José Estrada Cruz Partit Socialista Unifi cat de Catalunya

Víctor Farré Ballarín Partit Socialista Unifi cat de Catalunya

Domingo Caamaño Louro Partit Socialista Unifi cat de Catalunya

Josep Maria Güell Socias Partit Socialista Unifi cat de Catalunya

Antoni Carrillo Peñalver Partit Socialista Unifi cat de Catalunya

Àngel Vallvé Morera Centristes de Catalunya-UCD

Nicolau Garau Martí Centristes de Catalunya-UCD

Josep Maria Dalmau Casanovas Centristes de Catalunya-UCD

Josep Maria Forné Llambrich Centristes de Catalunya-UCD

Josep C. Pereira Casas Centristes de Catalunya-UCD

Jaume Andreu Cuella Centristes de Catalunya-UCD

Josep Sendra Navarro Convergència i Unió

Teresa Batet Pons Convergència i Unió

Ramon Franquès Sardà Convergència i Unió

Joan Miquel Nadal Malé Convergència i Unió 

Francesc Xammar Vidal Cand. por la Part. de los Vecinos en el Ayuntamiento 

Antoni Ruiz Fustero Cand. por la Part. de los Vecinos en el Ayuntamiento 

Sebastià Barrufet Rialp Esquerra Republicana de Catalunya-FNC

Consellers electes (1979)

ERC-FNC

CPV

CiU

CC-UCD

PSUC

PSC-PSOE

Distribució de cadires 
en el Saló de Plens
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Cartipàs municipal (1979)

El 19 d’abril de 1979 es constitueix la nova corporació municipal. La mesa d’edat queda integrada per Domingo 
Caamaño Louro i Josep Anton Burgasé Rabinad, regidors electes de major i menor edat dels presents, respecti-
vament, i per José Ramón Souto Orosa, que actua com a secretari. En la sessió, Josep Maria Recasens Comes és 
investit alcalde de l’Ajuntament de Tarragona. 

Posteriorment, en la sessió extraordinària del 3 de maig de 1979, es distribueixen les competències i la corpo-
ració municipal queda constituïda de la següent manera:

Conseller/a Càrrec Candidatura

Josep Maria Recasens Comes Alcalde PSC-PSOE

Josep Anton Baixeras Sastre 1r tinent d’alcalde. Conseller d’Acció Ciutadana PSUC

Enric Olivé Serret 2n tinent d’alcalde. Conseller d’Urbanisme i Habitatge PSC-PSOE

Josep Sendra Navarro 3r tinent d’alcalde. Conseller de Salut Pública i Medi 
Ambient CiU

Josep Maria Magí Miró 4t tinent d’alcalde. Conseller de Governació, Seguretat 
Ciutadana i Concessions PSC-PSOE

Víctor Farré Ballarín 5è tinent d’alcalde. Conseller d’Hisenda PSUC

Sergi Xirinacs Díaz 6è tinent d’alcalde. Conseller de Cultura PSC-PSOE

Francesc Xammar Vidal 7è tinent d’alcalde d’Informació CPV

Josep Anton Burgasé Rabinad 8è tinent d’alcalde. Conseller de Joventut, Esports i Lleure PSC-PSOE

Josep Maria Dalmau Casanovas 9è tinent d’alcalde CC-UCD

Josep Maria Forné Llambrich 10è tinent d’alcalde CC-UCD

Maria Lluïsa Garcia Sánchez Consellera d’Ensenyament PSC-PSOE

Antoni Carrillo Peñalver Conseller de Trànsit i Transports PSUC

Joan Miquel Nadal Malé Conseller de Serveis Municipals i Obres de Manteniment CiU

Sebastià Barrufet Rialp Conseller delegat de Relacions Públiques, Agermana-
ments i Congressos ERC-FNC

Ramon Franquès Sardà Delegat d’alcaldia per a l’Assessorament Jurídic CiU
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Diario Español, 4 d’abril de 1979.
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Mestral, edició del 6 al 12 d’abril de 1979.
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Foto de grup dels consellers del primer Ajuntament democràtic, 19 d’abril de 1979.

[Foto: Vallvé. AHCT. Ref. 27138]
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Una visió retrospectiva

1979-83. 
El primer govern local 
elegit consolida la 
democràcia

Aquest capítol és una crònica en clau d’in-
ventari històric, que arrenca de la ne-
cessària contextualització sociopolítica 
d’aquell any en què fi nalment va arribar 

la democràcia a l’escala més pròxima als ciutadans. 
Precisament per aquesta particularitat, potser cal di-
buixar més el detall d’alguns fets i accions que van 
suposar engegar la nova Tarragona.

El 8 de desembre de l’any anterior s’havia aprovat 
la Constitució en referèndum (a la ciutat es va regis-
trar un 67,3% de participació, amb un 89,4% de vots 
a favor, un 6,3% en contra, un 4,3% en blanc i nuls 
la resta). El país registrava una infl ació del 14% (amb 
una certa tendència a l’estabilitat, després de signar-se 
els Pactes de la Moncloa), i es vivia un entorn de con-
fl ictivitat laboral: al gener, vaga de trens i de forners; 
al febrer, vaga de la banca, el tancament d’Acerbi, la 
crisi d’Alena… De fet, la constitució dels nous ajun-
taments, el 19 d’abril, es va fer amb vaga del servei de 
recollida de la brossa i els carrers bruts.

L’ONU va declarar el 1979 Any del Nen, i l’Òm-
nium del Tarragonès, Any Rovira i Virgili. ETA 
també marcava la seva macabra història: matava el 
 governador militar de Madrid, i una setmana després 
la víctima fou el president de la Sala Sisena del Tribu-
nal Suprem, assassinats pels GRAPO.

L’any naixia amb eleccions generals convocades 
per al dia 1 de març, però tota l’expectativa estava 
centrada en les municipals (el setmanari Mestral núm. 
19, del 19 al 25 de gener, titulava «Eleccions: teniu 
nom de dona. L’eròtica del poder»); la presentació de 
les llistes, el 18 de febrer, es va fer en plena campanya 
de les generals, que a la demarcació van guanyar les 
forces d’esquerra.

La ciutat tenia al voltant dels 110.000 habitants (se’n 
reconeixien uns 3.000 més, de fet). El governador ci-
vil era Francesc Robert Graupera, l’arquebisbe, Josep 

Pont i Gol, i l’alcalde, Esteve Banús; el seu anunciat 
relleu imminent no era l’únic canvi que es registrava 
a la ciutat. Al gener van haver-hi nomenaments. El 
12 Enric Basas prenia possessió com a director de Rà-
dio Tarragona substituint Josep M. Tarrasa, el pare de 
Maginet. El 23 Joan Ramon García Pujol era escollit 
nou president de la Cambra de Comerç (una de les 
primeres accions va ser elaborar un butlletí mensu-
al sobre la conjuntura). El 26 Joan Clos, l’exalcalde 
de Barcelona i exministre, era nomenat director de 
l’Hospital Joan XXIII.

La societat tarragonina, expectant amb el canvi 
de govern local i per passar pàgina defi nitivament 
a la dictadura franquista, vivia amb l’aigua salada 
i les mobilitzacions que això va generar: la Federa-
ció d’Associacions de Veïns (FAV, que promovia una 
candidatura independent i va treure dos regidors) ha-
via engegat una campanya a favor de l’abstenció en 
el pagament del rebut de l’aigua, i a més s’acabava 
de  constituir una Comissió en Defensa de l’Aigua 
al Camp de Tarragona, amb el suport d’ecologistes i 
d’Unió de Pagesos.

La Comissió Municipal Permanent (l’òrgan de 
govern d’aleshores, que es reunia quinzenalment) al 
gener acordava batejar el segon institut de la ciutat 
amb el nom de Pons d’Icart, i el 19 del mateix mes es 
presentava la maqueta del pàrquing de la Pedrera, un 
projecte privat que es valorava viable —i que palesava 
una de les mancances de la ciutat—, amb una inver-
sió de 900 milions de pessetes (uns 54 milions d’eu-
ros), l’any en què el salari base era de 20.700 pessetes 
mensuals (124 € al mes). En el preludi electoral, es 
denunciaven els accessos intransitables a l’Hospital 
Joan XXIII, i es feia pública la fallida dels autobusos 
municipals, amb 32 treballadors i un dèfi cit de 20 mi-
lions de pessetes.

El context de la primera legislatura 
municipal democràtica
Durant el primer govern local se celebra el referèn-
dum de l’Estatut, el 25 d’octubre del mateix any 79. 
El resultat favorable (el Butlletí d’Informació Municipal 
en va publicar els resultats per barris) va donar lloc a 
la convocatòria de les primeres eleccions autonòmi-
ques, el 23 de març del 80, que guanyava Jordi Pu-
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jol. En l’àmbit estatal, cal destacar l’intent frustrat de 
cop d’estat el 23 de febrer de l’any 81, que va generar 
la celebració molt singular de la Diada de les Forces 
Armades en totes les casernes de l’Estat, també la de 
Tarragona, i de la Constitució. L’octubre del 82, Feli-
pe González guanyava les eleccions generals.

En l’àmbit socioeconòmic, cal destacar l’elevat ín-
dex de l’atur i l’organització dels aturats, que duien a 
terme accions reivindicatives, també contra l’Ajunta-
ment i promogudes per un dels regidors del PSUC, 
José Estrada (secretari general de CCOO), que va 
abandonar l’escó per dedicar-se a aquesta lluita, tot 
buscant involucrar l’Ajuntament en les solucions a 
l’atur, i que des de l’àrea de Serveis Socials s’hi do-
nessin respostes.

El dimarts 3 van ser les votacions, i el dimecres 4 
se’n coneixien els resultats. S’acabaven els alcaldes a 
dit i es tancaven els quaranta anys de dictadura. La 
crònica d’un dia històric revelava que les esquerres 
havien escombrat a Tarragona: el 47,55% dels elec-
tors (havien votat el 56,68% dels 74.861 electors) van 
donar els vots a les llistes del PSC i del PSUC, que 
obtenien catorze dels vint-i-set regidors, majoria su-
fi cient per governar. En l’equip del primer govern 
caldria afegir-hi els dos regidors de la llista impulsada 
pels veïns (6,72% dels vots) i també el regidor d’ERC 
(amb el 5,07%). Al 59,34% de vots d’esquerra, s’hi 
afegien el 14,28% de CiU i els seus quatre regidors, 
en virtut del Pacte de Progrés que es va negociar en-
tre els partits per deixar a l’oposició UCD (partit que 
governava a l’Estat), que, amb el 20,26% dels vots, va 
obtenir sis escons.

El dijous 19 es constituïa la corporació1 i s’aprova-
va el cartipàs.2 El palau municipal compartia edifi ci 
amb la Diputació. El primer Ple va ser una bassa d’oli, 
segons les cròniques. Igual que la majoria d’ajunta-
ments, a Tarragona també es va acordar redactar plans 
d’urgència, el Programa dels Cent Dies, per fer front 
a l’atonia municipal per la llarga agonia dels ajunta-
ments franquistes.

En la mateixa proporció a l’expectació per l’arri-
bada dels ajuntaments democràtics, hi havia ganes, 
moltes ganes, tant entre els partits com entre la ciu-
tadania, d’experimentar la recuperació de la proximi-
tat entre els polítics escollits i la ciutadania. Les dosis 
 d’il·lusió i de treball compensaven la manca d’experi-
ència i d’habilitats en el govern i la gestió local, que a 
més calia activar en molts fronts, alhora que renovar. 
Era un nou estil de fer, quan calia fer-ho tot. L’expec-
tació i l’assistència de ciutadans per seguir els plenaris 
era notòria.

L’alcalde
Josep Maria Recasens encapçalava la llista dels soci-
alistes, per elecció de l’assemblea local del partit. Als 
seixanta-un anys, l’historiador vocacional i professi-
onal de l’administració al Nàstic que havia lluitat en 
defensa de la República contra els militars colpistes 
des del POUM, va accedir a l’alcaldia encetant la de-
mocràcia municipal. Tenia clars els problemes de la 
ciutat i del territori, quina ordenació reconeixia que 
havia de dur a terme la Generalitat.

Inseparable de la pipa, accessible però de caràcter 
fort, va marcar un estil propi. Abnegat en el treball, 
no hi havia altre remei —igual que per a la resta de 
l’equip de govern— per fer front a tants i greus pro-
blemes, va pilotar els primers cent dies i després tota 
la legislatura.

El primer acte públic notori va ser per retre comp-
tes dels cent dies, en un context en què es buscava 
desacreditar la persona amb una auca; va haver de 
prendre mesures dràstiques envers el cap de la policia 
municipal, que havia fet declaracions qüestionant la 
seva autoritat, igual que va aprendre a acomodar-se al 
protocol dels actes públics.

Va saber vertebrar l’equip, malgrat els moments de 
crispació per temes puntuals i picabaralles amb re-
gidors als quals va retirar la confi ança en el càrrec. 
El 23-F no va dubtar a mantenir Tarragona en una 
posició de fermesa en la defensa de les llibertats de-
mocràtiques i nacionals, i criticar els colpistes.

Va articular un reglament de participació ciutadana, 
va adherir l’Ajuntament a la Federació de Municipis 
de Catalunya, va modernitzar la imatge  corporativa 
municipal…, tot un seguit de gestos que li van val-
dre reconeixements, com per exemple el de l’Asso-
ciació de Congregacions de Setmana Santa, que el va 
fer pregoner l’any 80. Calia fer tantes coses que, per 
exemple, la corporació també va haver d’ordenar la 
pràctica del nudisme a les platges.

El divendres 20 de maig de 1983 se celebrava el 
darrer Plenari de la legislatura, i l’alcalde, en el seu 
parlament de comiat (per bé que tornaria a liderar el 
segon govern), es va disculpar per les vegades que hi 
havia hagut enfrontaments en els debats, «fruit de la 
passió en la defensa de les posicions, que es creien 
encertades i en benefi ci de la ciutat».

La transparència informativa, 
base del canvi
La comunicació,3 com a base de la voluntat de trans-
parència informativa, va ser un dels eixos fonamen-
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tals i va marcar, des de l’inici, la primera legislatura 
i la política local. A fi nals de juliol ja es va editar i 
distribuir casa per casa l’embrió del que seria des de 
setembre el Butlletí d’Informació Municipal (BIM), amb 
periodicitat mensual, un full bilingüe que informava 
sobre dos dels punts més crítics: el problema de l’ai-
gua i l’estat de comptes de les fi nances municipals, 
amb un deute de 689,9 milions de pessetes (més de 
4 M€), més de la meitat del que seria el pressupost 
aprovat per al 1980.

A més, en l’àmbit estatal encara hi havia un bon 
maridatge entre periodistes i polítics, en la complici-
tat d’assolir l’objectiu d’aconseguir la implantació de 
les llibertats democràtiques, que va tenir el seu paro-
xisme i alhora punt d’infl exió en la nit del 23-F. Des 
de llavors, el poder va distanciar-se més de la premsa, 
però en l’àmbit local tot just encara s’estava estrenant 
aquest vessant de la transparència.

Quan el diari local encara era farcit de buròcrates 
de l’aparell de la Prensa del Movimiento (tot i haver-hi 
honroses, però comptades, excepcions), que el Día de 
San Valentín fos notícia de portada era tot un refl ex 
de l’estat de la qüestió. Sense alternativa, les corres-
ponsalies dels diaris catalans oferien més informació 
que les notícies ofi cialistes que emplenaven el Diario 
Español. El setmanari intercomarcal Mestral (Alt i Baix 
Camp i Tarragonès) maldava per sobreviure, agluti-
nant professionals joves i crítics. També amb vocació 
intercomarcal, la cadena SER (Ràdio Reus EAJ-11) 
s’havia implantat amb informatius de referència.

Entre les mesures urgents, i d’acord amb el repar-
timent del cartipàs municipal que va donar a la can-
didatura d’independents l’àrea d’Informació, es va 
crear el Servei de Premsa. Les primeres funcions van 
ser organitzar la logística de la distribució d’informa-
ció (era l’inici de les fotocòpies amb paper tèrmic, 
i es repartien les notes a través de motoristes de la 
Guàrdia Urbana per tal que tots els mitjans i profes-
sionals acreditats que operaven a Tarragona les tin-
guessin el mateix dia, i acabar així amb preferències 
privilegiades i viciosos oblits). I també es gestionaven 
les demandes dels mitjans (per fomentar el contacte 
directe es van dur a terme trobades informals amb el 
format de «cafè de redacció»).

El Butlletí va tenir la seva vida pròpia i evolucions 
de format, paginació, impressió, disseny, seccions, en 
el tractament de les notícies i fi ns en el nom. També 
va incorporar suplements: de cultura, d’acords muni-
cipals, més tard Quaderns de Joventut i el programa 
de festes de Santa Tecla. En el primer es van publicar 
les retribucions del govern i els horaris d’atenció dels 
regidors, i hi hauria també seccions explicant el que 
feien els regidors. No solament recollia la informació 
municipal sinó que també s’obria a les entitats de la 
ciutat.

Va haver-hi altres instruments de comunicació. El 
Llibre blanc de la gestió municipal, el 1981, va ser un nou 
enfocament de la memòria administrativa. Es va es-
tablir un acord amb Ràdio Tarragona per a la retrans-
missió dels plens, ja des de gener del 1980, que va 

Actuació del Ball de Dames i Vells a la plaça de la Font durant les festes de Santa Tecla, 23 de setembre de 1982.

[Foto: Chinchilla. AHCT. Ref. 19265]
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servir de base per, aquell octubre, concertar un espai 
setmanal d’informació municipal, embrió del que se-
ria més tard l’actual emissora Tarragona Ràdio.

Des de Premsa es van organitzar campanyes per 
donar suport a accions municipals, com el cens del 
1981, el pagament dels impostos, el Pla General, un 
debat públic sobre la petició d’ampliació de Dow, el 
concurs d’idees per a la remodelació de la Rambla, la 
divulgació del plànol de la ciutat i dels monuments 
del patrimoni històric o la normalització lingüística 
(adhesió a la campanya de la Norma, impulsada per 
la Generalitat), entre les més remarcables.

Quant a la participació ciutadana de forma més di-
recta, es va aprovar un Reglament, que permetia fi ns i 
tot presentar preguntes a les entitats, o mocions amb 
el suport d’algun grup polític. D’aquí van venir les 
desavinences amb l’alcalde.

Grans temes, petits detalls
En la primera legislatura de tots els ajuntaments de-
mocràtics les urgències eren arreu. Les mancances, a 
dojo, precipitaven l’acció en tots els fronts. Es poden 
indexar uns quants temes que, ben segur, eren deno-
minador comú dels consistoris com a objectius prio-
ritaris. L’urbanisme, les polítiques socials i els serveis 
d’atenció a les persones, i la comunicació. 

Tot això a més d’altres qüestions, de caràcter més 
genèric, com abordar el protocol municipal per cele-
brar la Diada Nacional de Catalunya o la confecció 
del cens sota la nova llei: l’any 1981 se’n va fer la re-
visió i posada al dia de xifres que tenen repercussió 
amb el fi nançament. Es va programar una campanya 
per incentivar la participació i trametre a la ciutadania 
la necessitat de posar al dia les xifres, que revelaven la 
necessitat d’obtenir millors serveis, i el fenomen de 
la població de pas. La reforma administrativa va ser 
també una qüestió troncal, amb la nova Llei de bases, 
que reivindicava més autonomia municipal i l’ade-
quació a l’Estatut.

El planejament territorial era una qüestió estratè-
gica per a una ciutat que ja es dibuixava com la capital 
de la segona conurbació catalana; el nucli d’un nou 
hinterland, l’embrió del Camp (com a entitat que au-
gurava Lluís Mezquida: «la carretera entre Tarragona 
i Reus serà el carrer Major del Camp de Tarragona», 
deia quan encara ambdues ciutats estaven separades 
per una obsoleta carretera, sense vorals i amb catorze 
punts negres).

No debades, també, els partits maldaven per esta-
blir les bases d’un ordre supramunicipal. Es va im-

pulsar el Consorci dels 21 municipis, amb resultats 
fallits malgrat els esforços; així es va denominar l’in-
tent de vertebrar el triangle Tarragona-Reus-Valls per 
a uns, o per a d’altres el polígon amb vèrtexs més am-
ples com Salou pel sud i Torredembarra al nord, o els 
més agosarats que l’ampliaven a Cambrils-Calafell.

Enmig d’aquest brogit d’acció, la Canonja aixecava 
la seva veu reclamant la identitat arrabassada per la 
dictadura. El procés de creació d’una entitat local me-
nor (ELM) va ser el primer pas per iniciar el procés 
administratiu de restablir una situació política.

Els punts estratègics
Els tres punts estratègics transcendents en aquella 
primera legislatura van ser el planejament urbanís-
tic; el segon, solucionar el problema de la manca i la 
salinitat de l’aigua —tant de manera immediata com 
estructural—, i el tercer, la Universitat.

El planejament urbanístic, amb la redacció d’un 
Pla General (PG) que havia d’articular també un Pla 
Parcial per a la Gran Indústria (PPGI, per a l’ordena-
ment de la química) i un Pla Especial de la Part Alta 
(per al patrimoni i el conjunt històric). El PG es va 
plantejar sobre la base de dos eixos: cosir els barris 
(així es va denominar la vertebració dels nuclis ur-
bans de ponent, que havien crescut de forma caòtica 
amb el desarrollismo industrial i econòmic, però també 
els residencials de llevant); també incloïa recuperar la 
façana marítima i l’espai portuari (segrestat a la ciu-
tat), amb un PPE de platges, i plantejar el creixement 
del nucli central de la ciutat en direcció al Francolí.

Quant a l’aigua, van haver-hi tres fronts clara-
ment oberts per impulsar solucions immediates a la 
salinitat dels aqüífers i de l’aigua de les aixetes (en 
qualsevol cas, una situació millor que a Reus, amb 
restriccions en el subministrament de fi ns a 20 hores 
diàries), com habilitar fonts per obtenir aigua bona 
amb garrafes i cues organitzades, davant del cemen-
tiri i al peu de les escales de la catedral, a la plaça de 
les Cols, que van servir per descongestionar les cues 
del Llorito.

En paral·lel, calia renovar la xarxa de distribu-
ció per evitar fuites i buscar abastament municipal 
 complementari als pous salinitzats, com ara amb la 
compra d’aigua a Salomó i Montferri, o la construc-
ció d’una petita resclosa per aprofi tar al màxim el ca-
bal minso del riu Francolí, accions que van constituir 
un esforç important i positiu.

També calia intervenir sobre la gestió. Els veïns 
tenien plantejada una guerra oberta contra l’empre-
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sa Saur (fi lial d’Aigües de Barcelona), amb boicot al 
pagament de les tarifes per la mala qualitat del sub-
ministrament. A les dotze de la nit del 10 de gener 
de 1980, tocant les campanes (si s’ultrapassava el dia, 
l’acord del Plenari ja era vàlid), es produïa la vota-
ció per la qual es creava l’empresa municipal mixta 
Ematsa.

Mentrestant, però, es treballava políticament amb 
l’anomenat minitransvasament, i l’Ajuntament s’hi va 
adherir però d’acord amb l’organisme unitari del ter-
ritori cedent de l’aigua, el Consell de l’Ebre. L’apro-
vació de la Llei 18/81, del dia 1 de juliol, va suposar la 
concessió d’un màxim de 4 m3 per segon d’aigua re-
cuperada pels revestiments dels canals de l’Ebre per a 
municipis i indústries del Camp (el 2 d’abril de 1985 
es crearia el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), 
que va ser l’ens encarregat de gestionar l’execució del 
projecte de portar l’aigua, que arribava a Tarragona el 
3 d’agost de 1989).

Els estudis universitaris, que havien començat a 
impartir classes el curs 1971-72, aleshores eren dele-
gacions de la Universitat de Barcelona. El 1977 van 
començar els estudis de Medicina a Reus, ciutat que 
va aconseguir l’emplaçament defi nitiu de la Facul-
tat, pel qual havia lluitat Tarragona i que va costar el 
càrrec al president de la Diputació, Francesc Cailà i 
Mestre, que va deixar-la el 30 de setembre de 1980. 
Per esdevenir Universitat de Tarragona, objectiu que 
s’estava gestionant quan van arribar els primers ajun-
taments democràtics, calia disposar d’emplaçaments 
propis. L’Ajuntament va decidir en el Plenari de març 
del 81 adquirir l’edifi ci de l’antiga Salle, a la plaça Im-
perial Tàrraco, on hi havia les facultats de Lletres i 
Químiques, adequar-lo i cedir-lo a la Universitat. El 
1983 el Congrés dels Diputats creà les facultats de Fi-
losofi a i Lletres i Ciències Químiques de Tarragona. 
Però no seria fi ns al 30 de desembre de 1991 que el 
Parlament de Catalunya aprovaria la Llei 36/1991, de 
creació de la Universitat Rovira i Virgili.

Les potes del govern
Calia treballar en l’estructura administrativa de l’Ajun-
tament i motivar el funcionariat, a més d’incorporar 
la informàtica que de forma incipient  començava a 
aparèixer en la societat. La formació, actualització i 
agilitat en els procediments van ser accions que van 
permetre articular el passat amb les noves necessitats 
de la corporació democràtica.

La Guàrdia Urbana (policia municipal o local) va 
ser objecte d’atenció especial per tal de modernitzar el 

cos, en tots els sentits. Nova uniformitat, en sintonia 
amb les directrius de tot Catalunya; es va crear for-
mació específi ca i es van reciclar els policies, d’on van 
sortir les noves promocions (la primera promoció va 
sortir el febrer del 81, amb les primeres dones agents) 
que es regien per un nou reglament interior. Es va do-
tar de nous vehicles i es va iniciar la descentralització 
del servei, amb un incipient centre a Torreforta. Per la 
diada de Sant Jordi de l’any 82 es presentava la nova 
Guàrdia Urbana.

Un procés semblant es va fer amb els bombers. 
Partint d’un parc obsolet (els tres camions cabien 
en l’indret on també hi havia la Guàrdia Urbana i el 
servei de grua, al carrer Pare Palau / Prat de la Riba) 
i d’uns professionals insufi cients, es va impulsar el 
cos per tal d’adequar-lo a les necessitats de Tarragona. 
De seguida s’hi va incorporar un enginyer com a cap 
de parc (gener del 80), i es va elaborar un pressupost 
d’inversions destinat a l’adquisició de material, en-
focat ja cap a la construcció del nou parc. El conveni 
amb la Generalitat i un programa de formació van 
completar el gruix de la posada al dia d’aquest servei.

Al marge del Pla General, en l’àmbit de l’urbanis-
me cal registrar altres qüestions i accions destacables. 
El 15 d’abril del 82 el tinent d’alcalde d’Urbanisme, 
Enric Olivé, va deixar la corporació per discrepàn-
cies amb el seu partit i grup municipal, bàsicament 
en relació amb el Pla Parcial de la Gran Indústria i la 
sol·licitud d’ampliació de Dow, amb una inversió de 
27.000 milions de pessetes (unes catorze vegades el 
pressupost municipal). Josep Anton Burgasé va ocu-
par el càrrec vacant, i l’equip es completava amb un 
director, Antoni Pujol, que va pilotar la darrera fase 
d’aprovació del Pla General que redactava l’equip li-
derat per Joan Antoni Solans. Va servir de base per a 
la confecció d’un plànol de la ciutat completament 
actualitzat.

El Pla Parcial de la Pedrera va ser polèmic, i li 
va costar el càrrec al regidor Antoni Carrillo, per la 
construcció d’un edifi ci davant l’estació.

De les remodelacions més remarcables, cal desta-
car la Rambla, amb un canvi d’arbrat mitjançant un 
concurs públic d’idees (els plàtans estaven afectats 
d’una malaltia), el passeig de les Palmeres i els ac-
cessos al port. Com a actuacions puntuals, l’enderroc 
d’un restaurant abandonat sense llicència a la punta 
del Miracle i, com a exponent del creixement de la 
ciutat, la circumval·lació de Tarragona i l’obertura de 
l’avinguda Marquès de Montoliu.

Quant a infraestructures, és remarcable la cons-
trucció del pàrquing Saavedra, el primer de la ciutat, 
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iniciat a la tardor del 80 (445 places i uns 260 milions 
d’inversió). O el Mercat de Torreforta, inaugurat el 4 
de març del 82. Acabava la legislatura amb el projecte 
d’estació d’autobusos i aparcament de superfície an-
nex amb 180 places. Van proliferar els parquímetres: 
els primers es van instal·lar en zones actualment de 
vianants, a les places de la Font i Verdaguer.

En l’àmbit dels serveis municipals, es va fer la pri-
mera campanya de neteja dels carrers, es va adequar 
el servei de neteja amb dotació de material i equi-
pament, i s’incorporava al servei de forma gradual 
la neteja de platges i la recollida de mobles vells. El 
viver municipal va esdevenir també una àrea revita-
litzada.

En l’àrea de Trànsit va haver-hi controvèrsia, i re-
lleu. Dionisio de la Varga va substituir Antoni Carri-
llo; l’assaig de conversió en zona de vianants del dar-
rer tram de la Rambla li va costar el càrrec. Refl otar 
el servei d’autobusos i remodelar les rutes, alhora que 
incentivar-ne l’ús per part dels ciutadans (amb Ser-
veis Socials, es va establir el carnet de jubilats i pen-
sionistes que donava dret a la reducció tarifària), van 
ser altres fi tes. A la primavera del 82 es van introduir 
canvis de circulació en sentit unidireccional de cara a 
millorar la fl uïdesa.

Relacions Públiques i Turisme van ser la compe-
tència delegada al regidor d’ERC, Sebastià Barrufet. 
Agermanaments amb ciutats europees i potenciar la 
captació de turisme van ser objectius prioritaris, i al 
passeig de les Palmeres es va habilitar una ofi cina. 
El febrer del 83, poc abans d’acabar la legislatura, es 
constituí el Patronat Municipal.

Atenció a les persones
Els serveis socials van estar a les mans de Josep An-
ton Baixeras (PSUC), per bé que algunes qüestions 
es van portar de manera interdepartamental. Un dels 
grans reptes fou el Centre Municipal de Planifi cació 
Familiar. El desplegament de guarderies, de centres 
socials i cívics als barris —amb espais per a entitats, 
associacions de veïns, col·lectius de jubilats, etc.— va 
resultar la manera més efectiva de visualitzar la des-
centralització de l’Ajuntament. L’engegada de l’alberg 
de transeünts en conveni amb Càritas, o l’organitza-
ció de colònies i activitats d’estiu, van néixer en la 
primera legislatura democràtica.

Les competències en educació es van incrementar 
i es van obrir nous fronts al marge de les funcions 
relacionades estrictament amb l’escolarització i man-
teniment dels centres, que també milloraven. L’alfa-

betització d’adults, o la implantació d’Aules d’Exten-
sió per a la Gent Gran a la Universitat, van suposar 
innovacions rellevants.

En l’àrea de Sanitat i Medi Ambient es van comen-
çar a defi nir accions de sensibilització en qüestions 
ambientals, lligades a millores de serveis (com la re-
collida de mobles vells o la neteja diària de la sorra de 
les platges), o estructurals (el nou laboratori muni-
cipal, que analitzava l’aigua, per garantir-ne la pota-
bilitat, i la qualitat de l’aire, que refl ectia la pol·lució 
originada pel trànsit). Es va implantar la celebració 
del Dia de l’Arbre, en què s’involucrava les escoles. 
També s’avançava en qüestions més subtils, com la 
lluita contra els sorolls (vehicles i motocicletes, amb 
una ordenança específi ca), o la campanya per evitar 
les defecacions de gossos creant en els embornals del 
clavegueram àrees específi ques identifi cades per a 
aquestes necessitats.

L’àrea de Joventut, liderada al principi per Josep 
A. Burgasé, va funcionar com a laboratori d’aprenen-
tatge de la política. Constituït el Consell Municipal, 
ben aviat es va organitzar una Setmana de la Joventut, 
que va tenir continuïtat durant la legislatura. L’estiu 
del 81 va editar el seu propi butlletí mensual, uns Pa-
pers de curta vida.

Els esports també penjaven d’aquesta àrea. Es va 
constituir el Consell Municipal, aglutinant entitats i 
clubs, però mirant d’integrar les escoles o aprofi tant 
l’esport com a element comú d’esdeveniments: la pe-
onada de Santa Tecla, des del primer any, o els jocs 
esportius de ciutats germanes.

Cultura i festes
Si l’urbanisme constitueix l’acció més visible del 
govern i els serveis el termòmetre de percepció dels 
ciutadans d’una bona administració, la cultura és la 
pota del triangle que fonamenta un govern, perquè 
és la veritable representació de les manifestacions i 
aspiracions de tots els ciutadans. L’èxit d’aquesta vasta 
àrea ho és de tot l’equip, però en cultura hi ha molts 
fronts i sensibilitats, i el 79 moltes mancances, dèfi -
cits i coses a recuperar o restablir.

Ja en el número 2 del Butlletí, d’octubre del 79, el 
tinent d’alcalde Sergi Xirinacs plantejava les seves re-
fl exions, com a eix per on avançaria la seva gestió; 
aquesta àrea va ser la primera a tenir un suplement 
propi en el Butlletí: Marinada va aparèixer al cap d’un 
any de govern i repassava l’estat de la qüestió de la 
música, el teatre, els castells, les festes i tradicions…, 
donant veu als qui feien cultura.
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En paral·lel, les primeres accions deixaven ben cla-
ra la pretensió de la política cultural. Els canvis en els 
noms dels carrers, per exemple, van palesar la igno-
rància que el franquisme havia deixat envers perso-
natges il·lustres tarragonins o noms que no represen-
taven el que pensàvem (com l’avinguda Navarra).

L’impuls en les activitats culturals va ser notori. Es 
va constituir l’Escola Municipal d’Art Dramàtic (do-
nant vida a l’auditori del Camp de Mart), la Banda de 
Música (que generaria l’Escola Municipal de Músi-
ca) o els cursos de gralla per recuperar la pràctica de 
l’instrument.

Quant a festes, es va recuperar el Carnestoltes l’hi-
vern del 81, i es van impulsar diades catalanes com les 

de Sant Jordi i Sant Joan; es van començar a vertebrar 
espectacles, sota el denominador de campanya mu-
nicipal. També es van utilitzar espais per a fi nalitats 
culturals, com la rotonda de l’Ajuntament de fora 
del Saló de Sessions, on s’hi van fer exposicions (la 
primera, sobre el fons documental de l’Arxiu Mu-
nicipal).

El més evident, però, i sense cap mena de dubte, 
va ser la recuperació de les festes majors. Es van posar 
les bases de la Santa Tecla que vivim any rere any, des 
del 1980.

TOMÀS CAROT

1 El Plenari de fi nal de legislatura tenia una foto diferent 
de la inicial, i va passar de 27 a 25 regidors a causa de la mort 
sobtada, el 13 de gener de 1983, del socialista Carles Pujol, 
i l’expulsió del partit de l’únic regidor d’ERC va obligar-lo 
a deixar l’escó poques setmanes abans de l’inici de la cam-
panya.

També va haver-hi relleus. PSC: Manel Barberà va substi-
tuir Enric Olivé. PSUC: Leandro Saún relleva José Estrada, 
Dionisio de la Varga a Antoni Carrillo (per pèrdua de con-
fi ança de l’alcalde) i Julián Ollé a Domingo Caamaño, que 
es va jubilar. CiU: Josep Sendra va deixar l’escó per ocu-
par el càrrec de cap de Governació de la Generalitat (actual 
Delegació del Govern), i el va rellevar Josep-Saturi Ucero. 
CC-UCD: Josep M. Dalmau va marxar per raons personals 
i Josep C. Pereira va marxar a l’estranger, i els van substitu-
ir Ramon Grau i Josep Bargalló; també va deixar el càrrec 
Nicolau Garau i va entrar M. Teresa Martí.

2 A més dels relleus de regidors també va haver-hi mo-
viments en les carteres, sigui pels canvis de persones, per 
la retirada de confi ança de l’alcalde o per la creació de no-
ves àrees. Urbanisme, en marxar Enric Olivé, va passar a 
mans de Josep A. Burgasé. Informació, on l’alcalde va recu-
sar Francesc Xammar (independent), va passar a Josep M. 
Güell (PSUC). Medi Ambient va passar de Josep Sendra a 
Teresa Batet. El 12 de març de 1981 es va crear una Subco-
missió d’Estètica i Disseny per a Ramon Grau (CC-UCD), 
i la d’Inventari i Béns, que va desenvolupar Ramon Fran-
quès (CiU).

3 Qui subscriu aquest capítol va realitzar funcions de cap 
de Premsa a l’Ajuntament de Tarragona entre juliol de 1979 
i octubre de 1982, primer sota les directrius de Francesc 
Xammar i després de Josep M. Güell. En el moment de les 
eleccions estava de redactor a SER Tarragona.

Tomàs Carot Giner

Va començar a exercir el 1971 a Tele/eXpres. Ha 

participat en el naixement de projectes periodístics 

en l’àmbit local com ara el setmanari Mestral o el 

diari Catalunya Sud. Va ser membre de la primera 

Junta del Col·legi de Periodistes. Durant gran 

part de la seva vida professional va compaginar 

corresponsalies amb treballs com a redactor a la 

ràdio (SER i RNE) i en premsa local (El Periódico 

de Catalunya Nova i Catalunya Sud). El 1979 es va 

incorporar als serveis comunicatius de l’Ajuntament 

de Tarragona. Juntament amb Xavier Pedrol, va 

fundar P&C premsa i comunicació SL l’any 1992, de 

la qual en l’actualitat és el director.
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Enganxada de cartells 
de propaganda electoral 
per part de militants del 
Partit dels Comunistes de 
Catalunya.

[Foto: Vallvé. 
Fons Diari de Tarragona]

Plafons destinats a 
propaganda electoral, 
instal·lats a la Rambla 
Nova. 

[Foto: Chinchilla. 
Fons Diari de Tarragona]

El candidat del Partit dels 
Socialistes de Catalunya, 
Josep Maria Recasens 
Comes, acompanyat 
de la seva esposa, abans 
d’emetre el vot, 8 de maig 
de 1983.

[Foto: Chinchilla. 
AHCT. Ref. 20001]



El candidat de 
Convergència i Unió, 
Ramon Franquès Sardà, 
després d’emetre el vot, 8 
de maig de 1983. 

[Foto: Chinchilla. 
AHCT. Ref. 19997]

Sebastià Barrufet Rialp, 
candidat d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, 
saludant el president de la 
mesa després d’emetre el 
vot, 8 de maig de 1983.

[Foto: Chinchilla. 
AHCT. Ref. 19994]

Vicente Valero, governador 
civil de Tarragona, entre 
Josep M. Recasens i Josep 
Anton Burgasé, seguint 
el recompte dels resultats 
electorals a l’Ajuntament 
de Tarragona, 8 de maig 
de 1983.

[Foto: Chinchilla. 
AHCT. Ref. 20004]
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L’alcalde Josep M. 
Recasens saludant els 
manifestants congregats a 
la plaça de la Font.

[Foto: Vallvé. 
Fons Diari de Tarragona]

Josep Miquel Sevil seguint 
els resultats electorals a 
la seu d’Alianza Popular 
- Partido Demócrata 
Popular - Unión Liberal.

[Foto: Chinchilla. 
Fons Diari de Tarragona]

Manifestació per celebrar 
els resultats obtinguts, 
dirigint-se a l’Ajuntament, 
8 de maig de 1983.

[Foto: Chinchilla. 
AHCT. Ref. 19993]



Els resultats electorals

Percentatge sobre el total de vots emesos (1983)

Candidatura Sigles Vots % sobre 
vots vàlids Consellers

Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE PSC-PSOE 21.267 43,52% 14

Convergència i Unió CiU 9.090 18,60% 6

Alianza Popular-Partido Demócrata Popular AP-PDP-UL 8.458 17,31% 5

Partit Socialista Unifi cat de Catalunya PSUC 3.467 7,09% 2

Esquerra Republicana de Catalunya ERC 2.270 4,64% –

Partit dels Comunistes de Catalunya PCC 1.660 3,40% –

Candidatura por la Participación 
de los Vecinos en el Ayuntamiento CPV 1.648 3,37% –

Centre Democràtic i Social CDS 799 1,63% –

PSC-PSOE

21.267
43,52%

AP-PDP-UL

8.458
17,31%

CiU

9.090
18,60%

Altres

6.377
13,04%

PSUC

3.467
7,09%

Cens Meses Votants Abstenció
Vots

nuls en blanc a candidatures vàlids

77.383 116 49.318 
63,73%

28.065 
36,27%

448
0,91%

211
0,43%

48.659 
98,66%

48.870 
99,09%
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Consellers electes (1983)    

PSUC

AP-PDP-UL

CiU

PSC-PSOE

Distribució de cadires 
en el Saló de Plens

Conseller/a Candidatura
Josep Maria Recasens Comes Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Josep Anton Burgasé Rabinad Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Sergi Xirinacs Díaz Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Francesc Xavier Sabaté Ibarz Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Sebastià Barrufet Rialp Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Carme Cabré Vidal Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Ferran Sánchez Camins Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Jordi Aletà Bernad Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Julián L. López Belenguer Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Ramon Biosca Pallarès Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Josep Fèlix Ballesteros Casanova Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Manuel Barberà Llaó Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Ramon López Proubasta Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Josep Lluís Burguera Sarró Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Ramon Franquès Sardà Convergència i Unió

Joan Miquel Nadal Malé Convergència i Unió

Carles Ferré Saperas Convergència i Unió

Ramon Grau Gràcia Convergència i Unió

Lluís Tió Sacristan Convergència i Unió

Francesc Gassó Mestre Convergència i Unió

Ramon Verge Barberà Alianza Popular-Partido Demócrata Popular-UL

Josep Miquel Sevil Anguera Alianza Popular-Partido Demócrata Popular-UL

Mario Duran Rubies Alianza Popular-Partido Demócrata Popular-UL

Pere Solé Montalà Alianza Popular-Partido Demócrata Popular-UL

Jaume Andreu Cuella Alianza Popular-Partido Demócrata Popular-UL

Víctor Farré Ballarín Partit Socialista Unifi cat de Catalunya

Josep M. Güell Socias Partit Socialista Unifi cat de Catalunya



Cartipàs municipal (1983)

El 23 de maig de 1983 es constitueix la nova corporació municipal. La mesa d’edat queda integrada per Josep 
Maria Recasens Comes i Josep Fèlix Ballesteros Casanova, regidors electes de major i menor edat dels presents, 
respectivament, i per Ponç Mascaró Forcada, que actua com a secretari. En la sessió, Josep Maria Recasens Co-
mes és investit alcalde de l’Ajuntament de Tarragona.

Posteriorment, en la sessió extraordinària del 30 de maig de 1983, es distribueixen les competències i la cor-
poració municipal queda constituïda de la següent manera:

Conseller/a Càrrec Candidatura

Josep Maria Recasens Comes Alcalde PSC-PSOE

Josep Anton Burgasé Rabinad 1r tinent d’alcalde. Conseller de l’àrea d’Urbanisme, Obres 
Municipals, Béns i Patrimoni PSC-PSOE

Francesc Xavier Sabaté Ibarz 2n tinent d’alcalde. Conseller de l’àrea de Serveis 
Personals PSC-PSOE

Jordi Aletà Bernad 3r tinent d’alcalde. Conseller de l’àrea de Serveis Públics PSC-PSOE

Víctor Farré Ballarín 4t tinent d’alcalde. Conseller de l’àrea d’Hisenda PSUC

Sebastià Barrufet Rialp 5è tinent d’alcalde. Conseller de l’àrea de Serveis Interiors PSC-PSOE

Julián L. López Belenguer 6è tinent d’alcalde. Conseller de l’àrea de Relacions Ciuta-
danes PSC-PSOE

Ramon Franquès Sardà 7è tinent d’alcalde CiU

Ramon Verge Barberà 8è tinent d’alcalde AP-PDP-UL

Ramon Grau Gràcia 9è tinent d’alcalde CiU

Josep Miquel Sevil Anguera 10è tinent d’alcalde AP-PDP-UL

Josep Maria Güell Socias Conseller de la subàrea de Promoció Comercial i Industrial PSUC

Ramon Biosca Pallarès
Conseller de la subàrea de Llicències d’Obres, Llicències 
d’Obertures d’Establiments Comercials i Industrials i Ocu-
pació del Domini Públic

PSC-PSOE

Manuel Barberà Llaó Conseller de la subàrea de Parcs i Jardins, Obres i Mante-
niment PSC-PSOE

Sergi Xirinacs Díaz Conseller de Cultura i Festes PSC-PSOE

Josep Fèlix Ballesteros Casanova Conseller de Joventut PSC-PSOE

Josep Lluís Burguera Sarró Conseller de la subàrea d’Ensenyament PSC-PSOE

Carme Cabré Vidal Consellera de Salut Pública i Medi Ambient PSC-PSOE

Ramon López Proubasta Conseller de la subàrea d’Esports PSC-PSOE

Ferran Sánchez Camins Conseller de la Comissió Especial d’Aigües PSC-PSOE
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Diario Español, 9 de maig de 1983.



Diario Español, secció «La Veu de l’ajuntament», 12 de maig de 1983.
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Foto de grup dels consellers del segon Ajuntament democràtic, 23 de maig de 1983.

[Foto: Vallvé. AHCT. Ref. 27139]



Una visió retrospectiva

1983-87.
Etapa de majories 
absolutes

El 8 de maig de 1983, el PSC guanya les 
eleccions municipals, obtenint la majoria 
absoluta a l’Ajuntament de Tarragona. No 
és l’única ciutat que consolida el «canvi». 

Són 26 les capitals de província amb majoria absoluta 
socialista a tot l’Estat, i, entre aquestes, les quatre ca-
talanes. Una victòria «triomfalista», segons el Diari de 
Tarragona, que farà dues edicions especials per recollir 
el recompte d’aquella nit d’eufòria. Són les primeres 
eleccions en diumenge i els resultats indiquen que 
la festa no està en contradicció amb la participació. 
A Tarragona, gairebé 49.000 vots vàlids d’un cens 
de 73.932 ciutadans demostren que la democràcia 
s’ha fet tan gran com a la resta de ciutats de l’Estat. 
I d’aquest creixement democràtic els socialistes en 
surten reforçats.

El PSC, amb el 43,71% dels vots, passarà de vuit 
a catorze regidors, deixant el segon partit municipal, 
CiU, amb el 18,68% de vots i sis regidors, sense pos-
sibilitats de construir alternativa. La UCD, esborrada 
del mapa electoral espanyol a les eleccions generals 
d’octubre del 1982, desapareix també de l’Ajun-
tament de la ciutat malgrat els sis escons obtinguts 
l’any 1979. AP (Aliança Popular, Partit Demòcrata 
Popular i Unió Liberal) n’és el principal benefi ciat, i 
la candidatura de Ramon Verge guanya cinc regidors 
i el 17,38% dels vots.

S’ha imposat el «vot útil» que a l’esquerra ha mar-
cat la campanya, amb crides tan directes com la rea-
litzada pel secretari d’Organització del PSC-PSOE, 
Joan Ruiz, al Diari de Tarragona, el dia 6 de maig: «Na-
turalment, no pot ser votar AP, hereus del franquis-
me. Tampoc votar l’altra dreta, la de les quatre barres, 
la que té molta barra per careta, es digui CiU o ERC. 
Però la paradoxa és que la llista més votada podria ser 
d’esquerres, del PSC, i en canvi CiU i AP treure més 
regidors».

El temor socialista era injustifi cat. El PSUC va 
passar de sis a dos regidors i la Candidatura per la 
Participació dels Veïns va perdre la representació mal-
grat els dos escons obtinguts l’any 1979, igual com 
ERC va perdre l’únic regidor que tenia. A Tarragona, 
doncs, com a moltes altres capitals, «la força electoral 
dels partits va variar sensiblement d’una elecció, la 
de 1979, a la de 1983», explica Gabriel Colomé al lli-
bre El Partit dels Socialistes de Catalunya, estructura, fun-
cionament i electorat (1978/1984), on resumeix: «En el 
període de 4 anys, s’hi constaten la desaparició de la 
UCD, la crisi interna dels comunistes i la bipolaritza-
ció al mapa local entre socialistes i convergents».

Tres elements clau per analitzar una època que en 
el cas de Tarragona inclou també el carisma perso-
nal d’un alcalde, Josep Maria Recasens Comes, con-
tra el qual sovint es personalitzaran els atacs polítics: 
«A Tarragona tenim una amarga experiència de la 
personalíssima forma d’exercir el poder per part de 
l’alcalde socialista», diu Santiago Blanco, cap de llista 
d’ERC a les «Cartes al director» del Diari de Tarragona 
del primer de maig de 1983, i afegeix: «confi em que 
entri la democràcia perquè els mètodes emprats pel 
Sr. Recasens en alguns aspectes han estat continua-
ció del franquisme». Però el mateix Blanco reconeix: 
«Malgrat això, preferim 1.000 Ajuntaments amb el 
Sr. Recasens que un de la dreta més dura».

El PSUC se suma a l’absoluta
Josep Maria Recasens estrena el nou mandat com 
a alcalde el 23 de maig, i en la constitució del nou 
Ajuntament els catorze regidors socialistes obtin-
dran el suport dels dos regidors del PSUC, que amb 
aquest pacte de govern aconsegueixen la regidoria 
d’Hisenda per a Víctor Farré com a tinent d’alcalde. 
Farré es justifi ca així: «Hem votat Recasens perquè el 
nostre programa inclou la unitat de l’esquerra, però 
això no signifi ca un pacte de silenci perquè la crítica 
sempre és positiva», recull el Diari de Tarragona del 24 
de maig de 1983.

Però els socialistes es veuen benefi ciats per la di-
visió comunista: «A les eleccions del 1982 ja havíem 
arrasat a Bonavista», explica el secretari d’Organitza-
ció del PSC, Joan Ruiz, «perquè les divisions entre el 
PSUC i el PCC van marcar tota la campanya».
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Els vots nous per al PSC-PSOE es traduiran també 
en afi liats provinents d’un moviment veïnal acusat, en 
aquesta campanya, d’estar instrumentalitzat pels par-
tits de l’esquerra radical. Acusació que l’exregidor de 
la Candidatura per la Participació dels Veïns, Francesc 
Xammar, rebutja encara avui categòricament. «La CPV 
comptava amb el suport de set partits de l’esquerra ra-
dical, però nosaltres érem els altaveus del que pensa-
ven les associacions de veïns. I el primer objectiu dels 
socialistes va ser carregar-se aquell moviment. Així 
van implantar-se a Tarragona els centres cívics, amb 
activitats públiques més controlades i debats menys 
difícils perquè les associacions de veïns havien estat 
el paraigua de l’antifranquisme i eren un moviment 
molt reivindicatiu. I ho van fer aprofi tant l’impuls que 
els donava la fi gura de Felipe González».

Però a tot Catalunya «cal cercar el creixement de 
socialistes i convergents, en quatre anys, en la pèrdua 
de força de les agrupacions d’electors», diu Gabriel 
Colomé; «moltes s’integren a Convergència, benefi -
ciada també per una part dels efectius de la UCD. 
Els socialistes s’aprofi ten de la crisi del PSUC i de la 
captació d’agrupacions d’electors».

Així doncs, els resultats electorals a Tarragona pas-
sen a formar part d’un nou mapa polític català, en el 
qual els socialistes controlen les poblacions d’entre 
20.000 i 100.000 habitants i els convergents els mu-
nicipis més petits i mitjans. Una bipolarització que 
els socialistes consideren injustament tractada per 
les lleis electorals i que obrirà un frec a frec constant 
entre la Generalitat i aquests ajuntaments que, com 
Tarragona, qüestionen el poder convergent.

Pujol realitzarà una visita ofi cial a Tarragona el 14 de 
febrer del 84, visita que l’alcalde titlla d’«electoralista» 
perquè la propera cita són ja les autonòmiques. «Fou 
la primera visita després de molt temps de tensió amb 
Recasens, a qui la Generalitat, governada per CiU, va 
tancar l’aixeta dels diners per no tornar-la a obrir fi ns 
que arriben els seus», explica Julio Riquelme, direc-
tor a l’època del Diari de Tarragona.

L’endeutament esdevindrà un dels temes predilec-
tes de CiU contra l’equip socialista, tot i que «en-
deutar-se amb Josep Maria Recasens com a alcalde 
era molt difícil, perquè volia portar la ciutat com si 
fos una casa particular i en temes econòmics era poc 
generós, jo crec que equivocadament. Per més que 
diguessin els convergents, el cert és que es va arribar a 
l’any 87 amb un dèfi cit del setze per cent, quan la llei 
permetia un endeutament del vint-i-cinc per cent», 
puntualitza Josep Anton Burgasé, que s’estrenarà 
com a primer tinent d’alcalde.

D’aquella època, Riquelme, que amb vint-i-sis 
anys va arribar a Tarragona per dirigir el diari local, 
recorda quants grups d’extrema dreta apedregaven el 
seu despatx llançant les pedres des del carrer i li en-
viaven anònims amb postals de calaveres. Amenaces 
per les quals el governador civil va proposar-li escorta 
ofi cial, opció que ell va rebutjar. «És que el director 
anterior, David Castillo, havia estat del Movimiento, 
i un diari del Movimiento o un diari democràtic eren 
dues coses diferents». Entre els seus records, també hi 
ha el que ell anomena la «prepotència» de l’executiva 
provincial socialista: «Vaig prendre possessió i em van 
entrar al despatx sense prefi xar la trobada, van seure 
i em van dir “Ja tenim diari!”. Però no va ser així ni 
amb ells ni amb ningú més», explica sense recordar 
exactament els noms d’aquells protagonistes.

Més mitjans de comunicació locals
I és que, amb el dret a la informació, els partits des-
cobreixen el poder dels mitjans també a escala local. 
L’octubre del 86, amb accionistes de tots els colors 
polítics però amb una majoria de socialistes, neix a 
Tarragona el Catalunya Sud, dirigit per Carles Revés, 
que havia dirigit el Segre a Lleida i El Punt de Girona, 
i amb Tomàs Carot com a redactor en cap. És el segon 
intent de crear una alternativa al Diari de Tarragona. 
Però l’experiència durarà molt poc i la plantilla gai-
rebé en ple se n’anirà després de rebutjar Álvarez 
Solís com a possible director alternatiu. El Periódico 
de Catalunya, amb El Periódico de Catalunya Nova, ho 
havia intentat abans, però el suplement diari, que 
havia passat de quatre a vuit pàgines i havia portat a 
Tarragona la innovació tecnològica en comunicació 
(la primera redacció informatitzada i l’edició es feien 
a Tarragona i es transmetien les pàgines per mòdem), 
també va ser efímer: iniciat a fi nals del 1983, va que-
dar clausurat el març del 1985.

Potser per això aquests són també els anys de les 
ràdios municipals a Tarragona, impulsades pel tinent 
d’alcalde de Relacions Ciutadanes, Julián López, 
amb emissores als barris i al centre de la ciutat, Radio 
Fòrum, un altre pols difícil amb la Generalitat. Anys 
també de la primera televisió municipal, la TVMT, 
la Televisió Municipal de Tarragona, que malgrat les 
crítiques convergents s’estrenarà com a experiència 
pilot per la festa major amb emissions de sis hores 
diàries entre el 21 i el 24 de setembre. «El centre 
emissor i els estudis provisionals s’han ubicat a 
Constantí, a uns 8 quilòmetres de Tarragona, cosa que 
permet que la imatge es vegi en una zona àmplia, tot 



i que hi ha algunes àrees del centre de la ciutat en les 
quals la sintonització és defi cient», recull Elies Pujol 
al diari La Vanguardia. Acabava l’estiu de l’any 85, el 
mateix en què Òscar Cadiach va pujar a l’Everest, el 
primer català a fer aquest cim i el primer occidental a 
  arribar-hi pel vessant nord.

De coses per explicar n’hi havia moltes. Són els 
anys del creixement del port, de la cessió del Moll de 
Costa a la ciutat (31 d’octubre de 1985), de l’apro-
vació defi nitiva del pressupost per a l’Eix Transver-
sal del Francolí, el nou vial que permetrà enllaçar el 
port amb l’autopista i la N-340 i que el Consell de 
Ministres del 4 d’agost del 85 considerarà una obra 
urgent, igual que el projecte de la circumval·lació de 
la ciutat.

L’objectiu era «refer la ciutat, vertebrar la nova 
Tarragona, heus ací el gran mòbil que ha guiat la 
política municipal», explicarà l’alcalde en una edició 
 especial del Butlletí Municipal en la qual Recasens resu-
meix així dues legislatures de mandat socialista: «Su-
perar el concepte de barriada o suburbi que equival a 
nucli urbà satèl·lit trist, urbanitzat defectuosament i 
a mig fer, mal comunicat, desproveït d’equipaments i 
serveis i habitat majorment per una classe treballado-
ra, a la qual es nega el dret a integrar-se a la seva ciu-
tat per la porta gran». Es fa gran, doncs, la Tarragona 
oest, amb els projectes de vials d’intercomunicació, 
els primers poliesportius i els centres cívics sobre els 
empedrats de places i de carrers nous. El centre té 
uns altres problemes: «aturar la degradació del Casc 
Antic, integrar el port, desviar el trànsit portuari del 
Serrallo i substituir el pas a nivell de la plaça dels Car-
ros», escriu el mateix alcalde, l’any 1986, desitjant un 
projecte de pas soterrani que es fa encara esperar.

Recuperar el patrimoni i educar la 
indústria
Recuperar els monuments històrics serà també com-
plicat. El Pla Especial Pilats queda desbloquejat al 
desestimar l’Audiència de Barcelona el recurs dels 
germans Panadès contra la demolició forçada dels ci-
nemes Cèsar i Coliseum. És l’abril de l’any 85 i po-
dran començar els treballs de recuperació de la capça-
lera del circ romà. Es crea el TED’A, un Taller Escola 
d’Arqueologia per a la rehabilitació del patrimoni, sota 
la direcció de l’arqueòleg Xavier Dupré, i el Col·legi 
d’Arquitectes farà la primera excavació extensiva amb 
estudi arqueològic inclòs abans de construir la seva 
nova seu a la Part Alta. És el primer exemple d’una 
obligació legal que vol esdevenir la norma per protegir 
les restes i evitar l’experiència del teatre romà.

Però el que no sortirà com estava pensat és el Pla 
Especial de la Part Alta. «Estava basat a guanyar espais 
per fer més saludables els habitatges, i per a això calia 
tirar cases a terra. El Pla era molt bonic, però la gent 
ho va mal interpretar i creia que la volíem fer fora 
del barri», recorda el qui era tinent d’alcalde d’Ur-
banisme, Josep Anton Burgasé. Les assemblees de 
veïns van ser multitudinàries: «No hi havia manera 
de parlar», explica Burgasé, qui acusa Convergència 
d’impulsar la campanya des de l’oposició. El Pla no es 
va poder aprovar i l’alternativa va ser fer projectes per 
illes. Avui, Burgasé es mostra «relativament content 
de com ha anat la remodelació de la Part Alta entre el 
carrer Major i el mar», però lamenta que «malgrat les 
millores, entre el carrer Major i la Via de l’Imperi no 
es va poder fer el mateix».

A les polèmiques de l’època cal afegir-hi la cons-
trucció del pàrquing de Saavedra. És el primer pro-

Vista interior de l’Aparcament Municipal de Saavedra, 8 de desembre de 1983.

[Foto: Vallvé. AHCT. Ref. 20544]
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jecte de pàrquing municipal a Tarragona, però la pro-
ximitat al centre històric i el trasllat forçat dels alum-
nes al Col·legi Pau Delclòs pel retard de les obres 
provocaran les queixes de l’Associació de Pares. El 
pàrquing era important també per al projecte d’illa 
de vianants El Centre, la primera que es farà a la ciu-
tat després de moltes negociacions amb els botiguers, 
reticents inicialment a la seva creació.

En aquest nou espai, malauradament, morirà as-
sassinat en un atracament el joier Hèctor Ros, al qual 
van voler acompanyar més de mil persones el dia del 
seu enterrament, el 31 de desembre del 85, en una 
protesta silenciosa a la Rambla. Tot i que del cistell 
d’aquest passat recent en surt un nom que pocs han 
oblidat, perquè la seva mort va colpir Tarragona i la 
va situar al primer pla de l’actualitat groga amb tota 
mena d’especulacions morboses: el de Maria Teresa 
Mestres. L’esposa de l’empresari Enric Salomó, con-
demnat pel frau de l’oli de colza, va ser assassinada el 
9 de gener del 1984 per un noi de l’edat dels seus fi lls, 
Àngel Mayayo, tan amic de la família que mentre van 
durar les investigacions era el qui obria la porta als 
periodistes, convocats per esperar notícies. El seu ju-
dici, l’1 de juliol del 1985, va ser el primer que els 
ciutadans van poder veure en directe a la televisió, 
perquè totes les parts van acceptar la presència de les 
càmeres de TV3. El Tribunal va condemnar Mayayo 
a vint-i-un anys de presó.

Són titulars que ningú esborrarà de les hemerote-
ques, on també dorm la història d’aquell governador 
civil, ferit greu a l’intentar intervenir personalment 
en un atracament amb hostatges en una sucursal del 
Banc de Sabadell. Va ser a Valls, el 3 de juny del 1985, 
quan Vicente Valero, el primer governador socialista, 
després de reiterades converses telefòniques amb els 
atracadors, que exigien la presència del ministre de 
l’Interior, va entrar a la sucursal, acompanyat per l’al-
calde del municipi, Pau Nuet, i en va sortir en llitera 
i amb dos trets. Un cas greu, que va deixar el gover-
nador en «pronòstic reservat» i que va augmentar en-
cara més les crítiques contra l’estil d’un home que el 
ministre Barrionuevo, sis dies després, confi rmava en 
el càrrec durant una visita privada a l’hospital, després 
d’uns fets que es van utilitzar per justifi car el retard en 
l’aprovació del PLASEQTA, el Pla de Seguretat Exte-
rior Químic de Tarragona, paralitzat durant mesos de 
negociacions entre el sector i les administracions.

La Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona 
es va mobilitzar, perquè la manca d’aquest pla era 
l’exemple més concret del poder de la indústria i del 
menyspreu de tots pel ciutadà, especialment els resi-

dents als barris, espais que eren inclús utilitzats com 
a abocadors il·legals. L’any 1985 la direcció d’Enpe-
trol es mostrarà «sorpresa» pel vessament de residus 
provinents de la neteja d’un tanc en uns terrenys 
propers als pous Sanromà, que subministraven aigua 
potable per a ús domèstic a la ciutat. Eren hidrocar-
burs, que Enpetrol es pensava que enviava a reciclar 
a unes plantes de tractament pròpies. L’empresa Su-
coin, responsable de la neteja dels tancs, va perdre el 
contracte després que l’Ajuntament portés el cas al 
jutjat de guàrdia.

Una mica més tard, l’Audiència Provincial accep-
tarà a tràmit la querella criminal contra els respon-
sables d’un vessament il·legal de cereals putrefactes 
l’agost de l’any 85. Un episodi que va amargar aquell 
estiu als veïns de la Floresta i la Granja per les fortes 
pudors. Dos exemples dels canvis que aportarà el de-
bat tarragoní a la reforma del Codi Penal espanyol, en 
què els socialistes van incloure el delicte ecològic.

El problema de l’aigua
Però amb Codi nou o amb Codi vell, la ciutat va ha-
ver d’acostumar-se a la manca d’aigua i a la salinitza-
ció de la que arribava a les aixetes. El 1979 els soci-
alistes s’havien compromès a millorar-ne la qualitat. 
Un mes després de les eleccions del 1983, el regidor 
Ferran Sánchez ha d’anunciar les primeres restric-
cions d’ús de l’aigua entre el 10 de juliol i el 10 de 
setembre.

Enpetrol decideix anar-la a comprar a fora i trans-
portar-la amb vaixell des de Marsella, preveient 80.000 
m3 per viatge fi ns a arribar a 1.500.000 m3. Un exem-
ple de la capacitat de la indústria contra els mitjans 
de l’Ajuntament de Tarragona, mentre la gent carrega 
amb les garrafes de plàstic escales amunt escales avall 
i fa cues eternes a la font de l’Oliva. Les restriccions 
es fi xen a la nit, entre les 10 i les 7 del matí.

L’Ajuntament comença una llarga campanya ne-
gociadora amb els municipis del Gaià per intentar 
solucionar el problema de forma temporal. L’aigua 
«no serveix ni per a la construcció», segons un infor-
me del Col·legi Ofi cial d’Arquitectes Tècnics, que es 
queixa perquè el clor utilitzat per a la potabilització 
supera les mesures legalment acceptades. La sal es 
mesura entre 6 i 8 grams per litre, mentre que les 
lleis n’admeten una xifra de 0,2.

El 14 de desembre del 1983 s’aproven els Estatuts 
del Consorci d’Aigües de l’Ebre, que neix amb la par-
ticipació de la Generalitat, vint ajuntaments i divuit 
empreses industrials. L’aigua arribarà el 1989, posant 



punt fi nal al neguit dels qui acusen la indústria d’ha-
ver salinitzat els pous amb prospeccions il·legals però 
deixant obert el dubte de si és just el preu que han de 
pagar-ne els ciutadans.

També amb retard, l’estiu del 86, es presenta fi nal-
ment el PLASEQTA. El 17 de juny, l’alcalde Reca-
sens, el delegat de la Generalitat, Josep Maldonado, 
i el governador civil, Vicente Valero, compartiran 
l’estrada davant els periodistes. Seguint la normativa 
Seveso, el Pla preveu fi ns a dos-cents tipus diferents 
d’accidents, amb mesures que van des de la preven-
ció fi ns a l’evacuació d’una població civil que un any 
després fugirà per on podrà de l’atemptat contra el 
rack d’Enpetrol. Però sobre el paper el Pla és «un mo-
del per a l’Estat i un model per a Europa», segons 
expliquen les autoritats en l’acte de la presentació.

Tres anys abans un simulacre de seguretat «de fi re-
ta» prepara la connexió a la xarxa de la central nuclear 
Asco-1. «Ahir al migdia la central va iniciar la lenta 
amortització prevista per la inversió efectuada per la 
companyia elèctrica FECSA en la seva construcció i 
posada a punt. La fase de sincronització va assolir-se 
a les 12 h 49 min i a diferència d’ocasions anteriors 
no va presentar difi cultats insalvables», escriu Xavier 
Bas a El País.

És el 29 d’agost del 1983, quatre mesos després 
d’unes eleccions municipals que han deixat fora de 
joc l’alcalde antinuclear d’Ascó. «Són les famílies 
arribades de fora, treballadors de la nuclear, les que 
han decantat la balança en l’últim moment», afi rma la 
periodista Milagros Pérez Oliva. El seu reportatge al 
diari El País resumeix quatre anys de mobilitzacions i 
processos judicials contra FECSA. Amb Carranza han 
perdut els antinuclears: «Els han dit que si nosaltres 
seguíem gestionant, potser la nuclear no es podria ac-
tivar i que ells es quedarien sense lloc de treball. S’han 
venut per un plat de llenties», declara el mateix Joan 
Carranza. Pel guanyador, Tomàs Biarnés, això no era 
vendre’s: segons deia en el mateix article, «això és ser 
sensat. Perquè la central entrarà en funcionament si-
gui com sigui i és millor negociar que perdre-ho tot». 

Biarnés té, tot i que no li agrada que s’expliqui, 
quatre anys d’experiència com a alcalde franquista 
—va ser designat el 1952— i recollirà els vots, també, 
dels qui defensen el discurs de Fuerza Nueva. Una 
divisió dura, la del poble d’Ascó, entre pro i antinu-
clears, de la qual els socialistes en faran abstracció, 
amb una candidatura pròpia de la qual n’obtindran, 
només, setanta vots.

Quasi tres anys després Tarragona viurà, com tot 
l’Estat, la campanya pel referèndum de l’OTAN. I el 

17 de febrer del 1986 la participació de més de cinc 
mil persones segons els convocants, tres mil segons 
la Guàrdia Urbana, en la cadena humana que uneix 
el Balcó amb el barri de Bonavista serà considerada 
un èxit important pels organitzadors. Negociar el 
document que es va llegir al fi nal va ser un exerci-
ci dur entre els membres de la Coordinadora que la 
nit d’aquell 12 de març, a l’hora del recompte, van 
descobrir que la seva victòria, igual que la victòria ca-
talana, no tindria cap pes sobre la realitat. El resultat 
electoral a la circumscripció va ser el següent: elec-
tors, 404.934; votants, 235.622; a favor, 106.662; en 
contra, 112.746, en blanc, 14.154, i nuls, 2.060. 

Aquests vots són també el fi nal de molts somnis, 
perquè durant aquells anys, com va dir Maiakovski, 
«la barca de l’amor va topar contra el mur de la mo-
notonia quotidiana». O potser no. «A nosaltres ens 
va tocar gestionar i en vam assumir el repte», afi rma 
Josep Anton Burgasé. Per als socialistes, com gaire-
bé per a totes les forces democràtiques, els primers 
quatre anys en el govern local van ser d’aprenentatge; 
aquests ja no. Però la maduresa política i la correcció 
no els serviran per conservar una alcaldia que quatre 
anys després perdran, mitjançant una moció de cen-
sura i per manca de suport.

GRISELDA PASTOR
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Griselda Pastor Llopart

És la corresponsal de la Cadena SER a Brussel·les 

des del 1998. Ha obtingut el Premi Europeu de 

Periodisme «Salvador de Madariaga», (de l’Associació 

de Periodistes  Europeus), i la «Petxina Daurada» 

del Col·legi de Periodistes de la Demarcació de 

Tarragona. Becària a la «Fondation Journalistes en 

Europe» a Paris, va fer la seva formació professional 

als estudis de la Cadena SER a Tarragona, on 

també va ser corresponsal de l’Agència EFE, abans 

d’incorporar-se a Ràdio Barcelona on va coordinar la 

informació política.

És vicepresidenta de l’API (Associació de la 

Premsa Internacional) a Brussel·les i membre del 

Senat Tarragoní.
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La campanya i les eleccions
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El candidat del PSC, Josep 
Maria Recasens i Comes, 
enganxa el primer cartell 
en l’inici de la campanya 
electoral, 22 de maig de 
1987. 

[Foto: Olivé - Abelló. 
Fons Diari de Tarragona]

Josep Gomis Martí, 
candidat de CiU, 
col·locant el primer 
cartell la nit d’inici de la 
campanya electoral, 22 de 
maig de 1987.

[Foto: Olivé - Abelló. 
Fons Diari de Tarragona]

Maties Palau (Unió de 
Progrés Municipal), 
Joan Miquel Nadal 
(Convergència i Unió) 
i Lluís Badia (Centre 
Democràtic i Social) 
coincideixen en un bar tot 
fent campanya electoral, 
24 de maig de 1987.

[Foto: Olivé - Abelló. 
Fons Diari de Tarragona]



Josep Maria Recasens i 
Josep Gomis, candidats 
respectivament del PSC 
i de CiU, parlant després 
del debat electoral emès 
per TV3, 26 de maig de 
1987.

[Foto: Luis Milián. 
Fons Diari de Tarragona]

Josep Maria Recasens i 
Narcís Serra, del Partit 
dels Socialistes de 
Catalunya, fent campanya 
en un bar de Bonavista,  
31 de maig de 1987. 

[Foto: Olivé - Abelló. 
Fons Diari de Tarragona]

Els candidats a alcalde: 
Maties Vives (Unió de 
Progrés Municipal), 
Josep Descarrega 
(Esquerra Republicana de 
Catalunya), Lluís Badia 
(Centre Democràtic i 
Social), Josep Gomis 
(Convergència i Unió), 
Josep M. Recasens 
(Partit dels Socialistes de 
Catalunya) i Josep Miquel 
Sevil (Alianza Popular),    
5 de juny de 1987.

[Foto: Olivé - Abelló. 
Fons Diari de Tarragona]
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Seguiment dels resultats 
la nit electoral a la seu de 
Convergència i Unió, 10 
de juny de 1987.

[Foto: Luis Milián. 
Fons Diari de Tarragona]

Josep Gomis i Miquel 
Roca en el míting de 
tancament de campanya 
de Convergència i Unió, 
6 de juny de 1987.

[Foto: Olivé - Abelló. 
Fons Diari de Tarragona]

Vicente Valero, 
governador civil de 
Tarragona, votant, 10 de 
juny de 1987.

[Foto: Olivé - Abelló. 
Fons Diari de Tarragona]



Percentatge sobre el total de vots emesos (1987)

Candidatura Sigles Vots % sobre 
vots vàlids Consellers

Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE PSC-PSOE 18.840 37,33% 12

Convergència i Unió CiU 16.322 32,34% 10

Alianza Popular AP 4.950 9,81% 3

Centre Democràtic i Social CDS 3.686 7,30% 2

Unió de Progrés Municipal UDPM 2.025 4,01% –

Proposta d’Esquerres per Catalunya PEC 1.735 3,44% –

Esquerra Republicana de Catalunya ERC 1.313 2,60% –

Partit dels Treballadors de Catalunya-UC PTC-UC 742 1,47% –

Partit Humanista PH 288 0,57% _

Cens Meses Votants Abstenció
Vots

nuls en blanc a candidatures vàlids

79.427 115 50.963
64,16%

28.464
35,84%

495
0,97%

567
1,11%

49.901
97,92%

50.468
99,03%

PSC-PSOE APCiU AltresCDS

3.686
7,30%

6.103
12,09%

16.322
32,34%

4.950
9,81%

18.840
37,33%
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Consellers electes (1987)

Distribució de cadires 
en el Saló de Plens

Conseller/a Candidatura
Josep Maria Recasens Comes Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Josep Anton Burgasé Rabinad Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Francesc Xavier Sabaté Ibarz Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE 

Carme Cabré Vidal Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Manuel Fuster Pitarch Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Ferran Sánchez Camins Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Julián L. López Belenguer Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Ramon Biosca Pallarès Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Immaculada Sastre Miró Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE 

Josep Fèlix Ballesteros Casanova Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Rafael Tatay Duran Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Anna Zapatero Serrano Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Josep Gomis Martí Convergència i Unió

Joan Miquel Nadal Malé Convergència i Unió

Josep M. Musté Folch Convergència i Unió

Arcadi Abelló Virgili Convergència i Unió

Ramon Grau Gràcia Convergència i Unió

Manel del Amo Guinovart Convergència i Unió

Pere Grau Valls Convergència i Unió

Pere Gibert Porta Convergència i Unió

Carme Vericat Royo Convergència i Unió

Àngel Fernández Gutiérrez Convergència i Unió

Josep Miquel Sevil Anguera Alianza Popular

Luis M. Sánchez-Corral Llorente Alianza Popular 

Joan Vallvé Navarro Alianza Popular

Lluís Badia Chancho Centre Democràtic i Social

Maties Palau Sanahuja Centre Democràtic i Social

CDS

AP

CiU

PSC-PSOE



Cartipàs municipal (1987)

El 30 de juny de 1987 es constitueix la nova corporació municipal. La mesa d’edat queda integrada per Josep 
Maria Recasens Comes i Pere Grau Valls, regidors electes de major i menor edat dels presents, respectivament, 
i per Ponç Mascaró Forcada, que actua com a secretari. En la sessió, Josep Maria Recasens Comes és investit 
alcalde de l’Ajuntament de Tarragona. 

Posteriorment, en la sessió extraordinària i urgent del 17 de juliol de 1987, es distribueixen les competències i 
la corporació municipal queda constituïda de la següent manera:

Conseller/a Càrrec Candidatura

Josep Maria Recasens Comes Alcalde PSC-PSOE

Josep Anton Burgasé Rabinad 1r tinent d’alcalde. Conseller de l’àrea d’Urbanisme, Obres 
Municipals, Béns i Patrimoni i Llicències i Domini Públic PSC-PSOE

Francesc Xavier Sabaté Ibarz 2n tinent d’alcalde. Conseller de l’àrea d’Informació i 
Relacions Ciutadanes PSC-PSOE

Ferran Sánchez Camins 3r tinent d’alcalde. Conseller de l’àrea d’Aigües, Saneja-
ment i Medi Ambient i de la subàrea de Serveis Interiors PSC-PSOE

Ramon Biosca Pallarès 4t tinent d’alcalde. Conseller de l’àrea d’Hisenda i Serveis 
Interiors PSC-PSOE

Joan Miquel Nadal Malé 5è tinent d’alcalde CiU

Ramon Grau Gràcia 6è tinent d’alcalde CiU

Àngel Fernández Gutiérrez 7è tinent d’alcalde CiU

Josep Miquel Sevil Anguera 8è tinent d’alcalde AP

Lluís Badia Chancho 9è tinent d’alcalde CDS

Immaculada Sastre Miró Consellera de l’àrea de Serveis Personals PSC-PSOE

Julián L. López Belenguer Conseller de l’àrea de Serveis Públics, Manteniment d’Es-
pais Públics i Coordinació d’Empreses Municipals PSC-PSOE

Rafael Tatay Duran Conseller de l’àrea de Promoció Econòmica PSC-PSOE

Carme Cabré Vidal
Consellera de la subàrea de Llicències d’Obres, Llicències 
d’Obertura d’Establiments Comercials i Industrials, Ocupa-
ció de Domini Públic 

PSC-PSOE

Josep Fèlix Ballesteros Casanova Conseller de la subàrea de Cultura, Festes, Joventut i 
Esports PSC-PSOE

Anna Zapatero Serrano Consellera de la subàrea de Salut Pública PSC-PSOE

Manuel Fuster Pitarch Conseller de la subàrea de Serveis Públics PSC-PSOE
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Catalunya Sud, 11 de juny de 1987.



Diari de Tarragona, 11 de juny de 1987.
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Foto de grup dels consellers del tercer Ajuntament democràtic, 30 de juny de 1987. 

[Foto: Olivé - Abelló. Fons Diari de Tarragona]



Una visió retrospectiva

1987-91.
El Nadalat

Somriures i llàgrimes
Encara recordo unes llàgrimes una calorosa tarda de 
1987. Les de la regidora electa Carme Vericat en al-
birar que CiU possiblement no obtindria l’alcaldia. 
El cap de llista, Josep Gomis, la intentà consolar. Ell 
va mantenir la rialla. En el seu breviari, una refl exió: 
«Per somriure, només s’han de moure catorze mús-
culs; per arronsar el front, setanta-dos». Havien pas-
sat unes hores de la consulta a les urnes i tot apuntava 
que s’acostaven temps turbulents, convulsos, apassi-
onants. La campanya fou dura, bruta, plena de retrets 
i acusacions entre els contendents. I tots, ja amb els 
ulls eixuts i els llavis segellats, tenien la sensació que 
faltaven moltes peces per moure i que les grans ba-
talles de la política local es lliurarien, sota múltiples 
disfresses, molt aviat. Les terceres eleccions munici-
pals, que van coincidir amb les primeres al Parlament 
Europeu, foren una simple etapa. La cursa seguia 
oberta. A l’horitzó, s’hi perfi lava un rocós i desafi ant 
Tourmalet.

Tot val per aconseguir la victòria
Les fulles de les navalles verbals van brillar a les pà-
gines de la premsa i en els mítings dels partits que 
concorrien als comicis. El 1983, el PSC va obtenir 
majoria absoluta gràcies al 43,5% dels vots, fet que 
li va atorgar catorze edils, mentre que CiU s’empor-
tava un percentatge del 18,5 i sis escons. CiU apostà 
per Josep Gomis per trencar aquest domini. Exalcal-
de de Montblanc i exprocurador a Corts, un polí-
tic amb una llarga trajectòria en el règim franquista 
però que va saber adaptar-se al sistema democràtic. 
La seva imatge es va reforçar gràcies a la seva tasca 
com a president de la Diputació de Tarragona. Els 
pronòstics coincidien a vaticinar una forta remunta-
da de CiU. L’alcalde, Josep Maria Recasens, s’havia 

vist empantanegat en diverses polèmiques. Alguna 
de dolorosa, com la que l’enfrontà amb la UGT, el 
sindicat germà del PSC-PSOE, i era molt criticat per 
l’oposició. Els socialistes van qüestionar la idoneïtat 
de Gomis en argumentar que no era de Tarragona i 
vivia a Montblanc. També es va fer circular que la 
cúpula del partit l’havia obligat a presentar-se. Els 
convergents van reaccionar titllant els seus rivals 
d’incapaços i atribuint-los maniobres de distracció 
per amagar llur incompetència. Els cops baixos van 
sovintejar: informacions sobre privilegis de familiars 
de Gomis, indignació dels convergents, que veien ca-
lumniadors pertot arreu, denúncies d’espionatge i de 
manipulacions per captar potencials votants, i una sè-
rie d’escaramusses que van crispar els ànims. Alianza 
Popular (AP), amb Josep Miquel Sevil al capdavant, 
acusava el PSC de comprar fi delitats amb subvenci-
ons, i enarborava la bandera de la qualitat de vida, 
mentre que Maties Vives, d’Unió de Progrés Muni-
cipal (UPM), que encarnava els interessos del Par-
tit Socialista Unifi cat de Catalunya (PSUC), insistia 
en qüestions relacionades amb el medi ambient i la 
sanitat i fugia de les baralles dels candidats, alguns 
cops semblants a una brega de gats i gossos, i que no 
contribuïen a dignifi car els aspirants a càrrecs públics 
davant els ciutadans. Antonio Carrillo, de Proposta 
d’Esquerres per a Catalunya (PEC) —promoguda 
pel Partit dels Comunistes de Catalunya (PCC)—, 
es queixà perquè no se’ls invitava als debats i es va es-
forçar a diferenciar-se de la UPM, amb la qual com-
partia, a grans trets, ideari. Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) presentava Josep Descarrega, que 
optava per no separar la concepció municipalista i la 
sobirania nacional.

Ressaca electoral i bomba d’ETA
No va haver-hi urpada de CiU en les eleccions del 
10 de juny, però els nacionalistes es van apropar molt 
al poder. Mentre que el PSC perdia la majoria abso-
luta i es quedava amb dotze regidors, els convergents 
arribaven als deu. Alianza Popular —que el gener 
de 1989 es convertiria en Partido Popular— baixava 
fi ns als tres, i el CDS, el veritable àrbitre, qui tenia 
la clau del cofre dels pactes, n’aconseguia dos. La 
divisió ensorrà estrepitosament els comunistes i ni 
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UPM ni PEC van entrar al consistori. ERC, Partido 
Humanista i Partido de los Trabajadores de España 
(PTE) van rebre, entre els tres, un escarransit miler 
de sufragis.

Abans que els partits poguessin calibrar les seqüe-
les, les conseqüències d’aquell nou mapa polític i el 
rol determinant que adquiririen els centristes, el ter-
rorisme va irrompre sobtadament amb un espectacu-
lar atemptat al rack, o feix de canonades, de l’Empresa 
Nacional de Petróleos (Enpetrol), l’actual Repsol, al 
polígon petroquímic sud. Paradoxalment, això s’es-
devenia en una ciutat en què Herri Batasuna, en els 
comicis al Parlament Europeu, recollia la no menys-
preable quantitat de 3.108 vots.

Era la matinada del 12 de juny. L’esclat d’un artefac-
te explosiu desencadenà un incendi d’enormes pro-
porcions i provocà el pànic dels veïns de Tarragona i 
de residents en altres poblacions de la comarca. Entre 
20.000 i 40.000 persones van fugir, van emprendre 
un angoixós viatge cap enlloc. L’acte criminal tam-
bé va tenir efectes secundaris molt greus en posar en 
evidència que les autoritats no estaven preparades per 
fer front a grans emergències. Fallà la informació a 
la població, que va quedar pràcticament abandonada. 
Un altre corol·lari de la sotragada etarra van ser les 
discrepàncies en el si de la societat. El mateix dia 12, 
unes 500 persones es concentraven davant el Govern 
Civil, convocades per la Federació d’Associacions de 
Veïns de Tarragona (FAVT), descontentes amb la ges-
tió feta del tràgic succés. El divendres 19, una setma-
na després, 10.000 manifestants van recórrer la  ciutat, 
encara que dividits en dos blocs diferenciats. El pri-
mer exhibia una pancarta en la qual es podia llegir 
«Terrorisme, no». Hi desfi laven polítics del PSC, el 
PSUC, AP i sindicats com UGT i USO. A uns cent 
metres, formaven els que mostraven un altre lema: 
«Terrorisme no, seguretat en les químiques sí», que 
agrupava CiU, CCOO, responsables de la FAVT i 
PCC. Lluís Badia i Maties Palau, els edils electes del 
CDS —com si volguessin escenifi car l’abstenció que 
poc després facilitaria la reelecció de Recasens, una 
teòrica imparcialitat que més endavant els permetria 
negociar amb uns i altres, es van mantenir al marge 
dels dos corrents, van anar per lliure. En acabar la 
marxa de protesta, van prodigar-se les recriminacions 
entre els dos bàndols. Abans, per insufl ar encara més 
pessimisme a la gent, s’havia conegut una altra tris-
ta notícia. Aquella mateixa tarda, ETA havia rebentat 
el supermercat Hipercor, a Barcelona, on va causar 
una mortaldat. En aquells anys, no totes les desgrà-
cies tenien a veure amb els activistes de la dinamita. 

El 4 d’agost, Gemma Biosca, una jove tarragonina, 
era brutalment violada i assassinada. Un homicidi 
envoltat de misteri que mai no s’aclariria. Un altre 
cop, els ciutadans van sortir al carrer exigint justícia 
i seguretat, un fet que es repetí més vegades al llarg 
del mandat.

L’art de la política
Una moció de censura era una possibilitat que es 
mastegava, que se sentia a l’ambient. Era com aquell 
llençol elèctric que sura a l’atmosfera abans de la 
tempesta. El govern minoritari del PSC es va veure 
negre per regir la ciutat. En els plenaris, moltes de les 
seves iniciatives eren descavalcades, i les mocions de 
l’oposició prosperaven. Al primer aniversari dels co-
micis va iniciar-se la partida. Josep Gomis és nome-
nat conseller de Governació de la Generalitat, i Pere 
Grau es postula com a alcaldable convergent. Ningú 
no es fi xa en Joan Miquel Nadal, tercer en discòrdia, 
l’home que portarà el pes de les converses amb AP i 
CDS. Grau es casa i se’n va de viatge de noces confi -
ant que, a la tornada, hi haurà fumata blanca. «Allò no 
va anar a missa perquè el CDS volia tallar el bacallà 
en el futur govern», explicà un dels participants en la 
conspiració. Badia explorà altres camins. Un era do-
nar suport als socialistes sempre que el PSC  substituís 
Recasens pel tinent d’alcalde Josep Anton Burgasé. 
No va tenir èxit. El que sí que s’aconseguí fou que 
s’imposés la convicció que arrelava un profètic delen-
da Carthago, és a dir, que Josep Maria Recasens tenia 
data de caducitat des d’aquell moment. Nadal havia 
fet un pas endavant, acumulant contactes, i sobretot 
havia entrellucat que, amb paciència i constància, era 
factible aconseguir l’alcaldia. I, com a novetat, un de-
tall essencial: es va veure ocupant la poltrona. «Nadal 
em semblà molt intel·ligent i perillós», afi rma un po-
lític popular, ja retirat. Era, de facto, el delfí convergent 
i començava a néixer el modern tribú de la plebs en 
què, amb mesurades dosis de populisme i indepen-
dència, es convertiria.

La contesa era contínua i les tensions feien saltar 
guspires. L’aprovació dels pressupostos municipals 
penjava d’un fi l. Malgrat la incertesa, al fi nal van re-
bre llum verda per unanimitat el març del 1989. A 
l’abril els socialistes van atorgar una llicència, la del 
restaurant del Fortí de la Reina, que acabaria als jut-
jats i els tacaria durant molts anys. Aquella relliscada, 
consignada pel Tribunal Suprem, implicarà l’ender-
rocament del negoci de restauració el 2008. Aquell 
mateix mes tornaren a sonar els timbals de guerra i es 



parlà, sense embuts, de destronar Recasens. A l’Es-
tat espanyol, es tramen aliances entre CDS i AP. A 
Catalunya, el CDS necessita que CiU li concedeixi 
entitat parlamentària, o sigui, que li faciliti un grup 
propi o una fi gura similar. D’altra banda, l’alcalde de 
Lleida, Manuel Oranich (CiU), fou censurat pel so-
cialista Antoni Siurana amb l’ajut de dos trànsfugues. 
Una dolorosa punyalada per als de Jordi Pujol, que 
cridaven revenja i justifi caven la moció a Tarragona. 
Un bon coneixedor de la política tarragonina, de les 

seves entranyes, insisteix en el fet que Joan Miquel 
Nadal triomfà en reclutar la dreta i el centre de la 
ciutat. Tenia fi ns i tot una tropa d’irats antisocialistes, 
amb batallons procedents de l’esquerra, que li pro-
tegien els fl ancs. El cementiri civil del Llorito que 
propugnava Recasens, la negativa de l’alcalde a minar 
amb pàrquings privats l’interior de la ciutat i la seva 
defensa dels estacionaments a la perifèria, el veto del 
govern minoritari a emparar canvis urbanístics que 
estimulessin la voracitat dels constructors…, van ser 

Atemptat al rack 
d’Enpetrol, 12 de juny 
de 1987.

[Foto: Sònia Rimbau. 
AHCT]
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factors sufi cients per inclinar la balança. «Empresa-
ris, dirigents d’entitats socioeconòmiques, els tra-
dicionals carques i sectors eclesials es van unir per 
galvanitzar una alternativa a Recasens», assegura l’es-
mentat interlocutor. El CDS, imprescindible, tirà els 
daus, però en dues partides. Lluís Badia volia l’alcal-
dia, almenys això demanava als socialistes per entrar 
en el seu govern. Joan Miquel Nadal, que somniava 
a deixar de ser un Raymond Poulidor, l’etern cabaler 
de la política municipal, en ensumar la victòria no 
dubtà a col·locar a la safata que oferí al centrista dos 
plats exquisits: Urbanisme i Promoció Econòmica. 
Eixordà l’alea jacta est i es va creuar el Rubicó. A les 
rodes greixades del carruatge de la moció, un pal. La 
convocatòria d’eleccions per renovar el Parlament 
Europeu impedí que es discutís la censura abans del 
15 de juny. El 27 del mateix mes es presentà a l’Ajun-
tament. Es debaté el 17 d’agost, antevigília de Sant 
Magí, patró de la ciutat. Les sotan es beneïren i cele-
braren el nou statu quo. La folgada victòria a Tarragona 
del PSC en els comicis a la cambra legislativa euro-
pea, els vots del qual superaven la suma dels sufragis 
de CiU, AP i CDS, fou desdenyada. Les naus havien 
cremat feia temps. In partibus infi delium, calia endin-
sar-se en el territori dels infi dels.

La sang no arribà al riu
El Ple de la moció va transcórrer amb algun inci-
dent aïllat. Va haver-hi esbroncades i aplaudiments. 
El PSC va advertir que arribava l’especulació, que no 
era legítim capgirar el govern i que s’abraçava l’opor-
tunisme polític. Dies abans, la ciutat es despertà amb 
unes fotografi es del futur batlle despullat, empastifat 
de fang després de prendre un bany terapèutic. Un 
afront que Joan Miquel Nadal no oblidarà mai. Al-
gun membre del públic, com si es tractés d’un insult, 
li cridà «Hippie!», la qual cosa va arrencar riallades i, 
també, és cert, mirades d’incredulitat, perquè el qua-
lifi catiu va sorgir de les fi les de l’esquerra, d’aquells 
que possiblement havien begut de les fi losofi es de 
l’underground. L’alcalde in pectore, en el seu discurs 
d’investidura, oferí diàleg i anuncià el desenvolu-
pament urbanístic, la promoció econòmica i turís-
tica, la redacció d’un programa cultural i la millora 
dels serveis públics i del trànsit. «Venim a executar, 
els nostres antecessors planifi caven», etzibà. Josep 
Maria Recasens destacà que els aliats havien utilit-
zat la ciutat com a «moneda de canvi» i que havien 
acceptat, sense piular, les instruccions que els havien 
remès els seus capitosts de Barcelona i Madrid. La 

votació no fou secreta per desig exprés dels censu-
radors, que, fi ns al darrer moment, van témer que 
una fugida arruïnés els seus propòsits. El nou gabinet 
quedà erigit damunt tres grans eixos o àrees que re-
fl ectien el pacte tripartit. Josep Maria Musté (CiU), 
coordinador d’Hisenda, Serveis Públics, Cultura i 
Joventut; Josep Miquel Sevil (AP) es posava al capda-
vant de Governació, Relacions Exteriors i Benestar, i 
Lluís Badia (CDS) era el responsable d’Urbanisme i 
de Promoció Econòmica. Josep Anton Burgasé, els 
ullals esmolats, llançà una frase que sonà més a ad-
monició que a advertiment: «Existeixen moviments 
de terrenys no urbanitzables, agrícoles alguns, que 
han estat adquirits o es troben a punt de ser-ho per 
personatges coneguts que no actuen precisament pel 
seu amor a la terra ni al seu conreu». Burgasé va fer 
cruixir les dents i afegí: «Tenim por que es puguin 
iniciar processos que generin grans moviments espe-
culatius». L’anellada tingué ressò. El gener del 1990 
els socialistes van divulgar en un Ple que la nova ma-
joria havia adquirit una antiga clínica per 220 milions 
de pessetes (1,32 milions d’euros) per ubicar-hi un 
tanatori, quan els tècnics municipals havien valorat la 
fi nca en 94 milions (564.000 euros). El 1991 va apa-
rèixer Metsport, SL, una empresa que va adquirir sòl 
a les portes de la ciutat i que, en dos anys, va atresorar 
unes plusvàlues de 800 milions (4,8 milions d’euros): 
fou el denominat pelotazo de Parc Central. Dos grans 
d’allò que, amb el temps, fou un rosari de denúnci-
es judicials, algunes de les quals esquitxaren edils del 
govern i les seves amistats. Com es veurà més enda-
vant en aquest mateix llibre, pràcticament totes van 
ser arxivades.

Temps dolents per a la lírica
A la demarcació, els vendavals reivindicatius es refer-
maven. El moviment ecologista —recelós pel desas-
tre nuclear a Txernòbil el 1986— va reaccionar amb 
indignació davant l’incendi que afectà l’octubre del 
1989 la central nuclear Vandellòs I i que comportà, 
un any després, que es tanqués defi nitivament. Al 
novembre, unes 10.000 persones van sortir al carrer 
a Tarragona per demanar l’expulsió d’unes famílies 
gitanes que presumptament trafi caven amb drogues 
al barri de Campclar. Dues setmanes abans, el Tri-
bunal Suprem va resoldre la segregació de Salou de 
Vila-seca, i l’ambiciós projecte de parc d’atraccions 
d’Anheuser-Busch —el Port Aventura dels nostres 
dies— trontollà, tocat per l’escàndol d’unes expro-
piacions en nom de l’interès social quan, en realitat, 



havien d’alimentar les butxaques d’una multinacio-
nal privada. Per cert, l’aigua de l’Ebre va permetre, 
aquell 1989, que el preuat líquid ragés de l’aixeta a 
Reus i que ja no tingués gust de sal a Tarragona, sense 
que els antitransvasistes ho poguessin aturar. El món 
canvia també fora de casa nostra amb la caiguda del 
mur de Berlín.

Dures mobilitzacions contra el Pla de Residus de 
Catalunya, que preveia posar en marxa un abocador 
de deixalles perilloses a Forès (Conca de Barberà) i 
una incineradora industrial al Pla de Santa Maria (Alt 
Camp), van espolsar consciències i van comportar 
agitació als municipis, dimissions d’alcaldes a les con-
trades afectades i un pronunciament del Plenari de 
l’Ajuntament de Tarragona el març del 1990 instant 
que es retirés el confl ictiu decret del Govern català.

No es poden oblidar els talls de carreteres, les ma-
nifestacions i les accions de protesta dels pagesos que, 
sumits en la que es coneixia com la guerra de l’avella-
na, exigien solucions a la crisi que malbaratava el seu 
present i els furtava el futur. Per complicar més el pa-
norama, els Grups de Resistència Antifeixista Primer 
d’Octubre (GRAPO) van fer esclatar al setembre un 
artefacte al feix de conduccions de Repsol. La sort fou 
que l’atemptat es produí a primera hora del matí i no 
va haver-hi l’onada de pànic desencadenada pel per-
petrat per ETA en el mateix indret. Sí que alterà els 
corredors de la Volta Ciclista a Catalunya concentrats 
a Salou, fet que potencià el seu impacte mediàtic.

El món veïnal continuava mogut. Aquell mateix 
1990 neix La Plataforma, amb les pupil·les fi xades en 
les eleccions locals de 1991. Serà, però, el juny del 
1991 quan la veu dels barris s’esmicolarà en consti-
tuir-se la comissió d’una federació comarcal d’asso-
ciacions veïnals, embrió de les Associacions Veïnals 
Federades de Tarragona Segle XXI, rival de la FAVT. 
El govern de CiU, PP (ex-AP) i CDS no incorre en 
errors rellevants i supera algunes reticències entre els 
socis. Hi hagué amenaces del PP de trencar el pacte si 
a la Diputació de Tarragona els convergents donaven 
la tercera vicepresidència al tortosí Vicent Lluesma 
i el mantenien a Caixa Tarragona. Els populars ha-
vien acusat Lluesma de treballar per a CiU. Aquest 
abandonà el PP, dimití de la corporació provincial i 
tot quedà en una falsa alarma. El centredreta tancà 
fi les. Roma no pagà els traïdors.

La forja d’un Cèsar
Les eleccions generals de l’octubre del 1989, pel que 
fa als resultats a la ciutat, no van castigar els promo-

tors de la moció. Joan Miquel Nadal s’havia assentat. 
Sense escarafalls, es col·locà el guant de ferro amb el 
qual conduiria, gairebé durant divuit anys, la quadri-
ga urbana. S’atribueix a Maties Vives l’expressió que, 
en aquell mandat, s’havia representat una tragèdia 
grega en una ciutat romana. En realitat, Joan Miquel 
Nadal no abjurà del món llatí per professar l’hedo-
nisme hel·lènic. Va aprendre de Marc Tul·li Ciceró, 
qui, en el seu Commentariolum Petitionis, aconsellava 
que «una candidatura a un càrrec públic ha de cen-
trar-se a assolir dos objectius: aconseguir l’adhesió 
dels amics i el favor popular». Després, ja en el poder, 
com a lletrat avantatjat que era, aplicà allò tan pro-
saic però efectiu que un personatge de L’últim jurat, 
novel·la de John Grisham, proclama sense embuts: 
«Un bon advocat mai no formula preguntes si no en 
sap les respostes». Esculpí una divisa: Tarraco locuta, 
causa fi nita. Als seus adversaris tan sols els quedava 
la trista frase del malaguanyat John Lennon, aquell 
«The dream is over». El 1991, certament, el somni 
s’extingí per a molts.

Començava el Nadalat.

FERRAN GERHARD
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Ferran Gerhard Oliva

Llicenciat en Ciències de la Informació per la 

Universitat Autònoma de Barcelona i estudis de Dret 

a la mateixa universitat. Ha treballat tant a la ràdio 

com a la televisió i a la premsa escrita, entre d’altres 

mitjans a: Radio Popular-COPE, RNE, TVE i, del 1985 

al mes d’abril de 2009, exerceix com a corresponsal 

de El Periódico de Catalunya a Tarragona. 

Ha publicat un poemari i dos llibres de relats, 

com a obres de fi cció.
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La campanya i les eleccions
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Joan Miquel Nadal Malé, 
candidat de Convergència 
i Unió, enganxant el 
primer cartell en la nit 
d’inici de campanya 
electoral, 10 de maig de 
1991.

[Foto: Olivé - Abelló. 
Fons Diari de Tarragona]

Míting del Partit dels 
Socialistes de Catalunya, 
amb Josep Anton Burgasé, 
Josep M. Recasens i 
Manuel Fuster, 15 de 
maig de 1991.

[Foto: Olivé - Abelló. 
Fons Diari de Tarragona]

Míting de Convergència 
i Unió, amb Joan M. 
Nadal, Jordi Pujol i Josep 
Gomis, 24 de maig de 
1991.

[Foto: Olivé - Abelló. 
Fons Diari de Tarragona]



Els candidats a alcalde: 
Josep Anton Burgasé (PSC), 
Ignasi Buqueras (CDS), 
Joan M. Nadal (CiU), Josep 
M. Sevil (PP), Lluís Balart 
(IC), Rosa M. Virgili (ERC) 
i Jordi Navarro (AV-MEC).

[Foto: Olivé - Abelló. 
Fons Diari de Tarragona]

Votacions en un col·legi 
electoral de Tarragona,    
26 de maig de 1991.

[Foto: Olivé - Abelló. 
Fons Diari de Tarragona]

Lluís Balart, candidat 
d’Iniciativa per Catalunya, 
s’adreça a votar 
acompanyat dels seus fi lls, 
26 de maig de 1991.

[Foto: Luis Milián. 
Fons Diari de Tarragona]
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Maria Lluïsa Expósito, 
Agustí Mallol i Joan M. 
Nadal celebrant el triomf 
electoral a la seu de 
Convergència i Unió, 26 
de maig de 1991.

[Foto: Olivé - Abelló. 
Fons Diari de Tarragona]

Josep Anton Burgasé, 
acompanyat d’altres 
militants, a la seu del 
Partit dels Socialistes de 
Catalunya, 26 de maig de 
1991.

[Foto: Olivé - Abelló. 
Fons Diari de Tarragona]

Josep M. Sevil, amb altres 
militants, a la seu del 
Partit Popular, la nit del 26 
de maig de 1991.

[Foto: Luis Milián. 
Fons Diari de Tarragona]



Percentatge sobre el total de vots emesos (1991) 

Candidatura Sigles Vots % sobre 
vots vàlids Consellers

Convergència i Unió  CiU 22.627 44,10% 14

Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE PSC-PSOE 17.844 34,78% 11

Partit Popular PP 4.429 8,63% 2

Alternativa Verda-Moviment Ecologista Catalunya AV-MEC 1.960 3,82% –

Iniciativa per Catalunya IC 1.950 3,80% –

Esquerra Republicana de Catalunya ERC 1.612 3,14% –

Centre Democràtic i Social CDS 560 1,09% –

Agrupació d’Unitat Canongina ADUC 0 0,00% –

Alternativa Verde (la Canonja) AV-CANONJA 0 0,00% _

Cens Meses Votants Abstenció
Vots

nuls en blanc a candidatures vàlids

84.912 116 51.458
60,60%

33.454
39,40%

153
0,30%

323
0,63%

50.982
99,07%

51.305
99,70%

PSC-PSOE

17.844
34,78%

PP

4.429
8,63%

CiU

22.627
44,10%

Altres

6.082
11,85%
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Consellers electes (1991)

Distribució de cadires 
en el Saló de Plens

PP

PSC-PSOE

CiU

Conseller/a Candidatura
Joan Miquel Nadal Malé Convergència i Unió

Josep Maria Musté Folch Convergència i Unió

Ángel Fernández Gutiérrez Convergència i Unió

Manel del Amo Guinovart Convergència i Unió

Ramon Grau Gràcia Convergència i Unió

Carme Vericat Royo Convergència i Unió

Pere Gibert Porta Convergència i Unió

Joaquim Amorós Le-Roux Convergència i Unió

Carles Sala Roca Convergència i Unió

Santiago Pallàs Guasch Convergència i Unió

Maties Palau Sanahuja Convergència i Unió

Agustí Mallol Pons Convergència i Unió

Maria Lluïsa Expósito Molina Convergència i Unió

Cristòfol Solichero Roselló Convergència i Unió

Josep Anton Burgasé Rabinad Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Francesc Xavier Sabaté Ibarz Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Carme Cabré Vidal Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Jaume Yxart Neira Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Manuel Fuster Pitarch Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Ferran Sánchez Camins Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Rosa Maria Martínez March Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Immaculada Sastre Miró Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Josep Fèlix Ballesteros Casanova Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Francesc Díez Ral Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Miguel Zanón Simón Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Josep Miquel Sevil Anguera Partit Popular

Joan Vallvé Navarro Partit Popular



Cartipàs municipal (1991)

El 15 de juny de 1991 es constitueix la nova corporació municipal. La mesa d’edat queda integrada per Josep 
Maria Musté Folch i Carles Sala Roca, regidors electes de major i menor edat dels presents, respectivament, i 
per Ponç Mascaró Forcada, que actua com a secretari. En la sessió, Joan Miquel Nadal Malé és investit alcalde de 
l’Ajuntament de Tarragona.

Posteriorment, en la sessió extraordinària i urgent del mateix dia, es distribueixen les competències i la corpo-
ració municipal queda constituïda de la següent manera:

Conseller/a Càrrec Candidatura

Joan Miquel Nadal Malé Alcalde CiU

Àngel Fernández Gutiérrez 1r tinent d’alcalde. Conseller de l’àrea de Governació CiU

Josep Maria Musté Folch 2n tinent d’alcalde. Conseller de l’àrea de Relacions CiU

Josep Miquel Sevil Anguera 3r tinent d’alcalde PP

Ramon Grau Gràcia 4t tinent d’alcalde. Conseller de l’àrea d’Urbanisme 
i Obres CiU

Manel del Amo Guinovart 5è tinent d’alcalde. Conseller de l’àrea de Serveis Públics CiU

Carme Vericat Royo 6a tinent d’alcalde. Consellera de l’àrea de Cultura i Ense-
nyament CiU

Pere Gibert Porta 7è tinent d’alcalde. Conseller de l’àrea de Promoció Eco-
nòmica i Turisme CiU

Joaquim Amorós Le-Roux 8è tinent d’alcalde. Conseller de l’àrea de Joventut, Es-
ports i Festes CiU

Agustí Mallol Pons 9è tinent d’alcalde. Conseller de l’àrea de Medi Ambient CiU

Cristòfol Solichero Roselló Conseller de la subàrea de la Guàrdia Urbana CiU

Maties Palau Sanahuja Conseller de l’àrea de Benestar CiU

Maria Lluïsa Expósito Molina Consellera de la subàrea d’Atenció Familiar, Sanitat i 
Consum CiU

Santiago Pallàs Guasch Conseller de l’àrea d’Hisenda CiU

Carles Sala Roca Conseller de la subàrea de Joventut CiU

Carme Vericat Royo Consellera de l’àrea de Cultura i Ensenyament CiU

Joan Vallvé Navarro Conseller de Béns Municipals PP
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Nou Diari, 27 de maig de 1991.



Diari de Tarragona, 27 de maig de 1991.

ELECCIONS  1991 79



LA  REPRESA  DEMOCRÀTICA80

Foto de grup dels consellers del quart Ajuntament democràtic, 15 de juny de 1991.

[Foto: Vallvé. AHCT. Ref. 24387]



Una visió retrospectiva

1991-95.
Consolidació de la 
moció de censura

El 27 de maig del 1991 el titular del Diari de 
Tarragona resumia molt bé quina havia estat 
la primera conclusió d’una intensa nit de 
diumenge: «Nadal, ara per la porta gran». 

Només CiU havia rendibilitzat electoralment la mo-
ció de censura que vint mesos abans havia protago-
nitzat amb PP i CDS. El primer va aguantar com va 
poder la tempesta perdent només un regidor i uns mil 
vots, mentre que el segon va pagar molt cares les se-
ves «aliances» amb «el company gran» i va desaparèixer 
literalment del mapa: amb prou feines va aconseguir 
l’1% dels vots.

L’estratègia de CiU havia funcionat gairebé a la per-
fecció i les urnes es van apropar molt a les enquestes 
que mesos abans ja anunciaven una majoria absoluta 
de la coalició. En només vuit anys s’havia capgirat l’es-
cenari. Si el 83 era el PSC el que obtenia una majoria 
absoluta de catorze regidors, el 91 era CiU, amb un 
percentatge de vots històric del 44%.

Les claus d’aquesta espectacular victòria són diver-
ses, però segurament que tots els analistes polítics co-
incidirien almenys en aquestes quatre: capitalització 
d’un sentiment col·lectiu positiu irradiat diàriament 
per una campanya electoral permanent en el decurs de 
vint mesos (campanya reconeguda pels mateixos pro-
tagonistes), encert amb les incorporacions de la llista 
electoral, incidència en uns barris on fi ns aleshores 
CiU havia estat vetada i l’autodesintegració del CDS.

En plena campanya electoral, el PSC, el CDS, IC 
i ERC van presentar denúncia a la Junta Electoral pel 
que creien que era una utilització irregular de l’es-
lògan «Fem Tarragona» per part de CiU. Les quatre 
forces polítiques consideraven que la coalició nacio-
nalista estava creant un fort paral·lelisme entre totes 
les campanyes ciutadanes promogudes des del mateix 
Ajuntament en els darrers vint mesos i la seva pròpia 
campanya electoral. Qui tenia en propietat el copyright 

d’eslògans com «Fem Tarragona», l’Ajuntament o 
CiU?, es van preguntar alguns.

Sigui com sigui, CiU va saber capitalitzar en només 
vint mesos expressions i mots tan fets servir en aquells 
dies com il·lusió o tarragonisme, contraposant-los sem-
pre a una altra manera de fer que tenia molt menys en 
compte el màrqueting. I com acostuma a passar en el 
nostre món, el «màrqueting total» va guanyar —si em 
permeten l’expressió— per golejada el «no màrque-
ting». Per cert, l’eslògan «Il·lusió» també va ser utilitzat 
en les mateixes eleccions pel socialista reusenc Josep 
Abelló, i el resultat també va ser espectacular.

Tothom se’n recorda, encara avui, del ressò que 
van tenir campanyes com el col·leccionable de cro-
mos Fem Tarragona, una iniciativa irrepetible que va 
mobilitzar milers i milers de tarragonins. No va ser, 
però, l’única. Les inauguracions del divendres abans 
de les eleccions de tot un seguit de millores realitza-
des al barri del Miracle i el camí de la Cuixa tampoc 
van ser les úniques. En només vint mesos, el tripartit 
CiU-PP-CDS va batre tots els records convocant, or-
ganitzant, explicant…, en defi nitiva, transmetent que 
s’havia estat capaç de canviar tota la ciutat en només 
aquest curt espai de temps.

Tot això no hauria estat possible, però, sense el 
 lideratge que des d’uns quants mesos abans de la mo-
ció de censura del 89 va assumir Joan Miquel Nadal. 
En molt poc temps també va saber transmetre el que 
manava un guió del qual ell era el principal autor. Es 
va fer protagonista de totes les mogudes, es va con-
vertir en dos dies en l’únic líder d’un ja només «teòric 
tripartit», capaç de tenir oberts alhora més de tres i 
de quatre fronts i donant sempre la imatge que el seu 
lideratge permetia a Tarragona competir amb gairebé 
tothom. També amb la Generalitat, que estava gover-
nada pel seu propi partit i gràcies a un altre lideratge 
molt sòlid com el que va protagonitzar durant vint-i-
tres anys el president Jordi Pujol. Tot plegat és el que 
en més d’una ocasió el mateix Nadal va qualifi car de 
«tarragonisme radical i brillant». Un eslògan que junt 
amb una activitat frenètica van ser segurament la pri-
mera causa d’una nit electoral històrica que CiU va 
viure entre la plaça de la Font i l’Hotel Astari.

Aquesta cursa iniciada l’agost del 89, però, només 
podia arribar a bon port si CiU era capaç d’incidir en 
aquells barris que fi ns aleshores havien estat terreny 

ELECCIONS  1991 81



LA  REPRESA  DEMOCRÀTICA82

electoral exclusiu dels partits d’esquerra. En aquest 
cas, la coalició nacionalista no va innovar gaire; sim-
plement va utilitzar els mateixos mecanismes que ja 
havien utilitzat altres anteriorment: inversió i màxi-
ma incidència en el moviment veïnal. Com també 
ha passat al llarg de la història més recent en altres 
llocs, l’alt grau de politització del moviment veïnal de 
Tarragona ha estat el seu principal enemic, el qual l’ha 
afeblit d’una forma considerable. Aquesta politització 
és l’única causa de les duplicitats d’associacions en se-
gons quins barris o de la manca de lideratges clars i 
sòlids en la federació o «federacions».

Aquesta aposta pels barris va portar CiU a incorpo-
rar a la seva llista diversos líders veïnals, i alguns d’ells, 
fi ns i tot, els va col·locar en llocs amb moltes possibili-
tats. L’exemple més clar és el de Maria Lluïsa Expósito, 
presidenta de l’Associació de Veïns d’Icomar, i també 
signifi cativa en aquells moments va ser la incorpora-
ció com a independent d’Agustí Mallol, persona molt 
vinculada a diversos àmbits esportius i al moviment 
veïnal del Serrallo i la seva àrea d’infl uència.

Curiosament, tot i que això no sempre és causa-
efecte directa, CiU va guanyar a la zona del Serrallo 
i el port per primera vegada i va treure un excel·lent 
resultat a la zona d’Icomar i Torreforta. CiU va pujar 
en tots els barris on tradicionalment el vot havia estat 
sempre majoritàriament d’esquerres. Especialment, a 
banda dels ja esmentats, ho va fer també a Sant Pere i 
Sant Pau.

El CDS es desintegra
Finalment i de forma necessària s’ha de fer també refe-
rència a la desintegració del CDS com una causa més 
d’aquesta espectacular victòria de CiU. Tothom era 
molt conscient en aquells moments de la precarietat 
de la formació centrista arreu de l’Estat, com també es 
visualitzava des de totes les òptiques possibles el futur 
ple de greus incerteses que el partit polític fundat per 
Adolfo Suárez tenia a Catalunya. Ara bé, a Tarragona 
es van donar tot un seguit de circumstàncies que van 
ajudar a fer que el procés de desintegració pronosti-
cat per gairebé tothom anés encara, si és possible, més 
ràpid.

Primer va ser el mateix líder indiscutible de la for-
mació a Tarragona i dirigent nacional, Lluís Badia, el 
que es va descartar per repetir com a cap de llista a les 
eleccions. Potser per això, a ningú va estranyar poste-
riorment, un any després de la cita electoral, que ell 
mateix encapçalés la fugida d’un important grup de 
militants del CDS cap a CDC. Ell, però, no seria l’únic 

que maniobraria en aquell 1991. El seu company de 
grup al consistori no va esperar ni un any: encara ocu-
pant escó del CDS, ja va anunciar la seva incorporació 
a les llistes de CiU, concretament al número 11; per 
tant, en una posició que assegurava  cadira al Saló de 
Plens, tal com pintaven les coses.

Aquesta doble decisió sense cap mena de dubte va 
eliminar el poc marge de maniobra que li quedava al 
CDS. En aquells moments Badia era el seu únic cap 
de llista amb garanties, més que més quan en els vint 
mesos de govern havia estat una de les persones amb 
més protagonisme. Un cop descartat Badia, l’altra 
possibilitat lògica era Maties Palau, regidor ja pel CDS 
i una altra de les persones que també havien tingut 
força protagonisme en el primer govern Nadal gràcies 
a campanyes ciutadanes com la de «Fem Tarragona» 
abans esmentada. Amb tot plegat, no és difícil explicar 
la pèrdua de tres mil vots i, fi ns i tot, seria bastant fàcil 
especular cap on van acabar anant.

La nit electoral del 26 de maig no va ser gaire feliç 
a la seu que el PSC tenia al Cós del Bou. Eren cons-
cients que venien anys difícils. Tot i així, es va obrir 
alguna ampolla de cava perquè també eren prou cons-
cients que les coses haurien pogut anar molt pitjor, 
tal com pronosticaven algunes enquestes donades 
a conèixer en la recta fi nal de la campanya electoral. 
Amb tants factors a favor de CiU, el PSC només ha-
via perdut un 2% de percentatge de vots, en números 
absoluts, només mil vots; resultats i dades que es van 
traduir en la pèrdua de només un regidor. Fins i tot 
havia aconseguit mantenir-se com a primera força po-
lítica dels barris més allunyats del centre, com ja s’ha 
esmentat abans. En alguns, com Torreforta, Campclar 
o Bonavista, es va incrementar el suport.

Aquesta seria la versió més positiva. La negativa se-
gurament ens parlaria que tot i la incorporació a les 
llistes de Miguel Zanón, del Partit dels Comunistes, 
o de Francesc Díez, de l’Entesa dels Nacionalistes, 
el PSC no va ser capaç d’aglutinar el vot d’esquerres, 
element imprescindible si volia parar la projecció de 
CiU. Entre Alternativa Verda, Iniciativa per Catalunya 
i Esquerra Republicana van sumar més de sis mil vots, 
però cap d’aquestes candidatures va aconseguir repre-
sentació, perquè totes es van quedar amb un percen-
tatge per sota del 4%. La lliçó de la nit del 26 de maig 
del 91 la van visualitzar molt ràpidament Alternativa i 
Iniciativa per Catalunya, que el 95 van sumar esforços 
per superar el 5% dels vots i aconseguir així represen-
tació al Ple de l’Ajuntament.

El PSC, doncs, no va saber aglutinar el vot d’es-
querra, i tampoc va aconseguir situar-se prop del cen-



tre, aquell lloc que els analistes diuen que cal ocupar 
si vols guanyar qualsevol elecció. Ni la inclusió com a 
independent de l’advocat Jaume Yxart, ni la del mateix 
Francesc Díez, entre altres, van cridar l’atenció d’un 
electorat de centre que aquell diumenge 26 i durant 
tota la dècada dels noranta donaria suport a CiU. La 
prova més evident és que, en els barris del centre, el 
PSC només va incrementar vots, i d’una forma molt 
discreta, a la zona de llevant.

Majoria absoluta no és sinònim 
de tranquil·litat
La majoria absoluta aconseguida per la candidatura 
encapçalada per Joan Miquel Nadal semblava que ha-
via d’aportar a l’activitat política de l’Ajuntament de 
Tarragona l’estabilitat perduda el 1987. Els qui van 
preveure aquesta circumstància, però, es van equivo-
car de mig a mig. Aquesta seria una legislatura a la qual 
podríem aplicar molts i diversos qualifi catius, però 
mai el d’estable. Almenys si fem referència a la primera 
meitat, en què tot un seguit de moviments van provo-
car una doble inestabilitat: la provocada als mitjans de 
comunicació amb declaracions i contradeclaracions de 
tota mena i l’existent al mateix govern, amb entrades i 
sortides diverses des de i cap al grup mixt.

La mateixa nit electoral i tal com ja havia anunciat 
durant la campanya electoral, Joan Miquel Nadal va 
oferir un pacte de govern al PP, l’únic soci que li que-
dava al govern després de la neutralització del CDS. 
Aritmèticament, no era necessari, però Nadal, en con-

tra fi ns i tot de l’opinió d’algun membre del seu equip, 
va voler buscar un cop més les complicitats del PP i 
assegurar-se un marge més gran de maniobra.

Les circumstàncies, però, no eren les mateixes que 
el 89, i ja molt aviat es va veure que les coses serien 
molt més complicades que vint mesos enrere. La ma-
joria del grup de CiU no veia amb bons ulls incorpo-
rar amb una majoria tan còmoda la fi gura del popular 
Joan Vallvé, el qual, durant el govern tripartit nascut 
de la moció de censura del 89, s’havia desmarcat en 
més d’una ocasió del «discurs ofi cial» creant més 
d’una polèmica en una regidoria com la de Promoció 
Econòmica, que havia tingut un protagonisme espe-
cial pel projecte d’implantació d’un gran hipermercat 
a la ciutat, una iniciativa que fi ns aleshores encara no 
havia reeixit.

Davant aquest escenari, CiU en un primer mo-
ment només va proposar Vallvé per a la presidència 
d’alguna empresa municipal, però com era d’esperar 
aquesta va ser una carta que va rebutjar el PP. Després 
d’un intens però no llarg estira-i-arronsa, fi nalment 
es va arribar a un acord mitjançant el qual Joan Vallvé 
es faria càrrec de l’àrea de Patrimoni i de la gestió de 
compres, mentre que el seu company i cap de fi les, 
Josep Miquel Sevil, assumia una tinença d’alcaldia 
sense cartera.

L’aparent pau que l’acord va produir, però, duraria 
molt poc. Només quatre mesos després, les divergèn-
cies s’anirien succeint. Algunes d’elles van ser aireja-
des sense cap mena de recança per Joan Vallvé en els 
mitjans de comunicació i van provocar algun vot en 

Obres del Parc Central, 1994.

[Foto: autor desconegut. AHCT. Ref. 26950]
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contra al Saló de Plens: el tanatori, l’IAE, la fi gura de 
Maties Palau —de la qual parlarem tot seguit—, les 
disputes amb el director del Museu d’Història, En-
ric Olivé (exregidor socialista a la primera legislatura, 
com ja hem vist abans), la Tecleta (una de les troballes 
arqueològiques que més polèmica ha causat en la his-
tòria recent de la ciutat)… Tot i així, l’acord de govern 
va durar mitja legislatura. Es va trencar tot just després 
d’unes eleccions generals on van participar com a caps 
de llista del PSC i de CiU, respectivament, el regi-
dor a l’oposició Xavier Sabaté i l’alcalde, Joan Miquel 
Nadal. A Tarragona el PSC va guanyar l’elecció del 
Congrés i CiU va col·locar els seus tres candidats al 
Senat. Tres dies després de la cita electoral, l’alcalde va 
anunciar que retirava les competències a Joan Vallvé 
i a Maties Palau, i vint-i-quatre hores després el PP 
abandonava l’equip de govern (tot i que Josep Miquel 
Sevil encara es mantindria uns mesos amb responsa-
bilitats a l’Empresa Municipal d’Aparcaments).

Les raons que es van donar de per què aquella deci-
sió arribava aleshores i no mesos enrere van ser molt 
variades. Segurament que la incontinència verbal de 
Joan Vallvé, que de vegades no distingia entre adversa-
ris i aliats, i la tendència permanent als canvis de Maties 
Palau hi van tenir alguna cosa a veure. Tanmateix, al-
guns van posar sobre la taula, com a causa principal, 
el bon resultat electoral que el PP havia obtingut a les 
generals del 6 de juny a la ciutat de Tarragona. L’al-
calde, Joan Miquel Nadal, havia posat en un mateix 
paquet l’excentrista Maties Palau i Joan Vallvé, perquè 
el primer ja feia temps que estava en l’òrbita del PP i 
de fet ja havia deixat el grup municipal de CiU, tot i 
que no va entrar a militar a les fi les populars fi ns que 
aquesta formació no va abandonar ofi cialment l’equip 
de govern.

Maties Palau i Jaume Yxart
La incorporació a les llistes de CiU de Palau va con-
vertir-se ben aviat també en un front obert per al go-
vern de Nadal. Sis mesos després de les eleccions van 
començar les tensions, especialment amb el tinent 
d’alcalde Josep Maria Musté, el qual havia ocupat en 
aquesta nova legislatura l’àrea de Relacions Ciutada-
nes, coordinada per Palau en el govern tripartit sorgit 
de la moció de censura del 89. Enmig de tot plegat, 
l’excentrista anuncia que anirà a les llistes del PP al 
Parlament, i posteriorment abandonarà el grup muni-
cipal de CiU. L’alcalde, per assegurar-se el seu suport 
de moment, el nomena tinent d’alcalde, però tothom 

ja visualitza que aquella situació no podrà durar per 
sempre. Més encara quan, només dos mesos després 
de l’esmentada crisi, l’abril del 92, Palau vota contràri-
ament una proposta del govern en un Ple.

La inestabilitat que representava el desmarcatge de 
Maties Palau seria aviat solucionat per CiU. Al mes 
de maig, Joan Miquel Nadal incorpora al govern l’in-
dependent Jaume Yxart, el qual dos mesos abans, en 
plena campanya electoral per les eleccions del Parla-
ment, havia abandonat el grup municipal socialista per 
incorporar-se també al grup mixt. D’entrada no mani-
festa públicament les seves intencions, però només li 
van faltar quinze dies per votar al costat de CiU en la 
primera sessió plenària convocada després del «canvi». 
El 31 de maig de 1992, el mateix alcalde Joan Miquel 
Nadal qualifi cava aquesta operació al rotatiu Nou Dia-
ri com a «quien a hierro mata, a hierro muere».

Finalment, Yxart, des de la cartera de Promoció 
Econòmica, seria l’element que donaria més estabili-
tat a un govern que en només un any havia viscut un 
bon grapat d’experiències del tot imprevisibles la nit 
electoral de la històrica majoria absoluta de CiU. Un 
altre factor que va voler visualitzar encara més estabi-
litat va ser la incorporació a la militància de CDC dels 
independents Maria Lluïsa Expósito i Agustí Mallol, a 
més d’altres persones provinents també del moviment 
veïnal que havien anat a les llistes de CiU, tot i que no 
havien aconseguit l’acta de regidor.

L’home fort
Aquestes situacions van provocar diversos canvis de 
govern, intercanvis de carteres i anades i vingudes 
diverses. Amb la incorporació de Jaume Yxart, Joan 
Miquel Nadal va aprofi tar per fer el primer canvi 
signifi catiu de govern només un any després de les 
eleccions. El popular Josep Miquel Sevil va assumir la 
responsabilitat de la Guàrdia Urbana, que en un prin-
cipi havia coordinat Tòful Solichero, el qual a partir 
d’aleshores es faria càrrec de l’àrea d’Esports. Joaquim 
Amorós assumiria la cartera de Cultura, i la regidora 
Carme Vericat es quedaria només amb la responsa-
bilitat d’Ensenyament. I Pere Gibert cediria l’àrea de 
Promoció Econòmica al nou incorporat, Jaume Yxart. 
Gibert restaria a partir d’aleshores responsable només 
de turisme. Les àrees que van sofrir menys canvis van 
ser la de Serveis, amb Manel del Amo al capdavant; 
Medi Ambient, amb Agustí Mallol; Atenció Familiar 
i Sanitat, amb Maria Lluïsa Expósito; Hisenda, amb 
Santiago Pallàs, i Joventut, amb Carles Sala.



El canvi més signifi catiu, però, no arribaria fi ns a 
fi nals del 92, quan Ramon Grau, que havia aconseguit 
una acta de diputat al Parlament de Catalunya, va ce-
dir les responsabilitats d’Urbanisme a Àngel Fernán-
dez, el qual fi ns aleshores havia ocupat la cartera de 
Governació. Si algú tenia encara cap dubte de qui era 
l’home fort d’aquest govern cada cop més monocolor, 
li va quedar absolutament esvaït en aquell moment. La 
gestió de Fernández al capdavant d’Urbanisme va ser 
en molts moments polèmica i va provocar al llarg dels 
anys més d’una denúncia de l’oposició i alguna acció 
judicial de la Fiscalia de l’Audiència de Tarragona. En-
tre els anys 93 i 95, el PSC va demanar en diverses 
ocasions la dimissió de Fernández per «la seva relació 
accionarial amb persones que fi guraven en societats 
que tenien interessos urbanístics a la ciutat».

Sota la seva coordinació urbanística es van inici-
ar diversos projectes, però potser en aquesta prime-
ra etapa com a màxim responsable d’Urbanisme de 
Tarragona s’hauria de destacar l’aprovació de la terce-
ra revisió del Pla General realitzada el març del 1994, 
una planifi cació que sobretot potenciava la zona de 
llevant com l’àrea de futur creixement urbanístic. En 
concret, feia referència a Terres Cavades i la Budelle-
ra, entre altres zones, i un cop ja iniciada l’expansió, 
a la zona del carrer Pere Martell i el Pla Parcial 20 a 
l’Arrabassada.

En aquesta època es van iniciar o tancar obres tan 
emblemàtiques com el poliesportiu del Serrallo, el 
vial de Fernández Ordóñez, l’inici dels tràmits per als 
pàrquings de la plaça de la Font i de Battestini, les llars 
de jubilats de Bonavista i Riuclar, els centres cívics de 
Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador, la restauració i 
millora de la Font del Centenari i del nou tram de la 
Rambla Nova un cop fi nalitzat el pàrquing, el Teatre 
Metropol o el projecte del Palau de Congressos, entre 
moltes altres obres i molts altres projectes. D’aquesta 
etapa també és una de les iniciatives que més debat ha 
creat a la ciutadania tarragonina en els darrers temps: 
la vela de l’Auditori del Camp de Mart. Debat i po-
lèmica, ja que diversos sectors s’hi van oposar, entre 
ells el PSC.

Guerra permanent entre Ajuntament 
i Port
Durant aquesta legislatura, l’equip de govern va man-
tenir diverses disputes amb altres institucions. Més 
endavant recordarem algunes de les que va protagonit-
zar amb els responsables del Departament de Cultura 
de la Generalitat per projectes com el de Parc Central, 

la remodelació de la plaça del Rei o al voltant de la 
troballa de la Tecleta. També es van obrir contenciosos 
amb altres departaments de la Generalitat, però cap 
d’ells va tenir la virulència, la intensitat i la durada del 
que van mantenir al llarg d’aquesta legislatura l’equip 
de govern encapçalat per Joan Miquel Nadal i l’Auto-
ritat Portuària dirigida pel socialista Antoni Pujol.

Les disputes van començar gairebé l’endemà de la 
moció de censura de l’agost del 1989. Aquell mateix 
any les discrepàncies sobre el futur de la façana marí-
tima i de la Universitat Laboral ja es van posar sobre 
la taula. L’Ajuntament, a més, va denunciar en diver-
ses ocasions obstruccionisme per part de l’Autoritat 
Portuària en el projecte del pàrquing de la Pedrera, 
problema que no s’acabaria de resoldre fi ns a fi nals 
del 92, quan un acord entre les dues parts també des-
bloquejaria la paralització d’unes obres per crear una 
terminal frigorífi ca, afer que havia creat un altre esti-
ra-i-arronsa força intens. L’any següent, el 1990, s’hi 
afegeix un nou element de confl icte: l’Ajuntament 
reclama que el Port ha de demanar llicències d’obres 
per fer actuacions dins del recinte portuari. Durant el 
1991 s’incorpora a la taula de la polèmica algun inci-
dent de males olors, però sobretot acaba per esclatar 
l’afer de la Universitat Laboral.

La història, com ja s’ha esmentat, venia de lluny, del 
setembre del 1989, quan el president del Port, Antoni 
Pujol, va anunciar que havia fracassat una proposta 
de conveni a tres bandes —Ajuntament-Generalitat-
Port— per facilitar el trasllat dels centres de l’antiga 
Universitat Laboral a Tarragona amb l’objectiu de dei-
xar tots els terrenys alliberats per a l’expansió del Port. 
Tot i aquesta circumstància, el Port va tirar endavant 
el seu projecte expansiu i el març del 1993 va aprovar 
un pla d’utilització d’espais portuaris que preveia una 
àrea de creixement que delimitava el riu Francolí i la 
platja de la Pineda. El pla preveia l’ocupació de 207 
hectàrees a l’entorn de la Universitat Laboral, de les 
quals el Port ja en controlava 118. L’expansió que es 
proposava des del Port, doncs, envoltava el recinte de 
la Universitat Laboral però no la incloïa, i la volun-
tat manifestada a l’hora de presentar el pla pel mateix 
president Antoni Pujol era la de portar a aquesta zona 
materials no perillosos. En principi ja es parlava de 
construir una terminal de vehicles.

Tot i aquestes explicacions, el govern de la ciutat 
no va acceptar el pla, entre altres coses perquè va con-
siderar que el projecte constituïa un atac a l’autono-
mia municipal, ja que al seu entendre en realitat era 
«un planejament general urbanístic encobert». Per 
aquest motiu més general i també per tot un seguit 
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de propostes més de detall, l’Ajuntament va presentar 
 al·legacions que posteriorment serien rebutjades.

Tota aquesta autèntica batalla havia estat precedi-
da per una doble campanya mediàtica mitjançant les 
quals els uns i els altres defensaven les seves tesis des 
dels mitjans de comunicació. Fins i tot el Consell 
d’Administració de l’Autoritat Portuària va publicar 
el 16 de març a la premsa local un comunicat molt 
dur en resposta a la proposta en format d’amenaça de 
convertir en zona verda el terreny de la Universitat 
Laboral i tot l’entorn del Port. En l’esmentat comu-
nicat i entre moltes altres coses, el Port recordava els 
llocs de treball directes i indirectes que provocava la 
seva activitat i el cost que signifi caria el trasllat de la 
Universitat Laboral, 13.000 milions de pessetes, xifra 
que l’Autoritat Portuària estava disposada a pagar si els 
cedien els terrenys. El comunicat va ser titulat, amb 
tota la intenció del món, amb l’expressió interrogativa 
«Fer Tarragona?».

El debat sobre el futur de la Universitat Laboral ha-
via viscut dies abans un capítol molt accidentat quan 
el vaixell Robert Maersk (un any abans s’havien produ-
ït reaccions molt semblants davant un altre accident 
al polígon químic, en aquesta ocasió a la factoria de 
TDESA) xocava contra el pantalà de Repsol situat al 
terme municipal de Vila-seca, però en una zona molt 
pròxima a la Universitat Laboral. El xoc va provocar 
un espectacular incendi que un cop més va obligar a 
desallotjar les instal·lacions educatives. Òbviament, 
aquest fet va donar arguments als uns i als altres: als 
uns per defensar que no es podia mantenir un centre 
educatiu en una zona educacional com aquesta, i als 
altres per deixar palès que algunes instal·lacions del 
Port eren del tot perilloses i que per tant havien de 
mantenir-se al més lluny possible de la ciutat.

Al llarg del mateix any les declaracions i les con-
tradeclaracions d’uns i d’altres van estar a l’ordre del 
dia. Els dos capítols més signifi catius es van produir el 
mes de juny, quan l’Ajuntament no va veure amb gaire 
bons ulls la compra de terrenys per part del Port al veí 
municipi de Vila-seca, i sobretot quan l’alcalde, Joan 
Miquel Nadal, va abandonar un debat que es feia a la 
seu de la Cambra de Comerç i on també participava el 
president del Port, Antoni Pujol.

La batalla de l’expansió del Port del 93 va donar pas 
a la batalla de les tarifes del 94. La indústria química, 
afectada per la crisi econòmica de principis dels noran-
ta, reivindicava ja feia temps una rebaixa de les tarifes 
portuàries per poder competir amb més garanties amb 
altres polígons químics del món. Les primeres pressi-
ons van obligar l’Autoritat Portuària a fer un gest que 

el sector químic va considerar insufi cient, i tot plegat 
va desencadenar una autèntica guerra en la qual al fi nal 
també s’involucrarien institucions com la Cambra de 
Comerç i l’Ajuntament. La primera, amb el suport de 
l’Autoritat Portuària, va realitzar un estudi que desta-
cava que el Port de Tarragona era més car que els seus 
competidors europeus pel que feia a costos globals, tot 
i que la diferència s’escurçava fi ns a valors poc signifi -
catius si també es tenia en compte el cost del transport 
de mercaderies entre ports. Aquesta doble conclusió 
va donar arguments als uns i als altres.

L’alcalde de Tarragona, Joan Miquel Nadal, va in-
corporar-se personalment al debat. Aprofi tant la seva 
doble qualitat d’alcalde i de diputat al Congrés de 
Madrid, va presentar una proposició no de llei instant 
el Port a fer aquesta rebaixa. Amb el suport de PP i IU, 
va tirar endavant la seva proposició, però la rebaixa no 
arribaria fi ns al 95. Entre l’acció parlamentària de Joan 
Miquel Nadal i la decisió fi nal del Govern de l’Estat, 
les relacions entre les dues institucions tarragonines 
van continuar com gat i gos. El mes de maig, Joan 
Miquel Nadal va demanar la transferència dels ports 
de l’Estat a la Generalitat. Un mes després, al juny, 
es produeix un nou cas de contaminació causada per 
una descàrrega del Port, la qual va provocar una nova 
picabaralla. I el mes de novembre l’Autoritat Portuà-
ria anuncia que es retira del Pla estratègic Tarragona 
1999.

Com n’hem de dir, de la «nostra» 
universitat?
Quan a fi nals del 1991 el Parlament va aprovar el nom 
de Rovira i Virgili per a la Universitat de Tarragona, 
potser algú va pensar que es tancava defi nitivament 
una polèmica que fi ns aleshores havia creat un des-
gast encara assumible. Aquesta previsió, però, no es va 
complir. Aquesta legislatura municipal va coincidir de 
ple amb un gran i polèmic debat en què la recentment 
creada universitat seria la protagonista. El primer 
element de discussió seria el model. L’Ajuntament 
de Reus apostava per una universitat amb campus. 
Aquesta idea, però, no coincidia amb la voluntat dels 
dirigents universitaris, els quals en un principi es van 
voler mantenir al marge de la polèmica, tot i que fi -
nalment es van veure obligats a expressar públicament 
que ells creien que la millor opció era una universitat 
urbana. Malgrat aquest pronunciament tan clar, l’esti-
ra-i-arronsa per defensar l’una i l’altra opció entre els 
màxims dirigents dels dos ajuntaments, el de Reus i el 
de Tarragona, el socialista Josep Abelló i el convergent 



Joan Miquel Nadal, respectivament, va estar durant 
molts mesos a l’ordre del dia. 

En aquesta ocasió, però, i després d’un llarg procés 
en què els uns i els altres van treballar intensament des 
dels despatxos, però també a través de les pàgines dels 
diaris, els plantejaments de la mateixa universitat són 
els que van triomfar i les pressions polítiques van con-
dicionar relativament. Tarragona es va esforçar al mà-
xim a l’hora de proposar localitzacions per a una enti-
tat que necessitava amb urgència espais apropiats per 
desenvolupar la seva activitat: antic escorxador, zona 
de Sescelades, antigues casernes militars de l’avinguda 
de Catalunya…

La polèmica universitària es va revifar, i de quina 
manera, a partir del mes de juny del 94, quan la uni-
versitat va aprovar uns estatuts en què a la denomina-
ció ofi cial de Rovira i Virgili hi afegia «Universitat de 
Tarragona», «per tal d’identifi car millor l’àmbit geo-
gràfi c en què s’insereix». La Universitat va esgrimir en 
tot moment criteris tècnics i amb la intenció de facili-
tar la seva projecció exterior, però això va provocar un 
enuig considerable a l’Ajuntament de Reus i a l’ofi cina 
del Comissionat per a Universitats i Recerca, encap-
çalada pel reusenc Josep Laporte. El primer, per boca 
del seu màxim responsable, l’alcalde Josep Abelló, es 
va queixar públicament, i de forma immediata es van 
activar els mateixos mecanismes de pressió que tres 
anys enrere havien aconseguir desactivar per primera 
vegada la intenció de posar el nom de Tarragona a la 
Universitat.

L’efi ciència d’aquests mecanismes va tornar a que-
dar palesa, ja que només uns moments després que el 
rector de la Universitat Rovira i Virgili, Joan Martí, 
lliurés els primers estatuts d’aquest centre al comis-
sionat per a Universitats i Recerca, al reusenc Josep 
Laporte, la institució que presidia aquest darrer va fer 
públic un comunicat en el qual rebutjava per raons 
legals l’afegitó «Universitat de Tarragona» que s’in-
cloïa en l’article primer, punt dos, dels estatuts i que 
el claustre universitari havia aprovat per majoria. La 
Generalitat, amb aquell comunicat, instava a respec-
tar la denominació legal fi xada per la Llei 36/1991, del 
30 de desembre, i que havia aprovat el Parlament de 
Catalunya per unanimitat. Mai en la història de la Ge-
neralitat uns serveis jurídics havien treballat amb tanta 
celeritat, estudiant i donant resposta a un document 
que fi ns i tot encara no havien rebut ofi cialment.

Aquesta «celeritat» del comissionat va ser molt ben 
rebuda a la ciutat de Reus, al seu Ajuntament i a les 
respectives seus de les entitats que més s’havien sig-
nifi cat en aquesta polèmica, alhora que va provocar 

un reguitzell de declaracions contràries a la ciutat de 
Tarragona i a la mateixa comunitat universitària. En 
tot moment aquestes crítiques van ser focalitzades en 
la fi gura del reusenc Josep Laporte, el qual, durant el 
debat parlamentari per aprovar la llei de creació de la 
Universitat Rovira i Virgili i quan era conseller d’En-
senyament, havia arribat a afi rmar que el nom podria 
canviar-se «tants cops com vulgui» la mateixa Univer-
sitat, tal com va quedar recollit a l’edició de Nou Diari 
de 13 de desembre del 1991. Aquell moment, però, era 
diferent: calia passar com fos el tràmit d’aprovació de 
la llei, que fi nalment es va tirar endavant només amb 
els vots de CiU i el PP.

A Tarragona diverses entitats, entre elles el PSC, 
van demanar la dimissió de Laporte com a comissi-
onat d’Universitats al considerar que en tot moment 
havia actuat a favor de Reus i en contra dels interes-
sos de Tarragona. Les veus crítiques també van sorgir 
des de dins de Convergència. Molts militants i càrrecs 
de la formació es van pronunciar públicament a títol 
personal en contra de l’actuació de Laporte, i alguns 
destacats dirigents, entre els quals hi fi gurava el ma-
teix alcalde, Joan Miquel Nadal, van titllar l’informe 
jurídic del comissionat de «anormal». 

La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Tarragona 
en principi només es va mostrar favorable pública-
ment a respectar l’autonomia universitària. Més en-
davant, però, l’ambient es va anar escalfant i l’Ajun-
tament es va fer seu el manifest per la Universitat de 
Tarragona que havien promogut més de dues-centes 
entitats  tarragonines. En el mateix manifest es reivin-
dicava l’autonomia de la Universitat i la capitalitat de 
Tarragona, es criticava l’actitud de l’alcalde de Reus i 
es demanava a l’alcalde de Tarragona «que en cap mo-
ment accepti entrar en negociacions sobre conxorxes 
que afectin l’autonomia universitària». El comuni-
cat curiosament no demanava la dimissió de Lapor-
te, però sí que suggeria al president de la Generalitat 
que estudiés si el comissionat havia actuat «seguint 
les mínimes normes d’equitat i imparcialitat». Aquest 
col·lectiu d’entitats va intentar fer la màxima pressió 
possible, i fi ns i tot va organitzar una gran festa a la 
Rambla Nova per defensar la capitalitat de Tarragona.

A l’altra banda del Francolí, mentrestant, les entitats 
reusenques també es van mobilitzar entorn d’una co-
ordinadora per redactar un manifest contrari a l’afegi-
tó «Universitat de Tarragona», i els polítics van fer una 
crida a la tranquil·litat a la ciutat de Tarragona alhora 
que defensaven la trajectòria professional del comissi-
onat Laporte. Per tant, des de la capital del Baix Camp 
es volia donar públicament una imatge de «bon rotllo»; 
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ara bé, des de l’activitat menys pública es jugava fort. 
Enmig de tot el confl icte, l’alcalde Joan Miquel Nadal 
va fer pública una carta de l’alcalde de Reus en la qual 
responsabilitzava de tot plegat els òrgans de govern de 
la Universitat, els quals, segons deia ell, «provoquen 
que s’enfrontin les ciutats veïnes».

Finalment, es va optar per una decisió política, en-
cara que en tot moment es va voler deixar molt clar 
que la proposta havia sortit de la mateixa Universi-
tat, ja que havia estat formulada pel seu rector, Joan 
Martí. L’acord va arribar en una intensa negociació 
al Palau de la Generalitat en la qual el rector va ha-
ver de negociar amb el president de la Generalitat, 
Jordi Pujol, el comissionat, Josep Laporte, el conseller 
d’Ensenyament, Joan Maria Pujals, el delegat del Go-
vern a Tarragona, Josep Maldonado, i el president de 
la Diputació de Tarragona, Josep Mariné. L’acord va 
fer desaparèixer l’afegitó «Universitat de Tarragona», 
però va incorporar que «la seu de la Universitat Rovira 
i Virgili és la ciutat de Tarragona, sense perjudici de 
l’extensió de les seves activitats a altres àmbits territo-
rials. Els centres i els òrgans de la Universitat Rovira 
i Virgili podran identifi car-se amb el nom de la ciutat 
on estiguin ubicats».

La solució es va rebre amb diversitat d’opinions a la 
comunitat universitària, amb satisfacció «continguda» 
a Reus, amb satisfacció «sense matisos» al govern mu-
nicipal de CiU a Tarragona i amb crítiques del PSC i 
el PP, forces polítiques que van considerar que un cop 
més Tarragona havia perdut.

Ni Caprabo ni Continente: Erosmer
Després del fracàs total que van signifi car els projec-
tes de Caprabo i de Continente per dotar la ciutat de 
Tarragona d’una nova gran superfície comercial (en 
aquest cas a la N-340), el març del 1992 l’Ajuntament 
va aprovar un pla urbanístic als terrenys coneguts com 
els de l’antiga fàbrica del gas per tal de deixar la porta 
oberta a una instal·lació d’aquestes característiques. El 
pla preveia 20.000 metres quadrats de zona comercial 
i 3.000 dedicats a habitatges. I com diu la dita, al tercer 
cop no falla. En un principi el mateix Ajuntament va 
convidar Caprabo a plantejar un projecte en aques-
ta zona, però fi nalment el que presentaria la proposta 
que arribaria a bon port seria un any després, el març 
del 93, el grup basc Erosmer.

La iniciativa va comptar en tot moment amb l’opo-
sició dels botiguers de Tarragona, que veien perillar 
la seva subsistència amb una gran superfície gairebé 
dins a casa. Les mobilitzacions van ser diverses. El 20 

d’abril un gran nombre de comerços van tancar les 
portes mentre el Ple de l’Ajuntament aprovava l’acord 
amb l’empresa Erosmer, una sessió a la qual van as-
sistir unes 500 persones per mostrar el seu rebuig. 
Uns dies després, les organitzacions de botiguers van 
demanar l’abstenció electoral en plena precampanya 
electoral per a unes eleccions generals en les quals es 
presentava encapçalant la candidatura de CiU l’alcal-
de, Joan Miquel Nadal. Aquesta iniciativa va enrarir 
molt l’ambient i fi ns i tot, amb posterioritat, Joan Mi-
quel Nadal va reconèixer que tot plegat va «tenir un 
cost electoral important per a mi».

Totes les mobilitzacions i pressions no van impedir, 
però, que la Comissió d’Equipaments Comercials (la 
qual anys enrere s’havia oposat als projectes presen-
tats per Continente i Caprabo) donés el vistiplau a la 
iniciativa a fi nals del mes de juliol. Amb això, però, 
no es van acabar els entrebancs. Un any després, en 
plena obra de construcció, es comencen a trobar tot 
tipus de restes romanes, entre elles una basílica i una 
vil·la que els tècnics van qualifi car de molt importants. 
Les troballes tornen a posar sobre la taula la idoneïtat 
de l’emplaçament, alhora que s’obre un debat paral-
lel sobre què cal fer amb les restes. En aquest segon 
debat gairebé tothom hi va participar: des dels qui van 
proposar traslladar les restes al terrat (la Comissió de 
Patrimoni de la Generalitat) fi ns als qui van defensar 
fi ns al fi nal que no s’havien de tocar del lloc on s’ha-
vien trobat (l’Ajuntament i la majoria de tècnics de 
caràcter més local). Finalment, a principis d’any es va 
decidir integrar les restes al projecte, tot just quan el 
PSC tornava a posar sobre la taula una nova polèmica 
que esquitxava de ple el projecte. Els socialistes van 
denunciar que exsocis del regidor d’Urbanisme, Àn-
gel Fernández, havien guanyat 800 milions de pessetes 
amb l’operació de la venda dels terrenys de la fàbrica 
del gas, i que això suposava una manca d’ètica abso-
luta per part de Fernández. El regidor sempre es va 
defensar dient que mai havia benefi ciat cap empresa 
ni en aquesta ni en les altres operacions urbanístiques 
criticades per l’oposició socialista. 

L’aiguat
El projecte comercial de l’antiga fàbrica del gas, però, 
no va ser l’únic tema que va propiciar un fort debat 
a les portes d’una nova campanya electoral i a ritme 
de precampanya. El 10 d’octubre del 1994, Tarragona 
va patir un aiguat històric, amb unes inundacions que 
van deixar al seu pas milers de milions de pessetes en 
pèrdues i que van motivar una refl exió sobre el llit 



del riu Francolí i la necessitat de buscar-li una sortida 
directa al mar. Aquell 10 d’octubre la força de la riuada 
va provocar un desbordament del riu que va obligar a 
evacuar 700 persones dels barris del Serrallo i Torres 
Jordi i un nombre també molt important de treballa-
dors del polígon Francolí.

El 24 d’octubre, i veient que la solució no seria sen-
zilla, el Ministeri d’Obres Públiques i la Generalitat 
van acordar crear una comissió conjunta per analitzar 
totes les propostes que es feien al voltant del futur de 
la desembocadura del riu. Aquesta mesura, però, no 
va deixar tranquils els veïns, que entreveien greus di-
ferències entre les administracions. Per aquesta raó, 
veïns del Serrallo i de Torres Jordi van començar a 
protagonitzar diverses mobilitzacions, entre elles una 
manifestació el 15 de desembre que va aplegar unes 
2.000 persones, en la qual es van demanar solucions 
per a la desembocadura del riu i per als problemes que 
causava en aquests barris l’intens trànsit de camions.

El 23 de gener, sense encara una solució consensu-
ada sobre la taula, l’Ajuntament convoca un Ple extra-
ordinari en el qual CiU presenta una moció reclamant 
la sortida directa del riu al mar, la unió dels molls de 
Reus i Lleida per eliminar el trànsit de camions per la 
part baixa, la recuperació dels terrenys lliures del Fran-
colí com a espai de lleure i l’obertura d’una bocana a la 
part interior del port perquè la fl ota pesquera pogués 
sortir directament al mar. La moció va comptar amb 
el suport del PP, però no del PSC, que va presentar 
una moció pròpia en què defensava les primeres dues 
consideracions, però a més demanava una actuació a 
tota la façana marítima.

Finalment i davant una gran expectació, el 20 de 
febrer, a Barcelona, el ministre d’Obres Públiques, 
Josep Borrell, i el conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat, Jaume Roma, van 
donar a conèixer una solució que passava per fer una 
sortida directa del riu a la dàrsena interior del port, per 
la unió dels molls de Lleida i de Reus amb un pont 
mòbil que eliminés el trànsit de camions per la part 
baixa de la ciutat i per canalitzar el riu en el seu tram 
fi nal, primer fi ns al pont del ferrocarril i després de 
l’esmentat pont fi ns a la desembocadura. Una inversió 
d’uns 10.000 milions de pessetes que van ser fi nançats 
pel Govern central.

Com ja s’esmentava abans, aquest i el projecte co-
mercial de l’antiga fàbrica del gas van ser els temes 
estrella de principis del 95, un any electoral que por-
taria canvis signifi catius a l’Ajuntament de Tarragona. 
D’aquests se’n parlarà més endavant. No voldria, 
però, tancar aquest capítol sense citar alguns altres 

esdeveniments ocorreguts en aquesta legislatura i 
que posteriorment tindran repercussions directes en 
l’activitat municipal. Per exemple, el mes de març del 
95 s’estrena un totalment remodelat Metropol; el no-
vembre del 94 se cedeixen les antigues casernes mili-
tars a la URV, després que el mes de setembre l’exèrcit 
hagi abandonat les instal·lacions i que prèviament, el 
mes d’abril, s’hagi arribat a un acord a canvi de deixar 
edifi car en una part del sòl; a l’octubre s’inicia el pro-
cés per ser declarada Tarragona Patrimoni de la Hu-
manitat; el març del 94 s’anuncia que serà el terme 
de Constantí el que acollirà la incineradora de resi-
dus industrials i no el de Tarragona; el febrer del 94 
l’Ajuntament es fa amb la propietat del Cinema Teatre 
Tarragona; el gener del mateix any, la Generalitat diu 
que es vol fer càrrec de les antigues instal·lacions de 
la fàbrica de la Chartreuse i de Casa Canals, tot just 
alhora que s’anuncia l’enderroc de l’escola Jaume I de 
la Part Alta. El setembre del 93, el Nàstic ven l’esta-
di a l’Ajuntament a canvi del deute que arrossegava; 
el febrer del 92 es produeix una històrica intervenció 
d’un alcalde de Tarragona —Joan Miquel Nadal— al 
Centre de Lectura de Reus, enmig d’una contínua 
picabaralla permanent entre les classes polítiques de 
les dues ciutats; el mes d’agost del 91 es produeix un 
acord històric de consens a la Diputació de Tarragona 
entre CiU i el PSC… Com es pot comprovar, van ser 
quatre anys molt intensos i d’una gran activitat políti-
ca i administrativa.

XAVIER ABELLÓ
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Inici de la campanya amb l’enganxada del primer cartell per 
part de Joan Miquel Nadal, candidat de Convergència i Unió, 
12 de maig de 1995.

[Foto: autor desconegut. Fons Diari de Tarragona]

Josep Anton Burgasé, candidat del Partit dels Socialistes de 
Catalunya, enganxant el primer cartell de la campanya electoral, 
12 de maig de 1995.

[Foto: autor desconegut. Fons Diari de Tarragona]

Inici de campanya amb el candidat del Partit Popular, Francesc 
Ricomà, 12 de maig de 1995.

[Foto: autor desconegut. Fons Diari de Tarragona]

Dolors Comas, candidata d’Iniciativa per Catalunya - Verds, la nit d’inici 
de la campanya electoral, 12 de maig de 1995.

[Foto: autor desconegut. Fons Diari de Tarragona]



Josep Anton Burgasé, 
Josep Borrell i Josep Fèlix 
Ballesteros en el míting 
central del Partit dels 
Socialistes de Catalunya, 
13 de maig de 1995.

[Foto: Txema Morera. 
Fons Diari de Tarragona]

Campanya pel carril 
per a bicicletes amb els 
candidats d’ICV, Dolors 
Comas i Jordi Navarro, 
14 de maig de 1995.

[Foto: autor desconegut. 
Fons Diari de Tarragona]

Debat celebrat al 
Teatre Metropol entre 
representants dels 
diferents partits: Enric 
Pujol (moderador), 
Robert Casadevall (ERC), 
Josep M. Musté (CiU), 
Dolors Comas (ICV), 
Josep Anton Burgasé 
(PSC), Francesc Ricomà 
(PP) i Josep M. Arias 
(moderador), 16 de maig 
de 1995.

[Foto: autor desconegut. 
Fons Diari de Tarragona]
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Míting de fi nal de campanya 
a la Rambla Nova, amb Joan 
M. Nadal i Ignasi Arbeloa, de 
Convergència i Unió, 21 de maig 
de 1995.

[Foto: Pere Toda. 
Fons Diari de Tarragona]

Robert Casadevall, 
candidat d’ERC, fent 
campanya al Mercat 
Central, 17 de maig de 
1995.

[Foto: Txema Morera. 
Fons Diari de Tarragona]

Equip de futbol sala amb 
els candidats de la llista 
del Partit dels Socialistes 
de Catalunya, 18 de maig 
de 1995.

[Foto: Luis Milián. 
Fons Diari de Tarragona]



Percentatge sobre el total de vots emesos (1995)

Candidatura Sigles Vots % sobre 
vots vàlids Consellers

Convergència i Unió  CiU 25.365 44,39% 13

Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE PSC-PSOE 14.385 25,18% 7

Partit Popular PP 9.424 16,49% 5

Iniciativa per Catalunya-Els Verds IC-EV 4.922 8,61% 2

Esquerra Republicana de Catalunya ERC 2.455 4,30% –

Agrupació d’Unitat Canongina ADUC 0 0,00% –

Cens Meses Votants Abstenció
Vots

nuls en blanc a candidatures vàlids

90.602 153 57.342
63,29%

33.260
36,71%

203
0,35%

588
1,03%

56.551
98,62%

57.139
99,65%

PSC-PSOE PPCiU AltresIC-EV

4.922
8,61%

2.455
4,30%

25.365
44,39%

9.424
16,49%

14.385
25,18%
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Consellers electes (1995)

Distribució de cadires 
en el Saló de Plens

Conseller/a Candidatura
Joan Miquel Nadal Malé Convergència i Unió

Ignasi Arbeloa Rigau Convergència i Unió

Àngel Fernández Gutiérrez Convergència i Unió

Lluís Badia Chancho Convergència i Unió

Maria Lluïsa Expósito Molina Convergència i Unió

Carles Sala Roca Convergència i Unió

Santiago Pallàs Guasch Convergència i Unió

Joan Aregio Navarro Convergència i Unió

Montserrat Güell Anglès Convergència i Unió

Agustí Mallol Pons Convergència i Unió

Manel del Amo Guinovart Convergència i Unió

Jaume Yxart Neira Convergència i Unió

Pere Gibert Porta Convergència i Unió

Josep Anton Burgasé Rabinad Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Josep Fèlix Ballesteros Casanova Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Manuel Fuster Pitarch Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Ferran Sánchez Camins Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Gabriel Mas Montagut Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Roser Recasens Vives Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Miguel Zanón Simón Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Francesc Ricomà de Castellarnau Partit Popular

Joan Vallvé Navarro Partit Popular

Emili Mateu Morelló Partit Popular

Maria Mercè Martorell Comas Partit Popular

Manuel José Montero Merayo Partit Popular

Dolors Comas d’Argemir Cendra Iniciativa per Catalunya - Els Verds

Jordi Navarro Lliberato Iniciativa per Catalunya - Els Verds

IC-EV

PP

PSC-PSOE

CiU



Cartipàs municipal (1995)

El 17 de juny de 1995 es constitueix la nova corporació municipal. La mesa d’edat queda integrada per Manel 
del Amo Guinovart i Carles Sala Roca, regidors electes de major i menor edat dels presents, respectivament, i 
per Ponç Mascaró Forcada, que actua com a secretari. En la sessió, Joan Miquel Nadal Malé és investit alcalde de 
l’Ajuntament de Tarragona.

Posteriorment, en la sessió extraordinària del 29 de juny de 1995, es distribueixen les competències i la corpo-
ració municipal queda constituïda de la següent manera:

Conseller/a Càrrec Candidatura

Joan Miquel Nadal Malé Alcalde CiU

Àngel Fernández Gutiérrez 1r tinent d’alcalde. Conseller delegat de l’àrea d’Urbanis-
me i Obres CiU

Ignasi Arbeloa Rigau 2n tinent d’alcalde. Conseller delegat de l’àrea de Relaci-
ons CiU

Lluís Badia Chancho 3r tinent d’alcalde. Conseller delegat de l’àrea d’Econo-
mia, Hisenda i Béns CiU

Maria Lluïsa Expósito Molina 4a tinent d’alcalde. Consellera delegada de l’àrea de 
Benestar CiU

Santiago Pallàs Guasch 5è tinent d’alcalde. Conseller delegat de l’àrea de Personal 
i d’Ensenyament CiU

Carles Sala Roca 6è tinent d’alcalde. Conseller delegat de la subàrea de 
Joventut i Festes CiU

Joan Aregio Navarro Conseller delegat de l’àrea de Cultura, Festes i Universitats CiU

Agustí Mallol Pons Conseller delegat de l’àrea de Medi Ambient, Protecció 
Civil, Sanitat i Consum i de la subàrea d’Esports CiU

Montserrat Güell Anglès Consellera delegada de l’àrea de Turisme CiU

Manel del Amo Guinovart Conseller delegat de l’àrea de Serveis Públics CiU

Pere Gibert Porta Conseller cap de subàrea directament adscrit a l’Alcaldia CiU

Jaume Yxart Neira Conseller delegat de l’àrea de Promoció Econòmica CiU
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Diari de Tarragona, 29 de maig de 1995.



Nou Diari, 29 de maig de 1995.

ELECCIONS  1995 101



LA  REPRESA  DEMOCRÀTICA102

Foto de grup dels consellers del cinquè Ajuntament democràtic, 17 de juny de 1995.

[Foto: Vallvé. AHCT. Ref. 27141]



Una visió retrospectiva

1995-99. 
El gran pacte

La nit electoral del 28 de maig de 1995 es 
va tancar amb una gran paradoxa: la can-
didatura de Convergència i Unió (CiU) 
va obtenir prop de tres mil vots més que 

en les eleccions municipals anteriors, i també va 
millorar el seu percentatge en gairebé tres dècimes. 
En canvi, va perdre un regidor i la majoria absoluta 
de què havia gaudit durant l’anterior mandat. La 
composició del nou cartipàs municipal ja feia pre-
sagiar la mateixa nit electoral que els temps fàcils 
per a l’alcalde Joan Miquel Nadal havien passat a 
millor vida i que s’iniciava un període diferent pre-
sidit  inevitablement pel pacte i la negociació. Tan-
mateix, l’estabilitat política local va trigar gairebé 
mig any a arribar, el temps que va separar les muni-
cipals del maig de les autonòmiques del novembre. 
Un cop renovat el Parlament català, una majoria 
àmplia, formada per convergents i socialistes, va 
arribar de forma gairebé automàtica, després de sis 
mesos en què els dirigents locals van jugar les seves 
cartes en la construcció d’un nou mapa polític que 
havia de tancar per sempre la ferida històrica de 
l’agost de 1989, quan una moció de censura con-
vergent —amb la concurrència de PP i CDS— va 
descavalcar l’alcalde socialista del moment.

El 1995 gairebé sis mil tarragonins més que qua-
tre anys abans van acudir a les urnes per renovar 
el govern local. La participació va créixer en 2,5 
punts i va arribar al 63,29%. La candidatura con-
vergent també va sumar més vots: 2.738 més que 
en les eleccions anteriors (44,39% dels vots emesos) 
però, en canvi, només va obtenir tretze regidors, un 
menys que fi ns llavors i, sobretot, un per sota de 

la majoria absoluta. Va ser la força política guanya-
dora, amb més vots i més bon percentatge, però es 
va quedar amb regust de derrota per un horitzó de 
pacte i negociació.

Per contra, el Partit dels Socialistes de Catalunya 
(PSC) va patir una derrota sense pal·liatius. Tot i 
l’augment de la participació, la candidatura encap-
çalada per Josep Anton Burgasé va perdre 3.459 
vots, i el seu suport va retrocedir 9,6 punts fi ns a 
situar-se en el 25,18%, amb només set regidors, i 
encara un d’ells en mans del Partit dels Comunistes 
de Catalunya, amb qui havia fet coalició electoral. 
Perdre quatre regidors en quatre anys deixava ben 
clar com d’inevitable era canviar el rumb.

En termes estrictament aritmètics, els triomfa-
dors de les eleccions van ser el Partit Popular (PP) 
i Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V), que va 
acudir en coalició amb el moviment ciutadà La 
Plataforma. El PP, liderat per Francesc Ricomà, va 
assolir el 16,49% dels sufragis i va doblar el seu su-
port. Va passar de dos a cinc regidors, i es va situar 
a poca distància del partit socialista. Per la seva part, 
IC-V, de la mà de la professora universitària Do-
lors Comas, també va fer un salt espectacular fi ns 
al 8,61% dels vots, que li van donar dos escons. La 
formació ecosocialista tornava a entrar a l’Ajunta-
ment, d’on era absent des de 1983, ja que un cop 
i un altre no aconseguia superar la barrera del 5% 
que marca la normativa. Una frontera que tampoc 
en aquesta ocasió no va superar Esquerra Republi-
cana de Catalunya (ERC). Amb el 4,30% dels vots, 
els republicans van continuar quatre anys més fora 
de l’Ajuntament.

Primers temptejos
El resultat electoral havia dibuixat un panorama 
nou al qual els polítics locals van trigar algun temps 
a acostumar-se. Els primers compassos de la nova 
partitura van ser ben diferents dels que durant els 
anys anteriors havia interpretat l’orquestra dirigida 
pel «mestre» Joan Miquel Nadal. El primer avís va 
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ser el canvi d’horari dels plenaris municipals, que 
l’oposició, formada en aquell moment per PSC, 
PP i IC-V, va forçar a realitzar en horari de tarda-
vespre. Segon avís: l’equip de govern va perdre les 
presidències de tres empreses municipals. I més 
encara: el tripartit opositor va imposar a l’equip de 
govern un document sobre «propostes mínimes per 
al bon funcionament de l’Ajuntament» i l’elabora-
ció d’un pla de sanejament econòmic.

Tot semblava possible aquell estiu de 1995, però 
la perspectiva del temps —i tampoc no n’hauria 
de passar gaire— acabaria per fer veure que tota la 
força se’n va anar per la boca. Encara que no per a 
tothom. En tornar de les vacances d’estiu, l’oposi-
ció constatava l’escàs rendiment obtingut de la seva 
teòrica majoria: continuava sense estar present a la 
Comissió de Govern, no havia aconseguit paralitzar 
la construcció del centre comercial Parc Central i, 
fi ns i tot, l’alcalde Nadal se’n sortia prou bé amb 
les festes de Santa Tecla, que, tot i tenir una molt 
 exigua partida econòmica en el pressupost muni-
cipal, va aconseguir realitzar amb les contribucions 
de les empreses locals.

Forçat per l’oposició, doncs, l’equip de govern 
va presentar un pla de sanejament d’una hisenda 
local que passava per una delicada situació. Però va 
perfi lar també una proposta d’ordenances munici-
pals amb un augment impositiu mitjà de l’11%. El 
rebuig a l’augment de la pressió fi scal va reunir com 
a companys de viatge el moviment veïnal i les orga-
nitzacions de comerciants. Unes 2.500 persones es 
van manifestar contra «els impostos abusius». Però 
les noves ordenances es van aprovar gràcies al vot 
de sis dels set regidors del grup socialista. El setè, 
Miguel Zanón, del PCC, va passar immediatament 
al grup mixt, des d’on va continuar fent la seva par-
ticular guerra contra l’alcalde Nadal durant la resta 
de la legislatura.

CiU i PSC tanquen ferides històriques
El suport del PSC a les ordenances municipals 
deixava ben clara la voluntat d’entesa entre con-
vergents i socialistes, només aturada per la immi-
nència d’unes eleccions autonòmiques en què CiU 
i PSC continuaven sent, com havien estat abans i 
continuarien sent després, els grans i eterns rivals. 
Tanmateix, només dos dies després de la cita elec-
toral, es va fer pública la nova majoria de govern: 
tretze regidors de CiU i sis del PSC. O sigui, dinou 
regidors sobre un total de vint-i-set. Una majoria 

àmplia i confortable a condició, és clar, d’estar ben 
avinguts, cosa que no sempre va succeir.

Gràcies al pacte, el partit socialista va tornar a to-
car poder, sis anys després d’haver-ne estar foragi-
tat per una moció de censura liderada per l’alcalde 
Nadal. El nou pacte va dur els socialistes a  dirigir 
les àrees d’Urbanisme (Josep Anton Burgasé), 
Promoció Econòmica (Gabriel Mas), Universitats 
(Josep Fèlix Ballesteros) i Guàrdia Urbana (Ferran 
Sánchez Camins). Fins i tot Roser Recasens, fi lla de 
l’anterior alcalde, es feia càrrec de la subàrea de Lli-
cències i, per tant, formava part del govern de qui 
havia apartat el seu pare de l’alcaldia. Com es va dir 
aquells dies, es va signar un pacte que tancava «feri-
des històriques».

Denúncies judicials
La legislatura va estar marcada per la judicialització 
de la vida municipal. Diverses forces polítiques, al-
gunes obertament i altres en un segon terme, van 
posar en coneixement de fi scals i jutges diversos as-
sumptes relacionats amb l’alcalde Nadal. Poc des-
prés de la nova majoria municipal, IC-V va portar 
a la fi scalia els comptes municipals dels anys 1992 a 
1994. Tres anys després, la fi scalia va arxivar el cas. 
I tot just sobre les fi nances municipals, quan la le-
gislatura ja s’acabava es va conèixer un informe de 
la Sindicatura de Comptes de Catalunya que posa-
va en relleu un desfasament de més de 6.000 mili-
ons de pessetes en la liquidació del pressupost de 
1995, tot i considerar que aquesta quantitat s’havia 
destinat efectivament a obres i inversions. Es va fer 
popular en aquella època el concepte de «factures 
sense consignar», despeses realitzades per l’Ajunta-
ment sense la preceptiva partida en el pressupost. 
Anys després, Nadal es declarava «satisfet i orgu-
llós» d’una manera de fer que, segons la seva opinió, 
estava orientada a aconseguir «el bé de la ciutat».

Els tribunals també van haver d’estudiar altres 
casos relacionats amb la corporació local i, més 
concretament, amb l’alcalde. Alguns ja venien del 
mandat anterior, com la compravenda dels terrenys 
del gas, on es construïa el centre comercial Parc 
Central. El jutge va seguir la pista d’unes operaci-
ons que en només dos anys havien proporcionat 
guanys de 800 milions de pessetes als interme-
diaris. El cas tenia sòlids ingredients per atreure 
l’atenció de l’opinió pública: una companyia holan-
desa domiciliada en un paradís fi scal, una possible 
 requalifi cació urbanística i polítics locals citats a 



declarar pel jutge. L’Ajuntament es va defensar amb 
un informe en què va deixar clar que els terrenys 
tenien la qualifi cació de zona urbana des de 1967 i 
que posteriorment no s’hi havia fet cap modifi cació 
substancial en els usos i l’edifi cabilitat.

En el terreny particular, l’alcalde Nadal va haver 
d’afrontar dos processos judicials més que, atesa la 
seva condició de membre del Congrés dels Dipu-
tats, van tenir una derivada política. Un estava re-
lacionat amb la concessió de la llicència d’un renta-
dor de cotxes a Torreforta. L’altre, amb la connexió 
al clavegueram públic de Tarragona d’una urbanit-
zació dels Pallaresos construïda per una empre-
sa participada per la seva esposa. El pas del temps 

va esvair unes actuacions judicials que en aquells 
moments, en coincidència amb altres destacats es-
càndols judicials de la política espanyola, semblava 
que havien de tenir una incidència decisiva en la 
dinàmica municipal.

El centre comercial projectat als antics terrenys 
del gas, al costat del riu Francolí, no va ser notícia 
només per qüestions judicials sinó també per raons 
arqueològiques i constructives. Després de tres anys 
d’obres, el maig de 1997 es va inaugurar un nou 
complex comercial destinat a canviar radicalment 
el mapa de Tarragona. Amb una inversió de 10.000 
milions de pessetes, Parc Central ocupava 85.000 
metres quadrats, amb un hipermercat i una gale-

Visita dels reis d’Espanya. Joan Carles I i la reina Sofi a saluden els tarragonins abans d’entrar al circ romà, 
18 de juny de 1996.

[Foto: Dalda. AHCT. Ref. 25794]

ELECCIONS  1995 105



LA  REPRESA  DEMOCRÀTICA106

ria comercial amb més d’un centenar de comerços. 
Enrere va quedar la polèmica sobre la preservació 
de les restes romanes —una basílica paleocristia-
na i una vil·la romana dels segles IV i V després de 
Crist— trobades al solar que l’empresa va solucio-
nar integrant-les en l’aparcament subterrani.

Una nova desembocadura per al 
Francolí
L’octubre de 1994, una avinguda inesperada del riu 
Francolí va provocar importants danys per inun-
dacions al barri del Serrallo i al polígon industrial 
Francolí. El gir de noranta graus cap a la dreta que, 
com a conseqüència de les successives ampliacions 
del port, s’havia anat donant al riu abans de des-
guassar al mar va resultar fatídic. L’escassa altura 
dels murs laterals de contenció i la falta de neteja de 
la llera van contribuir al desastre. El desbordament 
va encetar una cursa per part de les administracions 
—central, autonòmica i local— per fer les obres 
necessàries perquè la situació no es pogués tornar 
a repetir. La solució era clara: restituir al riu la seva 
desembocadura natural, en línia recta. El problema 
era que això signifi cava desguassar al mig del port. 
O, alternativament, travessar-lo prèvia construcció 
d’un canal reservat a les aigües pluvials.

La decisió defi nitiva va trigar a prendre’s per mo-
tius diversos, tot i que el febrer de 1995 el ministre 
Josep Borrell i el conseller Jaume Roma ja van arri-
bar a un principi d’acord. Tanmateix, la durada dels 
estudis realitzats per l’Administració central i els 
dubtes posteriors —propiciats pel relleu de Jaume 
Roma per Artur Mas— de l’Administració catalana 
van retardar l’acord fi nal fi ns al Nadal de 1996, més 
de dos anys després de la riuada. La solució acorda-
da va ser que el riu fi nalitzaria a dins de la dàrsena 
del varador del port, incorporaria un mecanisme 
físic per evitar que àrids i materials arrossegats per 
l’aigua anessin a parar a dins de les aigües portuàries 
i es recreixerien notablement els murs de conten-
ció del darrer tram. El projecte, realitzat en els anys 
següents, acabaria originant un inesperat i molt uti-
litzat petit parc urbà.

La delimitació de la nova solució fi nal per al 
Francolí va anar acompanyada de l’anunci d’una 
altra obra emblemàtica per al port: la construcció 
d’un pont mòbil entre els molls de Lleida i Reus de 
gairebé un quilòmetre i mig de longitud i destinat 
a evitar el pas de 1.400 camions diaris per l’interior 
del barri del Serrallo. Amb una inversió de 2.400 

milions de pessetes, el pont es va inaugurar fi nal-
ment el 29 de novembre de 1999.

La nova façana marítima i l’AVE
El nou curs fi nal del Francolí era, de fet, una part 
d’un projecte de molt més abast i que a meitat dels 
noranta estava de plena actualitat: el disseny de la 
nova façana marítima de la ciutat. Es tractava de 
dissenyar un nou front urbanístic que trenqués el 
menysteniment de Tarragona envers el mar, pro-
piciat tant per la línia fèrria com per la presència 
d’instal·lacions portuàries. El debat es va centrar 
entre mantenir o dibuixar un nou traçat per a les 
vies del tren. La primera alternativa que es va plan-
tejar era que el tren travessés Tarragona per sota del 
nucli urbà, però l’aparició d’un llac subterrani de 
gran extensió va fer desestimar la idea. L’alternativa 
fi nal va ser, doncs, el soterrament del traçat exis-
tent, a tot el llarg del front urbà, i la continuïtat de 
l’emplaçament de l’estació. Però malgrat els estudis 
i projectes, la tan anunciada nova façana marítima 
no va avançar gens en l’aspecte constructiu. El gran 
escull, encara no resolt, era com fi nançar un projec-
te extraordinàriament car.

En aquell mateix període, van arribar notícies 
sobre el traçat de la futura línia d’un tren que ha-
via d’unir a velocitat elevada les ciutats de Madrid i 
Barcelona, és a dir, el que posteriorment es va conèi-
xer com l’AVE. Amb l’objectiu de reduir el temps de 
viatge, el traçat dissenyat per l’Administració central 
entre Lleida i Barcelona anava paral·lel a l’autopista 
A-2. Tanmateix, pressions de la Generalitat i de les 
institucions del territori van acabar per convèncer 
el Ministeri de Foment de la conveniència d’acostar 
la futura línia al triangle Tarragona-Reus-Valls, amb 
una estació central única als termes municipals de 
Perafort i la Secuita (Tarragonès). Aquesta alterna-
tiva, que fi nalment va ser l’elegida, comportava un 
augment de vint quilòmetres en el trajecte entre 
Madrid i Barcelona, però, en canvi, tenia la virtut 
d’acostar el nou mitjà de transport a una zona de 
gran dinamisme demogràfi c, turístic i industrial. La 
ironia històrica és que una solució vista a mitjans 
dels noranta com una gran victòria, ja que conjura-
va el perill que Tarragona quedés al marge de l’AVE, 
només una dècada més tard és objecte d’esmolades 
crítiques per l’allunyament de la nova estació del 
nucli urbà.



Polèmica variant de la N-340
Amb relació a les infraestructures, mereix un ca-
pítol la reivindicació de la variant de la carretera 
N-340 a la zona de llevant, un tram amb una gran 
densitat de trànsit i sovint afectat per retencions i 
embussos. El juliol de 1996, i a instàncies dels alcal-
des dels municipis afectats, una quadriga romana 
va fer a pas lent el trajecte entre Torredembarra i 
Tarragona per reclamar l’agilitació d’una variant 
ja projectada però aparentment perduda en el ter-
reny pantanós de la tramitació administrativa. Un 
any més tard, a l’estiu de 1997, i un altre cop en un 
insòlit gest institucional, els mateixos alcaldes van 
tornar a tallar el trànsit a la N-340. Però la situació 
va esdevenir totalment insuportable dotze mesos 
després quan, l’1 de setembre de 1998, un xoc entre 
un autobús urbà de Tarragona i un camió a l’altura 
de la urbanització de la Móra va causar la mort de 
cinc persones i ferides a deu més.

Va ser la gota que va fer vessar el got de la 
 reivindicació popular. Veïns de la Móra van iniciar 
talls periòdics de la carretera i, talment com una 
epidèmia, les protestes per l’estat de la N-340 es 
van estendre a altres nuclis i poblacions: Campclar 
(Tarragona), el Vendrell, Cambrils, Altafulla, etc. 
Es demanava que l’autopista A-7 estigués lliure de 
peatge mentre no entrés en servei la nova variant, 
cosa que fi nalment el Govern central i l’empresa 
concessionària van acordar el gener del 2000.

Patrimoni de la Humanitat
En aquests anys va aparèixer l’embrió i va co-
mençar a créixer un projecte que acabaria fent-
se realitat temps després: la inclusió del conjunt 
arqueològic de la Tàrraco romana en la llista de 
monuments catalogats com a Patrimoni de la Hu-
manitat per la Unesco. Tanmateix, la candidatura 
tarragonina va començar amb vacil·lacions. L’any 
1996 ni tan sols va passar la tria de l’Administració 
central, que va optar per la Barcelona modernis-
ta. El 1998, i després d’una avaluació prèvia no 
satisfactòria, Ajuntament i Generalitat acorden 
posposar un any la candidatura per acudir amb 
un millor dossier a la selecció fi nal. Una frustra-
ció idèntica es va repetir un any més tard, però, 
fi nalment, Tarragona va aconseguir l’objectiu el 
30 de novembre de 2000. La designació va ser re-
buda amb un entusiasme institucional i popular 
comparable a una proclamació de seu olímpica, i 
vista gairebé com una gran benedicció que havia 

de situar la ciutat en el mapa de les grans rutes 
internacionals del turisme cultural.

Infraestructures ciutadanes
Nadal havia promès un pla d’aparcaments públics 
subterranis que es van anar fent realitat a poc a poc. 
En aquell mandat, el protagonista va ser l’aparca-
ment de la plaça de la Font, un espai que dos mil 
anys abans havia ocupat l’arena del circ romà. Com 
era més que previsible, van aparèixer restes arqueo-
lògiques i les obres van patir un retard substancial. 
També s’hi va trobar l’antic pou medieval que du-
rant segles havia subministrat aigua a la ciutat i que, 
precisament, havia donat nom a la plaça, però l’or-
dre municipal de preservar-lo va arribar massa tard: 
en el mateix moment en què els regidors prenien la 
decisió, la màquina excavadora en destruïa el tram 
més proper a la superfície. Amb tot, a primers de 
setembre de 1997 i amb nou mesos de retard sobre 
la previsió es va inaugurar un aparcament amb ca-
pacitat per a 284 vehicles. Un mes i mig més tard, 
s’inaugurava també la nova urbanització exterior de 
la plaça. Els comerciants de la zona van ser com-
pensats aquell any amb una substancial reducció de 
l’impost d’activitats econòmiques.

La política d’obres impulsada per l’equip de go-
vern va incloure també altres projectes rellevants, 
com ara el nou vial William J. Bryant, amb polèmi-
ca inclosa al voltant de l’afectació visual sobre l’am-
fi teatre romà. L’obra va comportar, no obstant això, 
una nova i molt útil connexió entre la Part Alta i 
la zona de l’estació de ferrocarril. Paral·lelament, 
Ministeri de Defensa i Ajuntament van tancar un 
pacte urbanístic pel qual la institució local va rebre 
una part dels terrenys de l’antiga caserna militar, a 
l’avinguda de Catalunya, on posteriorment s’hi ha 
erigit el Campus Centre de la Universitat Rovira 
i Virgili (URV), que ha acollit els estudis de Dret, 
Infermeria i Lletres, entre altres. En aquest mandat 
municipal es va posar també la llavor del nou pas-
seig de la platja del Miracle, construït a dos nivells, 
i del trasllat a fora de la ciutat de la fàbrica de sofre 
Pallarès, que va donar pas a una transformació ra-
dical de la part baixa de Tarragona més propera al 
riu Francolí.

Palau de Congressos
A primers de 1996, l’equip de govern treia del calaix 
un projecte ideat quatre anys abans: la construcció 
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d’un gran palau de congressos, infraestructura ine-
xistent fi ns llavors a Tarragona. A més, l’obra estava 
cridada a resoldre una de les cicatrius urbanes més 
espectaculars: l’enorme forat provocat per una an-
tiga pedrera utilitzada en la construcció dels espi-
gons portuaris. El projecte estava valorat en 2.400 
milions de pessetes i incloïa un auditori per a 1.400 
persones i diverses sales i instal·lacions annexes. El 
5 de juliol de 1997 va començar l’obra de manera 
solemne. El nou edifi ci havia de ser una realitat en 
setze mesos, però poques setmanes després de l’ini-
ci de l’obra ja van aparèixer els primers entrebancs. 
Unes fi ltracions d’aigua van causar els primers re-
tards. Posteriorment, es van haver d’utilitzar explo-
sius per trinxar i retirar 24.000 metres cúbics d’un 
tipus de roca de gran duresa. Entre unes coses i les 
altres, el projecte va consumir molts més recursos 
econòmics i temps del que s’havia calculat, però 
fi nalment el Palau de Congressos de Tarragona es 
va inaugurar el setembre de 1999 amb la presèn-
cia del president de la Generalitat, Jordi Pujol. El II 
Congrés de l’Advocacia Catalana va ser la primera 
activitat de la nova infraestructura.

Vida ciutadana
El batec quotidià del mandat va estar infl uït per 
altres esdeveniments. L’any 1996, els pagesos pro-
ductors d’avellana van elegir Tarragona com a esce-
nari d’una campanya de mobilitzacions públiques 
davant d’una imminent reforma del sistema d’aju-
des econòmiques de la Unió Europea. En diverses 
ocasions van desfi lar amb els tractors pel centre, 
cosa que va provocar inevitables col·lapses tant en 
els accessos com en les principals artèries urbanes. 
Però a l’estiu, a més, es van tancar durant setmanes 
a la catedral, en una acció que va obtenir el suport 
de molts representants institucionals del territori.

Precisament, la catedral tarragonina va ser l’esce-
nari, el 13 d’abril de 1997, de la presa de possessió 
—l’entrada— del nou arquebisbe, Lluís Martínez 
Sistach. Procedent de Tortosa i abans d’arribar a 
Barcelona, el prelat va recalar a Tarragona en subs-
titució de Ramon Torrella, qui, afectat per una salut 
delicada, havia presentat la dimissió abans de l’edat 
preceptiva. L’Ajuntament va aprofi tar el relleu a la 
seu tarragonina per oferir una gran rebuda popular, 
a l’estil d’una tradició secular que, tanmateix, les 
 últimes dècades havien arraconat.

El juny de 1996, els reis d’Espanya van ser a 
Tarragona. No hi havien estat en visita ofi cial des 

de l’època de la transició política. Per a sorpresa 
general, la Casa Reial va resoldre positivament i 
amb rapidesa la invitació formulada per l’alcalde. 
L’estada va ser de dos dies i va combinar la visita 
als principals monuments històrics i arqueològics, 
una gran recepció ciutadana als jardins del Camp 
de Mart, una visita al centre turístic Port Aventura i 
la inauguració d’una ampliació de l’empresa petro-
química BASF.

A fi nals del mateix any, l’excavació d’un solar al 
carrer del Gasòmetre per fer-hi un bloc de pisos va 
permetre descobrir l’accés al que, amb el pas del 
temps i successives exploracions, resultaria ser un 
llac subterrani d’aigua dolça de considerable exten-
sió en el subsòl de Tarragona. Els historiadors ja te-
nien notícia de l’existència d’aquest recurs hídric, 
aprofi tat en l’antigor pels primers pobladors ibers i 
pels colonitzadors romans, però se n’havia perdut la 
pista. Un any d’exploracions van permetre identifi -
car fi ns a sis sales inundades i més de dos quilòme-
tres de galeries subterrànies.

L’escala que el portaavions JFK, de la Marina de 
Guerra nord-americana, va fer al port de Tarragona 
l’octubre de 1997 va causar un gran impacte ciutadà, 
no exempt tampoc de polèmica, ja que la presència 
del contingent militar va ser qüestionada per alguns 
sectors. Cinc mil mariners van ocupar Tarragona du-
rant sis dies i van aportar a les arques del comerç 
local més de 450 milions de pessetes. Per al port, la 
presència d’un vaixell de 312 metres d’eslora atracat 
en un dels molls era tot un espectacle que milers 
de tarragonins van acudir a presenciar des de l’es-
cullera. La presència del JFK va donar pas, mesos 
després, a la presència a Tarragona d’altres vaixells 
de guerra de l’OTAN.

En el terreny institucional, els anys 1998 i 1999 
van ser convulsos per a la Universitat Rovira i Vir-
gili (URV). D’entrada, el qui n’havia estat el primer 
rector, Joan Martí, es va veure forçat a presentar la 
dimissió per desavinences amb el seu equip de go-
vern. La tensió va desembocar en un nou procés 
electoral que va elegir Lluís Arola com a nou mà-
xim responsable de la URV. I Arola va ser qui, pocs 
mesos després d’haver estat elegit, va haver de pas-
sar pels jutjats com a conseqüència d’una acció con-
tra el reglament d’ús del català aprovat pel claustre 
universitari exercitada per una organització política 
manifestament antinacionalista.

Altres fets destacats en l’àmbit ciutadà del perí-
ode van ser el tancament de l’hospital de la Creu 
Roja, la inauguració del monument als castellers a 



la Rambla Nova, la incorporació de trens Euromed 
al trajecte entre Barcelona i València, la suspensió 
defi nitiva del ferri entre Tarragona i Palma i l’ini-
ci de la televisió local, que en aquells moments va 
operar sota la marca de Tàrraco Visió.

FRANCESC XAVIER BAS
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Francesc Xavier Bas Sarrà

És Llicenciat en Ciències de la Informació per la 

Universitat Autònoma de Barcelona. En els seus 

inicis va ser redactor dels serveis informatius a 

Ràdio Reus (SER) i Ràdio Barcelona (SER), i en 

les dues emissores va acabar ocupant llocs de 

responsabilitat. També ha estat corresponsal a 

Tarragona de El País, La Vanguardia i Avui i delegat 

de TV3 alhora que presentador del «Telenotícies 

comarques». Posteriorment va ocupar la direcció 

de Nou Diari i la direcció-gerència de Canal Reus TV. 

Ha estat president del Col·legi de Periodistes de la 

Demarcació de Tarragona. Actualment és director 

d’Obra Social i Comunicació de Caixa Tarragona i 

professor associat dels Estudis de Periodisme de la 

Universitat Rovira i Virgili.
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La campanya i les eleccions
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Foto de grup de la 
candidatura del Partit dels 
Socialistes de Catalunya, 
encapçalada per Xavier 
Sabaté, 26 d’abril de 1999.

[Foto: Txema Morera. 
Fons Diari de Tarragona]

Foto de grup de 
la candidatura de 
Convergència i Unió, 
encapçalada per Joan M. 
Nadal, 5 de maig de 1999.

[Foto: Ninín Olivé. 
Fons Diari de Tarragona]

Xavier Almagro, abans 
de començar el míting 
d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, 8 de maig 
de 1999.

[Foto: Txema Morera. 
Fons Diari de Tarragona]



Francisco Álvarez-Cascos, 
vicepresident del Govern 
espanyol, acompanyant 
en la campanya electoral 
Francesc Ricomà, el 
candidat tarragoní del 
Partit Popular, 2 de juny 
de 1999.

[Foto: Txema Morera. 
Fons Diari de Tarragona]

Pasqual Maragall i Xavier 
Sabaté, en el míting del 
Partit dels Socialistes de 
Catalunya, 11 de juny de 
1999.

[Foto: Luis Milián. 
Fons Diari de Tarragona]

Joan M. Nadal, candidat 
de Convergència i Unió, 
dipositant el seu vot,    
13 de juny de 1999.

[Foto: Txema Morera. 
Fons Diari de Tarragona]
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Joan M. Nadal dirigint-se 
als militants reunits a la 
seu de Convergència i 
Unió, 13 de juny de 1999. 

[Foto: Ninín Olivé. 
Fons Diari de Tarragona]

Francesc Ricomà, 
acompanyat de la seva 
esposa, observant 
l’evolució dels resultats 
electorals, 13 de juny de 
1999.

[Foto: José Carlos León. 
Fons Diari de Tarragona]

Nit electoral a la 
seu d’Iniciativa per 
Catalunya - Verds, 13 
de juny de 1999.

[Foto: Luis Milián. 
Fons Diari de Tarragona]



Percentatge sobre el total de vots emesos (1999)

Candidatura Sigles Vots % sobre 
vots vàlids Consellers

Convergència i Unió  CiU 18.682 36,54% 11

Partit dels Socialistes de Catalunya-PM PSC-PM 14.505 28,37% 8

Partit Popular PP 8.475 16,58% 5

Iniciativa per Catalunya-Verds i La Plataforma-EPM IC-V-LP-EPM 3.682 7,20% 2

Esquerra Republicana de Catalunya-Els Verds-
Acord Municipal ERC-EV-AM 2.609 5,10% 1

Esquerra Unida i Alternativa EUiA 1.961 3,84% –

Partit per la Independència PI 144 0,28% –

Partit Humanista de Catalunya PHC 107 0,21% –

Cens Meses Votants Abstenció
Vots

nuls en blanc a candidatures vàlids

91.896 164 51.385
55,92%

40.511
44,08%

255
0,50%

965
1,88%

50.165
97,63%

51.130
99,50%

AltresERC-EV-AMIC-V-LP-EPMPPPSC-PMCiU

2.212
4,33%

2.609
5,10%

3.682
7,20%

8.475
16,58%

14.505
28,37%

18.682
36,54%
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Consellers electes (1999)

Distribució de cadires 
en el Saló de Plens

Conseller/a Candidatura
Joan Miquel Nadal Malé Convergència i Unió

Albert Vallvé Navarro Convergència i Unió

Maria Lluïsa Expósito Molina Convergència i Unió

Àngel Fernández Gutiérrez Convergència i Unió

Joan Aregio Navarro Convergència i Unió

Carles Sala Roca Convergència i Unió

Santiago Pallàs Guasch Convergència i Unió

Agustí Mallol Pons Convergència i Unió

Raül Font-Quer Plana Convergència i Unió

Carme Ferré Grau Convergència i Unió

Manel del Amo Guinovart Convergència i Unió

Francesc Xavier Sabaté Ibarz Partit dels Socialistes de Catalunya-PM

Josep Anton Burgasé Rabinad Partit dels Socialistes de Catalunya-PM

Teresa Segués Piqué Partit dels Socialistes de Catalunya-PM

Pere Valls Miró Partit dels Socialistes de Catalunya-PM

María José Elices Marcos Partit dels Socialistes de Catalunya-PM

Carles J. Cepero Martí Partit dels Socialistes de Catalunya-PM

Minerva Castillo Clua Partit dels Socialistes de Catalunya-PM

Manuel López Pasca Partit dels Socialistes de Catalunya-PM

Francesc Ricomà de Castellarnau Partit Popular

Maria Mercè Martorell Comas Partit Popular

Emili Mateu Morelló Partit Popular

Esteve Ortiz Brunet Partit Popular

Lluís Pagès Bertomeu Partit Popular

Dolors Comas d’Argemir Cendra Iniciativa per Catalunya-Verds i La Plataforma-EPM

Jordi Navarro Lliberato Iniciativa per Catalunya-Verds i La Plataforma-EPM

Francesc Xavier Almagro Fernández ERC-Els Verds-Acord Municipal

ERC-EV-AM

IC-V-LP-EPM

PP

PSC-PM

CiU



Cartipàs municipal (1999)

El 3 de juliol de 1999 es constitueix la nova corporació municipal. La mesa d’edat queda integrada per Manel del 
Amo Guinovart i Minerva Castillo Clua, regidors electes de major i menor edat dels presents, respectivament, 
i per Ponç Mascaró Forcada, que actua com a secretari. En la sessió, Joan Miquel Nadal Malé és investit alcalde 
de l’Ajuntament de Tarragona.

Posteriorment, en la sessió extraordinària del mateix dia, es distribueixen les competències i la corporació 
municipal queda constituïda de la següent manera:

Conseller/a Càrrec Candidatura

Joan Miquel Nadal Malé Alcalde CiU

Àngel Fernández Gutiérrez 1r tinent d’alcalde. Conseller delegat de l’àrea d’Econo-
mia, Hisenda, Béns i Contractació CiU

Albert Vallvé Navarro 2n tinent d’alcalde. Conseller delegat de l’àrea de Cultura, 
Patrimoni i Joventut CiU

Maria Lluïsa Expósito Molina 3a tinent d’alcalde. Consellera delegada de l’àrea d’Urba-
nisme i Obres CiU

Joan Aregio Navarro 4t tinent d’alcalde. Conseller delegat de l’àrea de Relaci-
ons CiU

Santiago Pallàs Guasch 5è tinent d’alcalde. Conseller delegat de l’àrea de Noves 
Tecnologies i Serveis Interiors CiU

Agustí Mallol Pons 6è tinent d’alcalde. Conseller delegat de l’àrea de Medi 
Ambient i Esports CiU

Carles Sala Roca 7è tinent d’alcalde. Conseller delegat de la subàrea de 
Joventut i Festes CiU

Manel del Amo Guinovart 8è tinent d’alcalde. Conseller delegat de l’àrea de l’àrea de 
Serveis Públics CiU

Carme Ferré Grau 9a tinent d’alcalde. Consellera delegada de l’àrea de Ben-
estar i Ensenyament CiU

Raül Font-Quer Plana Conseller delegat de l’àrea de Promoció Econòmica i 
Turisme CiU
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Diari de Tarragona, 14 de juny de 1999.



El Punt, 15 de juny de 1999.
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Foto de grup dels consellers del sisè Ajuntament democràtic, 3 de juliol de 1999. 

[Foto: Vallvé. AHCT. Ref. 27315]



Una visió retrospectiva

1999-2003. 
Canvi cap a la dreta

Les eleccions municipals del 1999 van re-
presentar un canvi substancial al govern 
de la ciutat de Tarragona. La legislatura 
anterior havia estat marcada per la coha-

bitació entre Convergència i Unió (CiU) i el Partit 
dels Socialistes de Catalunya (PSC), un pacte an-
tinatural, tenint en compte les relacions convulses 
que havia tingut l’alcalde convergent, Joan Miquel 
Nadal, amb els dirigents socialistes, especialment 
amb el seu primer secretari, Xavier Sabaté.

Però el pacte va funcionar i les relacions es van 
mantenir dintre dels paràmetres establerts i sense 
grans tensions. Hi havia una base sòlida per poder 
conservar aquesta estabilitat de govern durant qua-
tre anys més, però diferents esdeveniments polítics, 
tant d’àmbit municipal com general, van propiciar 
que el plantejament de l’anterior legislatura variés 
radicalment i es produís un canvi cap a la dreta.

Les eleccions municipals del juny de 1999 van 
donar novament un triomf a CiU, amb onze regi-
dors, però en va perdre dos en relació amb els co-
micis del 1995, en benefi ci del PSC (vuit regidors) 
i ERC (un regidor), que en van guanyar un cadas-
cun, propiciat per una davallada d’un 8% de vots 
de la formació nacionalista i un augment d’un 3% 
dels socialistes. El Partit Popular es mantenia amb 
els mateixos regidors i pràcticament idèntics vots, 
mentre que Iniciativa per Catalunya - Els Verds 
també conservava els seus dos regidors i guanyava 
un centenar més de vots que en les últimes muni-
cipals.

Els resultats demostraven que els que havien 
obtingut més rendibilitat del pacte de l’anterior 
legislatura havien estat els partits d’esquerres, fet 
que uns anys després es materialitzaria amb l’ano-
menat tripartit, i que l’únic partit que havia tingut 
una notable erosió havia estat Convergència i Unió. 

Aquest podia ser l’argument principal perquè no es 
produís un pacte entre convergents i socialistes, 
però tothom tenia present que al cap de quatre me-
sos hi havia una altra confrontació important per als 
dos partits: les eleccions al Parlament de Catalunya, 
on estava en joc el Govern de Catalunya. Tot sem-
blava indicar, sobretot després dels resultats de les 
municipals a tot Catalunya, que les forces estaven 
molt equilibrades.

Davant d’aquesta situació, Joan Miquel Nadal va 
prendre una decisió salomònica i va anunciar que 
de moment no faria cap tipus de pacte i que gover-
naria en solitari, sense posar data al nou equilibri de 
forces que havia de donar estabilitat al nou govern 
municipal. Es tornava a produir la mateixa situació 
que quatre anys enrere: convergents i socialistes es-
peraven que arribessin les eleccions autonòmiques 
per decidir si signaven el pacte o no.

A l’octubre, les eleccions al Parlament de 
Catalunya, en què Joan Miquel Nadal i Xavier Sa-
baté es tornaven a enfrontar com a caps de llista, 
en aquest cas per la circumscripció de Tarragona, 
donaven un resultat molt ajustat entre CiU i el 
PSC. Pujol guanyava per la mínima en escons, 
però el PSC obtenia sis mil vots més que CiU. A 
les comarques de Tarragona, la coalició tornava a 
guanyar, però cedia un diputat i perdia un 2% dels 
vots, i a la ciutat de Tarragona punxava novament. 
Era clar que aquests resultats tindrien repercussi-
ons de govern a la capital de les comarques tarra-
gonines.

Però el pacte es va fer esperar, Nadal no tenia 
pressa i volia mantenir l’ambigüitat que l’ha carac-
teritzat en moments d’incertesa. Assegurava que 
li agradaria tenir tots els partits dintre del govern 
municipal, però mentrestant obria una ronda de 
negociacions amb socialistes i amb populars, jugant 
a la política de la distracció. El dirigent convergent 
ja sabia que era impossible que es produís un pac-
te entre el PSC, el PP, ERC i ICV, i va deixar clar 
des del primer moment que no entrava en aquest 
joc, però volia guanyar temps, no se sap ben bé per 
què, i per això va utilitzar el recurs de l’ambigüitat i 
la desinformació que tant li va agradar dur a terme 
durant els seus mandats i que tan bon fruit li va 
donar, vistos els seus èxits electorals.
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Finalment, el 13 de desembre es fi rmava aquest 
pacte i es confi rmava que a Tarragona es produïa un 
gir cap a la dreta del govern municipal de la ciutat. 
Curiosament, el dia de la fi rma del pacte, Nadal va 
refusar explicar-lo i tan sols va contestar a una pre-
gunta sobre les causes que havien portat a fi rmar 
el nou acord de govern. Nadal va dir que el PP li 
oferia més garanties de realitat i treball per a la ciu-
tat que el PSC. Mentrestant, el portaveu socialis-
ta, Xavier Sabaté, qualifi cava el pacte entre CiU i 
PP com una traïció a l’electorat, i Xavier Almagro, 
portaveu d’ERC, assegurava que era greu que amb 
els vots dels nacionalistes Tarragona tingués, a es-
tones, un alcalde del Partit Popular. Aquell mateix 
dia també es va presentar el nou organigrama, en el 
qual Maria Lluïsa Expósito mantenia totes les seves 
competències en Urbanisme, malgrat les crítiques 
internes que això va comportar; Raül Font s’encar-
regaria de la revisió del Pla General i seria regidor 
d’Esports, Educació i Universitats; Agustí Mallol 
continuaria portant Medi Ambient i Protecció Ci-
vil, i Santiago Pallàs, Llicències d’Obres i Noves 
Tecnologies. La superàrea econòmica que portava 
Àngel Fernández es dividia en dos: Fernández es 
quedava amb Contractació i Serveis, mentre que 
Joan Aregio assumia la gestió econòmica i pressu-
postària. Manel del Amo continuava al capdavant 
de Serveis Públics; Albert Vallvé es mantenia a Cul-
tura; Carles Sala, a Joventut i Festes, i Carme Ferré 
es posava al capdavant de l’àrea d’Igualtat i Políti-
ques Socials. Els regidors del PP, encapçalats per 
Francesc Ricomà, assumien una àrea de gestió més 
compacta, la de Promoció i Estratègies de Ciutat: 
Ricomà assumia Promoció Econòmica, Lluís Maria 
Pagès s’encarregava del Palau de Congressos, Emili 
Mateu de Turisme, Esteve Ortiz de Relacions Ciu-
tadanes i Maria Mercè Martorell de Patrimoni.

I per acabar de mantenir-ho tot al seu lloc, una 
vegada més Joan Miquel Nadal anunciava, tres dies 
després del pacte, que es tornaria a presentar com a 
alcalde el 2003, encara que feia mesos que havia dit 
que aquest era el seu últim mandat i que fi ns i tot es 
plantejava no acabar-lo. El 27 de desembre s’apro-
vaven els pressupostos de l’any 2000 amb quinze 
vots a favor, els de la nova majoria. El canvi era una 
realitat.

Traspàs de segle
Tarragona va assolir el canvi de segle amb tranquil-
litat. Els temors que hi havia sobre possibles pro-

blemes informàtics a diferents serveis bàsics a causa 
del canvi de dígits no es van produir, i el segle XXI ja 
era una realitat.

Aquest canvi va coincidir amb una notícia es-
perada: la gratuïtat de l’autopista entre Salou i 
Torredembarra es va fer efectiva a partir del 10 de 
gener. Els vehicles i camions no haurien de pagar 
mentre no hi hagués una solució defi nitiva als em-
bussos que es generaven a la N-340 al seu pas per 
Tarragona. Aquest tram va passar de suportar 4.502 
vehicles diaris a 18.610. La popularitat d’aquesta 
mesura va quedar patent.

Per aquelles dates, la Universitat Laboral torna-
va a ser motiu de notícia. L’alcalde volia negociar 
amb la Generalitat el trasllat dels centres educatius, 
per motius de seguretat, alliberant tota aquella zona 
per dedicar-la a altres usos, i per a això es va encar-
regar un estudi que valorés econòmicament les 69 
hectàrees de terreny i els 35.000 m2 edifi cats que 
conformaven el complex educatiu. El valor fi xat va 
ser de 4.450 milions de les antigues pessetes, i es 
proposava que els terrenys que quedessin alliberats 
es dediquessin al creixement del port de Tarragona 
i a les activitats industrials.

Aquell mes de gener també va propiciar una bona 
notícia per a la comunitat universitària: Tarragona 
estrenava campus a l’antiga caserna de l’exèrcit, a 
l’avinguda de Catalunya. Allí es traslladaven 1.700 
alumnes de la Facultat de Jurídiques i 125 profes-
sors i personal no docent, que representaven el 20% 
de la URV.

Coincidint amb el primer trimestre de l’any, el 
nou equip de govern va anunciar una sèrie de de-
cisions importants per a la ciutat. La primera va ser 
que abans que acabés l’any Tarragona tindria una te-
levisió municipal, amb un model d’empresa mixta 
amb presència privada i pública. També va anunciar 
que el portal d’Internet anomenat Tinet, propietat 
de la Fundació Ciutat de Tarragona, se cediria a la 
Diputació per transformar-lo en un portal provin-
cial de caràcter públic, amb la fi nalitat de potenciar-
lo i de convertir-lo en el portal de referència de les 
comarques de Tarragona. Tinet ja era un portal cap-
davanter i tan sols li faltava un bon suport econò-
mic per poder créixer, i la Diputació tenia mitjans 
per dur a terme aquesta expansió. També van anun-
ciar que el Metropol acolliria l’arxiu museu de l’ar-
quitecte modernista Josep M. Jujol, i que el pla de 
pàrquings es reduïa a la meitat, inclosa la construc-
ció de l’aparcament de l’últim tram de la Rambla 
Nova i el de l’avinguda del President Companys, i 



deixant sobre la taula el de Jurídiques. Així mateix, 
es va anunciar que la nova presó s’havia d’ubicar a 
Mas d’Enric i que l’Ajuntament es comprometia a 
requalifi car el solar que ocupava per poder fi nançar 
les obres del nou centre.

Paral·lelament, també es tornava a reactivar, judi-
cialment, l’afer anomenat Parc Central. Dades obtin-

gudes a l’estranger van propiciar aquesta nova fase. 
En aquelles dates continuaven imputats el regidor 
Àngel Fernández i els empresaris Lluís Carbonell 
Figueres i Miquel Colàs, mentre que deu persones 
que havien estat imputades a l’inici del procés fi -
nalment havien estat exculpades. Un altre fet im-
portant per a la ciutat durant aquells mesos va ser la 

Autobús de l’Empresa 
Municipal de Transports 
amb motius que fan 
al·lusió a Tarragona 
Patrimoni de la 
Humanitat, 2000. 

[Foto: Mauri. 
AHCT. Ref. 26951]
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inauguració de la segona fase d’ampliació de l’Hos-
pital de Santa Tecla, que afectava els quiròfans i la 
unitat de cures intensives.

Aquell mes de març també es produïa un fet 
polític important en l’àmbit estatal. El Partit Popu-
lar desbordava la majoria absoluta (passava de 156 
a 183 diputats) i guanyava les eleccions generals, 
mentre que al PSOE es produïa un daltabaix amb 
la pèrdua de 26 diputats (passava de 141 a 125), un 
dels quals a la circumscripció de Tarragona. El cap 
de llista de la província de Tarragona va ser el por-
taveu del PP a l’Ajuntament de Tarragona, Francesc 
Ricomà, que va aconseguir un diputat més i el 4,2% 
més de vots que feia quatre anys. El gir a la dreta no 
es produïa tan sols a Tarragona, sinó que encetava, 
a l’Estat, una legislatura amb majoria absoluta del 
Partit Popular.

Aquell mes també es produïa un fet signifi catiu 
dins de la comunitat universitària: un jutge va sus-
pendre, de manera cautelar, el reglament sobre l’ús 
del català a la Universitat Rovira i Virgili, fet que 
s’unia a la decisió d’un altre jutge que havia obert 
judici oral contra el rector Lluís Arola per un pre-
sumpte delicte de prevaricació en apartar la profes-
sora Josefi na Albert com a correctora de selectivitat 
per haver repartit als alumnes exàmens en castellà.

Al mes de setembre Tarragona proposava per-
mutar terrenys perquè la presó desaparegués del 
centre de la ciutat i es traslladés a l’antic campament 
militar de Castillejos.

També es produïa una viva polèmica sobre els 
costos de les obres del Palau de Congressos. Tot i 
que la inauguració ofi cial d’aquesta obra es va pro-
duir el setembre del 1999, un any després encara 
no estava acabada defi nitivament, ja que s’hi havi-
en detectat moltes defi ciències. Tot i ser entregada 
ofi cialment a l’Ajuntament el mes d’abril del 2000, 
encara no es coneixia el cost real de l’obra, que es va 
adjudicar per 2.400 milions de les antigues pessetes 
a les empreses Dragados i Lubasa, les quals assegu-
raven que l’obra estaria enllestida en setze mesos. 
Van tardar el doble.

A començament del mes d’octubre, la refi neria 
de Repsol complia vint-i-cinc anys, uns dies des-
prés que un confl icte pel preu del gasoil acabés 
amb la detenció i agressió als dirigents d’Unió de 
Pagesos per part de les forces d’ordre públic. El 
subdelegat del Govern de l’Estat, Raúl Navarro, va 
estar en el punt de mira de les principals forces po-
lítiques i sindicals, que van criticar la duresa amb 
què s’havia reprimit la concentració que el sindicat 

de pagesos havia fet davant les portes de l’empresa 
distribuïdora de carburant CLH. Aquesta polèmica 
va durar bastants dies, i en diferents moments es va 
sol·licitar la dimissió de Navarro. Aquell mes també 
es va produir una nova protesta, en aquest cas dels 
comerciants, que es van mobilitzar al carrer contra 
les grans superfícies, sota el lema «Al comerç hi te-
nim dret».

Els tarragonins propietaris d’un o més pisos van 
conèixer al mes de novembre quin seria el valor ca-
dastral dels seus habitatges per poder calcular l’im-
post de béns immobles dels pròxims deu anys. Un 
impost que aniria en augment durant un lustre i 
que va ser considerat per alguns ciutadans com a 
moderat, mentre que d’altres el van rebre com una 
pujada molt alta dels impostos.

El 22 de novembre, un fet luctuós va marcar 
l’aprovació dels pressupostos de l’any 2001, en un 
Ple municipal en el qual no hi va haver debat. Real-
ment era un fet insòlit, però l’assassinat del dirigent 
socialista Ernest Lluch per la banda terrorista ETA, 
el dia abans, va propiciar aquesta singularitat. Les 
forces polítiques representades a l’Ajuntament van 
prendre la decisió d’evitar la confrontació política 
que sempre provoca l’aprovació d’uns pressupos-
tos i van preferir rebutjar la violència d’ETA. Per 
setze vots a favor i onze en contra es va aprovar un 
pressupost que creixia un 24% en relació amb l’any 
anterior. Minuts abans de començar el Ple, la Junta 
de Portaveus es va reunir i es va plantejar la pos-
sibilitat de suspendre’l, però, tal com va expressar 
el portaveu socialista, Xavier Sabaté, era necessari 
mantenir la sessió per reafi rmar el poder de la de-
mocràcia enfront de la barbàrie a través de l’exercici 
del vot. Aquell Ple va ser el més curt dels últims 
anys, ja que va durar menys de mitja hora.

Després d’aquest fet luctuós, Tarragona va viure 
un dels esdeveniments més importants d’aquesta le-
gislatura. El llegat romà de Tàrraco mai havia rebut 
el reconeixement internacional que la ciutat espera-
va. Des de feia quatre anys, l’Ajuntament perseguia 
que el conjunt de Tàrraco fos declarat Patrimoni 
de la Humanitat. El febrer del 1996, l’Ajuntament 
de Tarragona va presentar la candidatura perquè la 
Unesco fes aquesta nominació, però ni aquest any, 
ni el 1997 ni el 1998 va passar el tall per arribar a la 
fase fi nal on es presenten les candidatures amb més 
possibilitats. No es va passar el tall perquè l’orga-
nització Icomos, encarregada de fer l’avaluació, sor-
prenentment va fer un informe negatiu assegurant 
que les restes que hi ha a Tarragona no tenen un 



valor universal. El 1999 es va tornar a postergar la 
presència de Tarragona a la fase fi nal per qüestions 
burocràtiques, però el 2000 tot estava preparat per-
què la tendència canviés.

Icomos, demostrant una incongruència total, va 
fer un informe favorable, sense que les coses ha-
guessin canviat gaire. Les restes tenien el mateix va-
lor universal que tres anys enrere, però, en aquest 
cas, l’informe va ser positiu i el patrimoni de Tàrra-
co, que sempre ha estat un patrimoni universal pel 
seu valor, va passar el tall i va poder anar a la 24a 
reunió anual del Comitè de Patrimoni Mundial 
de la Unesco, organisme encarregat de proclamar 
els llocs que cada any són declarats Patrimoni de la 
Humanitat.

La reunió es va dur a terme a Cairns, Austràlia, 
i l’1 de desembre es feia pública la decisió de de-
clarar el conjunt de Tàrraco com a Patrimoni de la 
Humanitat. Atapuerca, l’art romànic de la vall de 
Boí, la muralla romana de Lugo i el palmerar d’Elx 
van ser els altres punts de l’Estat que van rebre la 
distinció, a més d’altres cinquanta-sis indrets de tot 
el planeta.

La notícia va ser rebuda amb gran joia pels ciuta-
dans de Tarragona, que anhelaven que Tàrraco re-
bés el reconeixement mundial que es mereixia. Dos 
dies després de la presa de decisió, l’Ajuntament va 
dur a terme una sèrie d’actes per celebrar aquella 
decisió tan esperada.

Milers de tarragonins van sortir al carrer per cele-
brar-ho i el Seguici Popular, amb els seus elements, 
va desfi lar per la Part Alta, trencant la tradició que 
tan sols surt per Sant Magí i Santa Tecla. Finalment, 
des de les muralles, es va llançar un espectacular 
castell de focs que va ser seguit per milers de per-
sones des de diferents indrets de la ciutat i el Camp 
de Mart.

Tarragona ja tenia la seva nominació, sobre la qual 
s’havia especulat que podria comportar importants 
benefi cis per a la ciutat i per al seu patrimoni arqui-
tectònic i arqueològic. Però la realitat ha estat una 
altra, sobretot si s’analitza vuit anys després. El que 
és cert és que la nominació tan sols ha esdevingut 
un tema de prestigi i que la inversió en patrimoni 
ha estat semblant o inferior a la que s’havia fet vuit 
anys enrere. Tàrraco Patrimoni de la Humanitat 
no ha servit per protegir i potenciar un patrimoni 
tan ric com el que es va posar damunt de la taula a 
Cairns. Un fet sobre el qual val la pena refl exionar.

Paral·lelament, aquell mes de desembre es pro-
duïa un altre esdeveniment important per a les 

comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre: els 
Mossos d’Esquadra assumien el control del trànsit a 
la demarcació, agafant el relleu de la Guàrdia Civil. 
En total, 223 mossos es desplegaven a les comissà-
ries de Tarragona, el Vendrell, Móra d’Ebre, Tortosa 
i Montblanc.

I a Tarragona ciutat també es produïa un fet sig-
nifi catiu: a mitjan desembre la multinacional BASF 
traslladava la seu central de Barcelona a Tarragona. 
Era la primera i única química que prenia una de-
cisió d’aquestes característiques. L’alcalde, Joan Mi-
quel Nadal, havia reivindicat en nombroses ocasi-
ons que les multinacionals químiques instal·lessin 
els seus centres de decisió a Tarragona i BASF era la 
primera a fer-ho, gràcies a la iniciativa del president 
i conseller delegat de BASF Española, Josep M. 
Bach, que va prendre aquesta decisió amb el bene-
plàcit de la direcció de la multinacional alemanya.

L’any en què el món es va esgarrifar
L’any 2001 va començar amb projectes i polèmi-
ques. Al mes de febrer la Comissió d’Urbanisme 
va aprovar la construcció de l’aparcament del Rec-
torat, que s’havia d’ubicar als terrenys del col·legi 
Jaume I.

Aquell mateix mes es va presentar una propos-
ta al Ple municipal amb la fi nalitat que Tarragona 
 retirés la medalla d’or de la ciutat que havia conce-
dit al dictador Francisco Franco l’any 1952. Un Ple 
que va treure a votació aquest fet i que necessitava 
la unanimitat de tots els regidors per poder retirar la 
distinció al dictador. La resolució no va poder tirar 
endavant a causa del fet que, en votació secreta, dos 
regidors van rebutjar la retirada, cosa que va pro-
vocar indignació als bancs de l’esquerra, que prè-
viament havien posat les seves paperetes damunt la 
taula donant suport a la moció, i també a l’equip de 
govern. La titularitat dels dos vots negatius no es va 
saber mai, però molts es van imaginar de qui eren. 
Un regidor del Partit Popular, Lluís Maria Pagès, 
havia dit que el debat era una pèrdua de temps i 
que era difícil que els 27 regidors pensessin el ma-
teix. També havia assegurat que el que es dóna no 
es pren, i que allò ja era història. El regidor del PP 
també va dir que la moció no havia d’haver arribat 
al Ple i que estaven perdent un temps que podien 
haver dedicat a la ciutat.

Al mes de març també es produïa un fet signifi -
catiu per a l’urbanisme de la ciutat: l’Ajuntament va 
realitzar el primer pagament de 200 milions de pes-
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setes perquè la sofrera Pallarès es traslladés del car-
rer Torres Jordi al polígon industrial de Constantí. 
Era el primer pas per poder desenvolupar urbanís-
ticament tota aquella zona i, al mateix temps, també 
deslliurava els veïns d’aquell indret de les molèsties 
que provocava aquella instal·lació industrial ubicada 
en ple nucli urbà.

El 19 de març, una de les cafeteries més emble-
màtiques de Tarragona, la pastisseria-restaurant Ari-
many, tancava les portes. Situada al bell mig de la 
Rambla Nova, el seu propietari, Salvador Arimany, 
l’havia convertit en un lloc de trobada de la socie-
tat tarragonina i, al mateix temps, en referència de 
les persones de fora vila. En aquella cafeteria es van 
realitzar innumerables rodes de premsa, i va ser el 
lloc de trobada de polítics i artistes que visitaven la 
ciutat. Les famoses galetes Maginet, que s’elabora-
ven en aquella pastisseria, no es van deixar de fer, ja 
que Salvador Arimany va tancar la cafeteria però va 
mantenir obert un obrador al carrer de Llúria.

Al mes d’abril es produïa un nou capítol sobre 
el Fortí de la Reina: el Tribunal Suprem confi rma-
va la sentència del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya que declarava il·legal la llicència atorgada 
per a la construcció i el funcionament del restaurant 
i ordenava que l’edifi ci tornés a quedar com estava 
abans que es portessin a terme les obres, és a dir, 
s’ordenava la demolició de la part interna del Fortí 
i que en quedessin exclusivament les quatre parets. 
L’Ajuntament de Tarragona va presentar un recurs de 
cassació contra la decisió del TSJC, però el Tribu-
nal Suprem tornava a tirar una galleda d’aigua freda 
en desestimar el recurs. Eren onze anys de lluita per 
evitar l’enderroc d’un restaurant que havia aplegat 
nombroses celebracions de les famílies tarragonines 
i de les entitats de la ciutat. Semblava que aquella de-
cisió del Suprem era defi nitiva, però encara queda-
ven noves accions legals per allargar l’agonia.

Finalment, aquell mes d’abril del 2001 es va conèi-
xer la xifra defi nitiva del cost del Palau de Congres-
sos. L’obra va tenir un sobrecost del 57%, és a dir, va 
representar a les arques municipals la xifra de 3.332 
milions de les antigues pessetes. Dragados i Lubasa 
van justifi car el cost adduint que s’havien fet millores 
que no eren al projecte i que havien estat demanades 
pel mateix Ajuntament, però el vicesecretari i l’in-
terventor municipal van fer un informe d’il·legalitat, 
ja que les millores dutes a terme al Palau havien es-
tat tramitades sense respectar la normativa legal i no 
es podien executar fi ns que estiguessin aprovades i 
dotades de fi nançament. La portaveu d’ICV, Dolors 

Comas, va demanar responsabilitats polítiques, afi r-
mant que no era just que els errors i la mala gestió 
de l’equip de govern els haguessin de pagar els ciuta-
dans de la seva butxaca, i va reclamar la dimissió del 
responsable, el regidor Àngel Fernández.

En l’àmbit esportiu, la ciutat de Tarragona va viure 
el 2001 una veritable bogeria, ja que la gran tempo-
rada que va realitzar el Nàstic a Segona B el va situ-
ar, al mes de maig, en posicions per jugar el play-off 
d’ascens a Segona A. Un play-off sofert, que no es va 
decidir fi ns a l’últim partit, que es va jugar al Nou 
Estadi de Tarragona el 24 de juny i que va enfrontar 
el Nàstic i el Zamora. Un partit que, malgrat que va 
fi nalitzar 0-0, va ser sufi cient per superar el Cadis, 
un temible rival que va guanyar el seu últim partit 
contra l’Amurrio i es va quedar a les portes de l’as-
cens.

Va ser un partit no apte per a cardíacs, especial-
ment els últims cinc minuts, quan l’afi ció ja sabia 
que el Cadis havia marcat. Aquella tensió es va con-
vertir en eufòria quan l’àrbitre, Villanueva Angu-
lo, va xiular el fi nal del partit i l’afi ció va celebrar 
al terreny de joc que el seu equip tornava a Segona 
A vint-i-dos anys després de no ser-hi. El president 
de l’entitat era en aquell moment l’empresari José 
Luis Garcia, i l’entrenador, el barceloní Josep Maria 
Nogués.

Després del partit, milers de tarragonins es van 
reunir a la plaça de la Font per celebrar una de les 
fi tes esportives més esperades i poder contemplar 
com els jugadors que havien propiciat l’ascens se’ls 
adreçaven des del balcó de l’Ajuntament. La cele-
bració va acabar ben entrada la matinada. L’estiu del 
2001 es presentava tranquil, sense grans entrebancs, 
amb una calma política típica d’una època estival, 
fi ns que va esclatar el que es va denominar cas Irisha, 
en el qual es va veure involucrat el subdelegat del 
Govern central, Raúl Navarro.

La Guàrdia Civil va obrir una investigació sobre la 
prostitució de dones de l’Est que exercien sense pa-
pers. Tres d’aquestes prostitutes van declarar davant 
del jutge que el subdelegat els havia ofert facilitar-los 
la tramitació del permís de residència a Espanya a can-
vi de favors sexuals. L’informe policial va arribar a la 
fi scalia de Tarragona i un jutge va cridar a declarar 
el subdelegat en condició d’imputat per presump-
tes delictes referents a la prostitució i la immigració 
il·legal, juntament amb el regidor de Salou del PP 
Alberto del Hierro. El 29 d’agost, el subdelegat pre-
sentava la dimissió, i el 31, la delegada del Govern a 
Catalunya, Julia García-Valdecasas, l’acceptava.



Segons la versió ofi cial, la dimissió es va produir 
per motius de salut, però realment va ser per les 
pressions polítiques a les quals es va veure sotmès 
el subdelegat. Raúl Navarro sempre va defensar la 
seva innocència i així es va demostrar, ja que mai 
no es va poder provar que hagués comès cap tipus 
de delicte. Navarro sempre va dir que les acusaci-
ons formaven part d’una conspiració contra la seva 
persona de gent que se’n volia venjar. El fet és que, 
set mesos després, el jutge va decretar l’arxivament 
de les diligències en contra seu i del regidor Alberto 
del Hierro en no haver-se trobat indicis que confi r-
messin les acusacions, ni elements inculpatoris.

Aquell mateix estiu es va produir un fet a mi-
lers de quilòmetres de Tarragona que va commo-
cionar el món. L’atemptat de les Torres Bessones 
a Nova York, l’11 de setembre, va causar un esglai 
mundial, davant la constatació que el país més im-
portant del món patia en pròpia carn un atemptat 
terrorista d’enormes proporcions. Tarragona també 
va viure amb estupor aquest atemptat, i a mesura 
que s’anaven coneixent els detalls de tot l’entramat, 
els ciutadans de les nostres comarques no es feien 
a la idea que un dels cervells de la trama terrorista 
hagués estat a Tarragona i a Salou preparant el sal-
vatge atemptat. El terrorisme islamista agafava una 
dimensió enorme i les comarques de Tarragona po-
dien ser una base per portar a terme accions impor-
tants a tot el món.

Tornant a la nostra ciutat, al mes de setembre el 
Consorci d’Aigües de Tarragona prenia una decisió 
dintre del context de la polèmica sobre l’aigua que 
des de fa anys es viu a les comarques de Tarragona 
i Terres de l’Ebre. En una reunió del Consell d’Ad-
ministració d’aquest organisme s’aprovava l’inici 
dels sondejos geològics per instal·lar una plan-
ta dessaladora al terme municipal de Tarragona. 
Aquesta planta s’havia d’ubicar a la pedrera que hi 
ha molt a prop del camp del Nàstic, i la captació 
d’aigua s’havia de fer des de la platja de l’Arrabas-
sada. Una dessaladora que, de moment, encara no 
ha vist la llum.

Després d’aquest fi nal d’estiu convuls, Tarragona 
tancava l’any amb relativa tranquil·litat i amb un 
fet insòlit: el 15 de desembre es produïa la nevada 
més gran dels últims quaranta anys, que va deixar 
blanc tot el litoral tarragoní, amb imatges insòlites 
a la ciutat i amb alguns problemes de circulació. Els 
tarragonins van recordar la famosa frase «Any gelat, 
any de blat» per encarar el 2002.

Un any de transició
El 2002 va començar amb un canvi important a 
l’equip de govern de l’Ajuntament de Tarragona. La 
regidora d’Urbanisme, M. Lluïsa Expósito, va ser 
cridada a substituir Josep Maldonado al Congrés 
de Diputats. Maldonado abandonava el seu escó de 
 diputat per passar a ser secretari general de l’Esport 
de la Generalitat de Catalunya. Expósito no deixava 
de ser regidora, però no podia atendre una conse-
lleria tan important com la d’Urbanisme. L’alcalde, 
Joan Miquel Nadal, va tornar a posar el regidor 
Àngel Fernández al capdavant de la conselleria, una 
decisió que va ser criticada per l’oposició per les 
vinculacions empresarials que tenia aquest regidor.

Al mes de març, coincidint amb l’arribada de 
Fernández a la conselleria, l’Ajuntament va deci-
dir impulsar el Pla Parcial Terres Cavades, un pla 
que preveia la construcció de 5.000 nous habitatges 
i que, uns anys després, provocaria rius de tinta i 
la defunció política del mateix Àngel Fernández. Si 
el 2001 va ser l’any del Nàstic, el 2002 va ser un 
any trist per al club i un any d’alegria per al CBT. 
L’alegria de pujar a Segona A li va durar tan sols 
una temporada, al Nàstic, i l’últim cap de setma-
na del mes de maig coincidien les decepcions i les 
alegries. Mentre el Nàstic consumava el descens, 
havent jugat tan sols una temporada a Segona A, el 
CBT aconseguia l’ascens a la Lliga LEB en guanyar 
l’eliminatòria contra el Gandia. L’afi ció del CBT va 
rebre la nova categoria amb molta il·lusió, ja que 
el seu somni era poder ascendir, i per això ho va 
celebrar amb una ofrena a santa Tecla i una recepció 
a l’Ajuntament.

Un altre club esportiu, el Club Natació Tàrraco, 
també estava d’enhorabona el juliol del 2002, quan 
el club va inaugurar la seva ampliació, amb una 
nova piscina coberta i un nou edifi ci amb gimnàs, 
sauna i dues pistes d’esquaix.

Aquell mateix juliol també es coneixia que el 
Casino de Lloret havia iniciat els tràmits per dei-
xar aquella població i vindre a Tarragona. Volien 
un local cèntric, i en un primer moment es va dir 
que podria anar a l’edifi ci de l’antic cine Capitol. 
L’anunci del seu trasllat va ser molt ben acollit per 
l’equip de govern de l’Ajuntament i amb recança 
per l’oposició.

Uns dies després també es coneixia que l’Ajun-
tament donava llum verda perquè es portés a ter-
me la revisió del Pla General, una revisió que va 
començar sense consens polític. A més a més, el 
consistori va invertir 25 milions d’euros en accions 
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de la Societat Anònima Esportiva del Nàstic, que 
havia quedat sense comprador, fet que el convertia 
en l’accionista majoritari de l’entitat.

Aquell agost també es va produir un fet que va 
provocar noves controvèrsies a la ciutat. El porta-
avions John Fitzgerald Kennedy (JFK) de la Marina 
de Guerra dels EUA atracava novament al port de 
Tarragona (ja ho havia fet els anys 1997 i 2000) amb 
5.000 marines a bord del vaixell. Mentre que els 
 comerciants i restauradors es fregaven les mans, la 
coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau inicia-
va accions de protesta contra la presència del vaixell 
al port de la nostra ciutat.

Faltava menys d’un any per a les eleccions mu-
nicipals i era el moment de moure projectes per 
poder ensenyar els propers mesos. Per aquesta raó, 
l’Ajuntament de Tarragona va destinar 1,08 milions 
d’euros per redissenyar la façana marítima de la 
ciutat i va contactar amb l’arquitecte Ricardo Bofi ll 
perquè ho portés a terme. L’alcalde, Joan Miquel 
Nadal, va dir en aquell moment que era un projecte 
que requeria una gran imaginació i professionals de 
primer nivell. Soterrar la via fèrria i obrir la ciutat 
al mar eren les premisses que es plantejava l’equip 
de govern.

Durant el mes de setembre, una petita llum d’es-
perança s’obria sobre el futur del Fortí de la Rei-
na. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
suspenia l’execució de la sentència de demolició del 
restaurant, fi ns que el Tribunal Suprem resolgués 
els recursos presentats.

Al mes d’octubre s’anunciava que el Banc d’Es-
panya tancava la seu a Tarragona a fi nals del 2002. El 
nou paper del Banc d’Espanya després de l’arribada 
de l’euro provocava el tancament de moltes seus, i 
Tarragona n’era una. Quedava enlaire el futur de 
la seva seu, un edifi ci emblemàtic que la ciutat no 
podia deixar escapar.

I parlant d’edifi cis, aquell mateix mes d’octubre 
l’Ajuntament prenia la decisió de fer un lloguer 
amb opció de compra d’un edifi ci al bell mig de 
la Rambla Nova per instal·lar-hi bona part de les 
dependències municipals, ja que la manca d’espai 
comportava molts problemes tant per als funciona-
ris municipals com per als ciutadans que hi anaven 
a fer tràmits administratius.

Aquell mateix mes d’octubre es va produir la no-
tícia més esperada per l’alcalde Joan Miquel Nadal. 
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ar-
xivava la causa que havia iniciat contra ell per un 
presumpte delicte d’infl uències en haver intercedit 

davant la Comissió d’Urbanisme perquè atorgués 
una llicència a una activitat de rentat de vehicles 
d’un amic seu. El Tribunal va dir que Nadal no 
s’havia benefi ciat del seu càrrec i que no havia co-
mès cap delicte, però reconeixia que havia actuat 
malament. Quan ja fi nalitzava l’any, es va conèixer 
que els baixos de l’Hotel Imperial Tàrraco havien 
estat escollits per ser el lloc d’ubicació defi nitiu del 
nou casino a la ciutat de Tarragona.

Final de trajecte
Quatre anys passen molt de pressa, i el 2003 érem 
novament en ple any electoral. Al gener es feien 
públics els candidats que encapçalarien les dife-
rents llistes electorals. Repetien Joan Miquel Nadal 
(CiU), Francesc Ricomà (PP), Dolors Comas (ICV) 
i Xavier Almagro (ERC), i tornava a la vida pública 
municipal Josep Fèlix Ballesteros (PSC). Els socia-
listes volien un canvi de cartell per intentar trencar 
l’hegemonia de Nadal al capdavant de l’alcaldia.

Aquell mateix mes, la ciutat de Tarragona va viure 
un succés que va commocionar els seus ciutadans. 
La metgessa Gloria Sanz, que treballava al CAP 
Sant Pere de Reus, va desaparèixer del seu domici-
li tarragoní sense deixar rastre. Es van dur a terme 
nombroses concentracions, crides i mobilitzacions 
dels seus coneguts i familiars per intentar esbrinar 
què havia passat. Mentrestant, la policia treballava 
en diferents hipòtesis, una de les quals se centra-
va en el promès de la metgessa, Fernando Adalid, 
un taxista de Barcelona que uns dies després de la 
desaparició de la seva xicota havia fugit d’Espanya i 
s’havia traslladat a Holanda.

La policia holandesa el va detenir fi nalment i 
Adalid va acceptar l’extradició a Espanya. Mentre 
feia el viatge de tornada en avió va confessar als po-
licies que l’acompanyaven que ell l’havia mort i que 
el cos es trobava enterrat per matolls en una zona 
boscosa del port de l’Ordal, al terme de Vallirana.

Tornant a la vida municipal, al mes de març 
l’Ajuntament de Tarragona prenia la decisió de 
 donar el màxim de competències a l’entitat munici-
pal descentralitzada de la Canonja, i el Ple muni-
cipal aprovava la modifi cació del Pla General amb la 
fi nalitat que es pogués instal·lar a la ciutat un centre 
comercial d’El Corte Inglés. En un primer mo-
ment, la modifi cació preveia que se situés proper a 
l’Hospital Joan XXIII i tingués una superfície de 
4.000 m2. Era una decisió de futur, ja que en aquell 
moment existia una moratòria dictada per la Gene-



ralitat que no permetia la construcció de nous cen-
tres comercials, prevista al Pla d’Ordenació d’Equi-
paments Comercials.

Al mes d’abril, Tarragona va viure l’arribada de 
3.300 litres de Chartreuse. El preuat licor tornava a 
la ciutat catorze anys després que s’hagués tancat la 
destil·leria. Era tan sols un fet simbòlic, ja que la fà-
brica havia estat desmantellada, però l’Ajuntament 
va voler que el licor envellís a les antigues estances 
cartoixanes i pogués comercialitzar-se durant les 
festes de Santa Tecla de 2004.

La legislatura ja estava acabada. La campanya 
electoral va transcórrer amb normalitat, i per fi na-

litzar el mandat es van portar a terme les típiques 
inauguracions de fi nal de període. La cruïlla del ce-
mentiri, llargament reivindicada per evitar els acci-
dents que s’havien produït durant anys, el pàrquing 
de President Companys, l’aparcament de Joan 
XXIII, la guarderia del Serrallo, les obres al Teatre 
Tarragona, l’aparcament de la Rambla Nova, la re-
modelació del Mercat de Torreforta o les obres de la 
plaça de les Amèriques de Sant Pere i Sant Pau, van 
ser algunes d’aquestes inauguracions que marcaven 
la fi  d’un quadrienni.

CARLES ABELLÓ
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Carles Abelló Alfonso

Va començar com a fotoperiodista a diferents 

mitjans de comunicació com Diario 16, La 

Vanguardia, El País, El Noticiero Universal, la revista 

Panorama i El Correo Catalán, entre d’altres. El 1984 

s’incorpora al Diari de Tarragona com a fotoperiodista 

per posteriorment ocupar una plaça de redactor 

a la secció de Local. També va ser redactor en 

cap i, fi nalment, subdirector de la publicació. 

Durant aquesta època ocupar la vicepresidència 

i i la presidència del Col·legi de Periodistes de la 

Demarcació de Tarragona. El  2006 va ser nomenat 

cap de continguts de les diferents delegacions de 

Canal Català i dels diaris Més Tarragona, Més Reus, 

Més Costa, Més Ebre i Més La Marxa. Actualment 

és director general de Tamediaxa SA, empresa 

responsable de l’edició de Més Tarragona i Més Reus.
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Inici de la campanya amb l’enganxada 
del primer cartell per part de 
Joan Miquel Nadal, candidat de 
Convergència i Unió.

[Foto: Ninín Olivé. 
Fons Diari de Tarragona]

Josep Fèlix Ballesteros, candidat del 
Partit dels Socialistes de Catalunya, 
enganxant el primer cartell de la 
campanya electoral acompanyat 
d’Anna Amèlia Díaz.

[Foto: Ninín Olivé. 
Fons Diari de Tarragona]



Membres de la 
candidatura d’ICV, 
encapçalats per Dolors 
Comas, a la seu del partit.

[Foto: Luis Milián. 
Fons Diari de Tarragona]

ELECCIONS  2003 137

Francesc Ricomà, 
candidat del PP, celebrant 
els resultats obtinguts 
la nit electoral a l’Hotel 
Imperial Tarraco, 25 de 
maig de 2003.

[Foto: Luis Milián. 
Fons Diari de Tarragona]

Rosa M. Rossell i Xavier 
Almagro, d’Esquerra 
Republicana de 
Catalunya, celebren 
la seva elecció com a 
regidors a la seu del partit, 
25 de maig de 2003.

[Foto: Luis Milián. 
Fons Diari de Tarragona]
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Dolors Comas, 
acompanyada d’altres 
militants d’ICV, a la seu 
del partit durant la nit 
electoral, 25 de maig de 
2003.

[Foto: Luis Milián. 
Fons Diari de Tarragona]

Joan Miquel Nadal 
s’adreça als militants de 
Convergència i Unió, 
enmig dels mitjans de 
comunicació, després 
d’haver revalidat el triomf 
electoral per quarta 
vegada, 25 de maig de 
2003.

[Foto: Luis Milián. 
Fons Diari de Tarragona]

Josep Fèlix Ballesteros, 
candidat del PSC, entrant 
a la seu del partit la nit 
electoral, 25 de maig de 
2003.

[Foto: Luis Milián. 
Fons Diari de Tarragona]



Percentatge sobre el total de vots emesos (2003)

Candidatura Sigles Vots % sobre 
vots vàlids Consellers

Convergència i Unió  CiU 19.569 33,55% 10

Partit dels Socialistes de Catalunya-PM PSC-PM 18.394 31,54% 9

Partit Popular PP 8.663 14,85% 4

Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal  ERC-AM  5.165 8,86% 2

Iniciativa per Catalunya-Verds i La Plataforma-EPM IC-V-LP-EPM 5.107 8,76% 2

Esquerra Unitària EU 447 0,77% –

Partit Humanista de Catalunya PHC 112 0,19% –

Cens Meses Votants Abstenció
Vots

nuls en blanc a candidatures vàlids

96.735 175 58.538
60,51%

38.197
34,49%

218
0,37%

863
1,47%

57.457
98,15%

58.320
99,63%

PSC-PM PPCiU IC-V-LP-EPMERC-AM Altres

559
0,96%

5.165
8,86%

5.107
8,76%

19.569
33,55%

8.663
14,85%

18.394
31,54%
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Consellers electes (2003)

Distribució de cadires 
en el Saló de Plens

IC-V-LP-EPM

ERC-AM

PP

PSC-PM

CiU

Conseller/a Candidatura
Joan Miquel Nadal Malé Convergència i Unió

Albert Vallvé Navarro Convergència i Unió

Joan Aregio Navarro Convergència i Unió

M. Carme Duch Torrelles Convergència i Unió

Àngel Fernández Gutiérrez Convergència i Unió

Carles Sala Roca Convergència i Unió

Maria Lluïsa Expósito Molina Convergència i Unió

Agustí Mallol Pons Convergència i Unió

Raül Font-Quer Plana Convergència i Unió

Jordi Miquel Sendra Vellvè Convergència i Unió

Josep Fèlix Ballesteros Casanova Partit dels Socialistes de Catalunya-PM

Carme Crespo Blázquez Partit dels Socialistes de Catalunya-PM

María José Elices Marcos Partit dels Socialistes de Catalunya-PM

Carles J. Cepero Martí Partit dels Socialistes de Catalunya-PM

Josep Anton Burgasé Rabinad Partit dels Socialistes de Catalunya-PM

Anna Amèlia Díaz Sancho Partit dels Socialistes de Catalunya-PM

Pau Pérez Herrero Partit dels Socialistes de Catalunya-PM

Carles Castillo Rosique Partit dels Socialistes de Catalunya-PM

José Cosano Cano Partit dels Socialistes de Catalunya-PM

Francesc Ricomà de Castellarnau Partit Popular

Maria Mercè Martorell Comas Partit Popular

Alejandro Fernández Álvarez Partit Popular

Esteve Ortiz Brunet Partit Popular 

Francesc Xavier Almagro Fernández Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal

Rosa Maria Rossell Rigau Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal

Dolors Comas d’Argemir Cendra Iniciativa per Catalunya Verds-La Plataforma-EPM

Gregori Lluís Hernández Barba Iniciativa per Catalunya Verds-La Plataforma-EPM



Cartipàs municipal (2003)

El 14 de juny de 2003 es constitueix la nova corporació municipal. La mesa d’edat queda integrada per Albert 
Vallvé Navarro i Alejandro Fernández Álvarez, regidors electes de major i menor edat dels presents, respectiva-
ment, i per Ponç Mascaró Forcada, que actua com a secretari. En la sessió, Joan Miquel Nadal Malé és investit 
alcalde de l’Ajuntament de Tarragona.

Posteriorment, en la sessió extraordinària i urgent del mateix dia, es distribueixen les competències i la corpo-
ració municipal queda constituïda de la següent manera:

Conseller/a Càrrec Candidatura

Joan Miquel Nadal Malé Alcalde CiU

Francesc Ricomà de Castellarnau 1r tinent d’alcalde. Conseller de l’àrea per a la Promoció 
i Estratègies de Ciutat PP

Albert Vallvé Navarro 2n tinent d’alcalde. Conseller de l’àrea de Serveis a la 
Persona CiU

Joan Aregio Navarro 3r tinent d’alcalde. Conseller de l’àrea de Gestió Econòmi-
ca i Pressupostària i Serveis Centrals CiU

Àngel Fernández Gutiérrez 4t tinent d’alcalde. Conseller de l’àrea de Territori CiU

Maria Mercè Martorell Comas 5a tinent d’alcalde. Consellera de Patrimoni 
Històric-artístic PP

Agustí Mallol Pons 6è tinent d’alcalde. Conseller de Protecció Civil, de Medi 
Ambient, de Sanitat i Consum CiU

M. Carme Duch Torrelles 7a tinent d’alcalde. Consellera d’Ensenyament 
i Universitats CiU

Raül Font-Quer Plana 8è tinent d’alcalde. Conseller de Trànsit i d’Esports CiU

Alejandro Fernández Álvarez 9è tinent d’alcalde. Conseller de Promoció Econòmica PP

Jordi Miquel Sendra Vellvè Conseller de Serveis Públics i de l’Agenda 21 CiU

Esteve Ortiz Brunet Conseller de Relacions Ciutadanes PP

Carles Sala Roca Conseller de Recursos Humans i Gestió de Personal 
i de Joventut i Festes CiU

Maria Lluïsa Expósito Molina Consellera de Serveis Socials CiU
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El Punt, 26 de maig de 2003.



Diari de Tarragona, 26 de maig de 2003.
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Foto de grup dels consellers del setè Ajuntament democràtic, juny de 2003. 

[Foto: Mauri. AHCT]



Una visió retrospectiva

2003-07. 
Temps tempestuosos

«Don’t know why, there’s no sun up in the sky.
Stormy weather…»
(Arlen/Koehler)

Tot indicava que seria la darrera vegada 
al capdavant de l’Ajuntament de Joan 
Miquel Nadal, però ningú no podia ni 
imaginar-se que el relleu comportaria 

també una estrepitosa derrota de la formació que ha-
via liderat la política municipal en els últims catorze 
anys, afavorint una aclaparadora victòria socialista, 
que ningú tampoc podia preveure. Va haver-hi claus, 
és clar.

El Plenari municipal del 28 de juny de 2004 apro-
vava la modifi cació puntual del Pla General en l’àmbit 
de les Terres Cavades. L’escàndol apostava l’equip de 
govern rere un tràmit ordinari tot just un any després 
de la seva ajustada victòria electoral el 2003. Aquest 
va ser l’epicentre d’una legislatura-tsunami en què 
cada onada que aixecava arrossegava un llot que, en 
retirar-se, deixava al descobert la cara més fosca de la 
política. Aquesta és la crònica d’una legislatura tem-
pestuosa totalment imprevista, però intuïda durant 
molts anys i anunciada molt temps abans.

I el guanyador és… la Canonja
En aquestes eleccions municipals, celebrades el 25 
de maig de 2003, CiU va aconseguir 19.569 vots 
(deu regidors), amb un PSC, al capdavant del qual 
s’estrenava Josep Fèlix Ballesteros, que li va trepitjar 
els talons amb 18.395 vots (nou regidors). La coali-
ció nacionalista a Tarragona denotava el desgast de 
quinze anys al capdavant del govern municipal i rebia 
també el càstig pel suport al Pla Hidrològic Nacional 

del Partit Popular. Una dada interessantíssima va ser 
que la Canonja va aportar 1.538 vots al resultat soci-
alista i només 441 a la federació nacionalista, un èxit 
de Roc Fuentes, que va ser capaç de trencar el sostre 
històric del PSC a la Canonja. Hi havia un bon mo-
tiu, doncs, perquè en el marc de les festes patronals, 
l’agost d’aquell mateix any 2003, CiU proposés la se-
gregació d’una Canonja entusiasmada per l’anhel.

L’alcalde, davant tal escenari de vots, va declinar 
la proposta de la cúpula de la coalició nacionalista de 
prioritzar els pactes amb ERC, que va aconseguir dos 
regidors (s’estrenava Rosa Rossell), però que no li 
haurien permès governar en majoria, cosa que sí que 
va aconseguir pactant amb el PP (quatre regidors), 
socis en l’anterior mandat i amb qui no havia man-
tingut cap tensió.

Poc temps hi hagué per a la refl exió. Joan Mi-
quel Nadal ja havia decidit la seva aliança «perquè 
Tarragona no pot estar aturada ni cinc minuts». I ni 
cinc minuts va emprar a considerar la destarotada 
proposta de pacte socialista que excloïa el PP de qual-
sevol tracte i el mateix Nadal de l’alcaldia.

La coalició nacionalista, a més, va perdre la majoria 
absoluta a la Diputació de Tarragona, on va conservar 
dotze escons dels catorze que tenia fi ns aquell mo-
ment. El PSC va escurçar també distàncies i va pujar 
dels nou als onze diputats. Convertit el PP en fron-
tissa, el seu portaveu, Francesc Ricomà, va erigir-se 
en garant de responsabilitat i custodi de l’estabilitat 
de la ciutat i de tota la província. Fins aquest mo-
ment, tanmateix, Joan Miquel Nadal mantenia les 
regnes. Va pactar amb el PP, i es va assegurar el suport 
incondicional en les seves decisions fi ns al moment 
del seu relleu, previst a mitja legislatura.

En aquests plans hi entrava Joan Aregio, que de 
cop fou president de la Diputació i successor a l’al-
caldia. L’intricat panorama que estava per venir no li 
va llevar la seva condició de successor, però mai va 
tenir la de delfí —entesa com la mà dreta del cap, el 
que ha de conèixer les seves estratègies i maniobres, 
i ha de compartir les seves fal·leres sobre el futur de 
la ciutat—, perquè qui gaudia d’aquest privilegi amb 
l’alcalde no era Aregio, home fi del al partit, sinó el 
recurrent regidor d’Urbanisme, Àngel Fernández.

Cap altre regidor de l’equip de govern conquerí 
tal grau d’intimitat amb Nadal, i Joan Aregio tam-
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poc en va ser l’excepció. On hi ha gall no canten ga-
llines i, evidentment, en aquest cas el gall no era a 
Barcelona. 

Una de freda…
La nounada legislatura va caminar els seus primers 
passos entre el gratifi cant esdeveniment d’inaugurar 
el tercer pont sobre el riu Francolí i l’épatant anun-
ci del tancament de la fàbrica Tabacalera amb l’aco-
miadament de gairebé tres-cents empleats. Entre 
reunions i propostes per intentar pal·liar la situació 
d’aquests treballadors, l’alcalde de la ciutat se’n va 
anar al setembre a Puertollano (Ciudad Real). Da-
vant la perplexitat dels dirigents del sector químic, 
als quals acusava —amb raó— d’opacitat, Nadal va 
acostar-se a les instal·lacions de Repsol a la Manxa, on 
havia passat l’accident que havia causat la mort a set 
persones, una d’elles tarragonina.

En aquest recés de normalitat noticiable va pro-
duir-se una altra cosa normal, que va ser la desig-
nació de Nadal sense eleccions com a president del 
Consorci del Camp. Digueren, davant la incredulitat 
dels qui coneixen les relacions Tarragona-Reus, que 
amb l’acord de l’alcalde socialista de la capital del 
Baix Camp, Lluís Miquel Pérez. Sota el seu man-
dat s’aconseguí ubicar l’AVE al Camp de Tarragona. 
L’estació es va col·locar on CiU l’havia planejada el 
1990, malgrat els nombrosos debats posteriors sobre 
la seva ubicació. («La Generalitat hizo una reserva de 
terrenos en Perafort, donde se esperaba que se iba 
a construir la línea y la estación», Diari de Tarragona, 
4/5/2003.)

Transcorrien els mesos i el govern municipal va 
passar el forrellat contra el botellón l’octubre d’aquell 
any en dos carrerons de la Part Alta (Diari de Tarragona, 
31/10/2003) i en un parc a Tarragona 2, i va propo-
sar, contra la lògica del Pla d’Emergència Exterior, 
obrir guarderies al costat de la petroquímica (Diari 
de Tarragona, 13/11/2003). Les eleccions catalanes 
d’aquell mateix mes van permetre el primer govern 
tripartit a Pasqual Maragall.

El febrer del 2004, Joan Miquel Nadal va deixar 
caure la seva frase més lapidària: «Tenim un futur tan 
fantàstic que m’agradaria ser alcalde de Tarragona els 
pròxims vint anys». En la seva conferència sobre l’es-
tat de la ciutat, a principis del 2004, l’alcalde vatici-
nà, sense saber-ho, la seva pròpia dissort. Afi rmà, per 
exemple, que el nou Govern autonòmic se sostenia 
entre piruetes a causa «de la falta absoluta de respon-
sabilitat política» de —en aquell moment ja exconse-

ller en cap— Josep-Lluís Carod-Rovira, recent en-
cara la seva cèlebre trobada amb membres d’ETA a 
Perpinyà. Augurava eleccions anticipades si les acro-
bàcies del tripartit continuaven, però mantenia que el 
canvi de Govern no el feia patir gens. 

…i una de calenta
Iniciava així Joan Miquel Nadal l’any 2004, aliè a la 
travessia del desert que començaria mesos després. 
A més, la seva particular «bèstia negra», l’ecosocia-
lista Dolors Comas, havia deixat l’Ajuntament de 
Tarragona, cridada a deures polítics més generals al 
Parlament de Catalunya, i entrava de líder d’ICV 
Lluís Balart, d’un estil molt diferent.

Curiosament, i no pot deixar de destacar-se com 
un senyal més de les convulsions polítiques de l’ave-
nir, va començar a córrer la brama que Agustí Mallol, 
el regidor de Medi Ambient, volia abandonar CiU. 
Les fúries periodístiques es van desfermar i l’expli-
cació més plausible, confi rmada per alguna font pro-
pera al partit, era que Mallol tenia la funesta certesa 
que el successor, Joan Aregio, mai l’inclouria a la seva 
llista electoral. Encara que «el seu alcalde» era «el seu 
alcalde», Agustí Mallol s’estava posicionant delibe-
radament, amb una antelació que ara sembla asto-
radora, al costat dels futurs vencedors en la contesa 
electoral. 

L’endemà que hagués saltat aquest rumor, Josep 
Anton Burgasé abandonava el Palau Municipal, on 
havia estat regidor des del primer Ajuntament demo-
cràtic, per fer-se càrrec de la presidència del Port de 
Tarragona, un cop el tripartit va començar a governar 
la Generalitat. Hi substituïa Lluís Badia, el lànguid 
retir senatorial del qual representava un mer tràmit, 
deixant oberta la porta a un possible retorn a la polí-
tica municipal. 

Mentrestant, la ciutat s’angoixava amb la desapa-
rició de la jove tarragonina Aurora Mancebo en tan 
estranyes circumstàncies que cap pista ha servit per 
desentranyar el parador de la jove.

La despertà
Si el cruent atemptat de l’11 de març de 2004 a Madrid 
que va costar la vida a 192 persones va resultar ser el 
detonant del gens anunciat canvi de Govern espanyol, 
una insignifi cant alhora que inofensiva informació en 
el periòdic gratuït Més Tarragona va encendre, inespe-
radament, la traca que dinamità el govern municipal 
de la capital: «Tarragona modifi ca el Pla General sen-



se el consens social previst a la llei». Era el 28 de juny 
de 2004 quan el Ple municipal aprovava el projecte 
de Terres Cavades amb catorze vots a favor. Aquella 
informació fou fruit del descontentament dels veïns 
de la zona i va basar-se en una idea general de la nova 
llei d’urbanisme, a falta de documentació que provés 
la vinculació del regidor d’Urbanisme amb el pro-
jecte urbanístic, una denúncia escampada a crits pels 
veïns afectats. 

En el gratuït Més Tarragona es va publicar una in-
formació més, pocs dies després, referent a la voluntat 
del democratacristià Albert Vallvé d’optar a l’alcaldia 
de la ciutat. Xavier Franquet, president de la Federa-
ció Local d’Unió Democràtica de Catalunya (UDC) 
a Tarragona, va decidir, amb el suport de tota la seva 
Junta, cristal·litzar l’enuig entre els socis minoritaris 
de Convergència. Entre altres assumptes de discre-
pància amb els seus associats, Unió tenia plans propis 
per a Terres Cavades i nombrosos projectes de ciutat, 
però, sobretot, defensaven que el seu candidat a futur 
alcalde era millor opció que Joan Aregio.

Aquestes i només aquestes dues circumstànci-
es —el despertar de Terres Cavades i la insurrecció 
d’UDC—, produïdes en menys d’una setmana, van 
ser clau en l’ensorrament defi nitiu de CiU i de l’era 
Nadal, ja molt ruïnosa després dels resultats electo-
rals que vaticinaven el canvi. Al llarg del que quedava 
de legislatura, menys de tres anys, ambdós llims van 
anar convertint-se en un fangar que va asfi xiar CiU.

El Pacte de l’Arquebisbe
Mentre el nou edifi ci de l’Ajuntament a la Rambla 
Nova s’adaptava a la rutina, després de la seva ocu-
pació el maig del 2004, la vida política de la ciutat va 
viure una transformació, atribuïble a Unió, que obria 
noves possibilitats. En aquesta cort de conspiracions, 
al juliol, el cap de l’oposició, Josep Fèlix Ballesteros, 
va proposar a Albert Vallvé contribuir a una moció de 
censura contra l’alcalde. La conversa va tenir lloc en 
la missa celebrada a la Catedral per acomiadar el fi ns 
aleshores arquebisbe de Tarragona, Lluís Martínez 
Sistach, que deixava pas a Jaume Pujol Balcells, el 
primer primat de l’Opus Dei a ocupar un càrrec si-
milar a casa nostra. Aquella confabulació, coneguda 
com el Pacte de l’Arquebisbe, no va arribar a triom-
far no pas per falta de ganes de Vallvé, que defensava 
l’autonomia del seu partit, sinó pel mandat de Duran 
i Lleida, que negociava les seves posicions en la fede-
ració nacionalista al Cap i Casal.

Enmig de tot plegat, la revolta laboral de la Guàr-
dia Urbana, que va provocar la sobtada malaltia de 
trenta agents (en ple dispositiu per al Concurs de 
Focs Artifi cials d’aquell any), va generar un enfron-
tament de dimensions extraordinàries. El confl icte es 
va enquistar. Fins i tot el president del Col·legi d’Ad-
vocats de Tarragona, Antoni Vives, va mostrar la seva 
preocupació per l’actitud de l’Ajuntament d’impedir 
l’assistència lletrada als agents durant el confl icte ju-
dicial que va motivar la protesta.

Celebració popular de l’ascens a Primera Divisió de l’equip de futbol del Club Gimnàstic de Tarragona, 
4 de juny de 2006.

[Foto: Mauri. AHCT]
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Fernández i Fernández
A fi nals de juliol, el dia 28, La Vanguardia publicava: 
«Tarragona crea un barrio de 5.000 casas entre los re-
celos de vecinos y oposición». No hi havia res de nou, 
perquè els veïns que es veurien obligats a marxar de la 
zona es lamentaven de llur maleïda sort des del 2002. I 
que Juan Fernández, germà del regidor d’Urbanisme, 
Àngel Fernández, havia comprat terrenys a la zona ho 
havien proclamat als quatre vents aquests mateixos 
veïns i era ja vox populi entre periodistes i polítics.

Però van sortir les proves i, amb els papers que 
 demostraven les compres de terrenys per part d’In-
versiones Tarma, l’empresa del germà, i amb els docu-
ments que evidenciaven que formava part de la socie-
tat promotora de Terres Cavades, El Mundo va obrir la 
secció de Catalunya amb «El hermano del concejal de 
Urbanismo de Tarragona construirá 5.000 pisos».

L’atreviment de publicar allò sobradament conegut 
en un titular a tota pàgina no era el mateix que haver-
ho insinuat sense donar dades, i l’assumpte esvalotà 
el nucli dur de l’equip de govern. Interrogat sobre 
l’afer, Àngel Fernández va assegurar que «el meu ger-
mà pot comprar allí on ell vulgui. Això és un aspecte 
empresarial que no té res a veure amb mi». 

Si la informació periodística va fer de domini 
públic quin era el veritable motor de l’urbanisme 
a Tarragona, fou la magistral maniobra política de 
Xavier Almagro (portaveu d’ERC) la que va trans-
formar un altre escàndol del regidor en un episodi 
amb conseqüències legals immediates. Tres dies des-
prés que El Mundo vinculés el germà del regidor amb 
la urbanització de Terres Cavades no es va produir 
més resultat que l’espant ciutadà i les febles peticions 
de dimissió del PSC i ICV. Però Almagro va actuar: 
ERC va sol·licitar als Serveis Territorials de Gover-
nació de la Generalitat a Tarragona la invalidació de 
tots els acords adoptats pel Ple municipal relacionats 
amb Terres Cavades. A Esquerra l’assistia el Regla-
ment orgànic municipal, que estableix que un regi-
dor no pot participar en una votació si un familiar té 
algun interès en l’assumpte que se sotmet a votació. 
En aquest cas, a més, el vot del regidor era decisiu. 
ERC també va dur el cas als tribunals en interposar 
un recurs contenciós administratiu contra la resolu-
ció municipal que havia donat llum verda a la trami-
tació de Terres Cavades.

La renúncia del regidor d’Urbanisme es va fer rea-
litat a principis de setembre. Però va ser necessari tot 
el mes d’agost, durant el qual tant Joan Miquel Nadal 
com Àngel Fernández van intentar centrar el debat 
en termes d’ètica i estètica.

L’alcalde va acceptar la dimissió de Fernández sen-
zillament perquè el regidor havia endevinat, després 
de les informacions que airejaven les seves fi nances i 
les del seu germà, que la roda ja no pararia. Les ex-
cuses i els arguments van anar des de «no perjudi-
car la institució municipal» fi ns que, des de fora de 
l’Ajuntament, tindria més llibertat «per defensar-se» 
dels calumniadors. Indubtablement, el temps ha de-
mostrat que el regidor no tenia altra sortida —veient 
el pa que s’hi donava per la participació de son ger-
mà— quan ja intuïa que acabaria per sortir a la llum 
la seva participació directa en l’empresa promotora 
de Terres Cavades.

On sí que hi va haver dubtes, i copiosos, va ser 
en el paper del primer edil en aquesta trama. El cap 
de l’oposició, el socialista Josep Fèlix Ballesteros, va 
apuntar directament el ple coneixement de Nadal 
dels negocis del regidor i el seu germà quan va des-
velar que tots tres havien passat uns dies, setmanes 
enrere, en l’embarcació de l’alcalde.

Divergència i desunió
La dimissió d’Àngel Fernández, anhelada fi ns i tot per 
molts companys de l’equip de govern per —creien— 
poder tancar la crisi, va accentuar les divergències a 
Convergència i Unió. Els democratacristians van ser 
ignorats durant la crisi, tal com va denunciar el mateix 
Albert Vallvé, i mantinguts al marge en totes les deci-
sions, crucials o no, que prenia l’alcalde. No eren les 
úniques discòrdies. La plaga de les desavinences es va 
propagar i, abans d’acabar l’any, els dos únics regidors 
d’ERC estaven enfrontats, Agustí Mallol conspirava 
amb els socialistes i hi va haver brega al PP: Maria 
Mercè Martorell es va aliar amb Esteve Ortiz contra 
Francesc Ricomà i Alejandro Fernández. Fins i tot 
entre els socialistes hi planejava l’ombra d’un dubte: 
la regidora Teresa Rubio, que havia substituït Josep 
Anton Burgasé, va assegurar que no acataria la disci-
plina de partit. Només van resistir l’empenta de les 
males ones que emanaven de l’edifi ci de la plaça de 
la Font els dos Lluïsos regidors d’ICV, Balart i Her-
nández, però no per gaire temps. Amb tot, no seria 
fi ns al fi nal de la legislatura que se’n visualitzarien les 
discrepàncies.

L’alcalde va acceptar la dimissió de Fernández el 
dimarts 7 de setembre, i el divendres 9 van arribar 
els documents sol·licitats al Registre Mercantil de 
Barcelona amb l’accionariat de l’empresa Saferpu, 
S.A. Les dades asseguraven que Fernández, regidor, 
era membre fundador i posseïa el 50% de les accions 



d’aquesta societat, amb la qual havia comprat partici-
pacions de Promocions Terres Cavades S.A.

La sorpresa va ser que hi havia altres polítics impli-
cats. La trama va fer diana en Lluís Badia, senador per 
CiU, expresident del Port de Tarragona i exregidor 
d’Urbanisme rere la moció de censura a Josep Maria 
Recasens (PSC). El 4 de setembre El Mundo desve-
lava que «Badia ganó 4 millones de euros al vender 
unas parcelas en Terres Cavades», on uns altres no-
més n’havien tret uns pocs milers. Les conclusions 
més crues les va extreure la regidora socialista María 
José Elices, quan va assenyalar que «ningú en aquesta 
ciutat guanya set-cents milions de pessetes per bona 
sort», i va aventurar que «això ha estat un pagament 
de Nadal perquè va fer la moció de censura» l’any 
89. L’habitual franquesa de la regidora va suposar-
li un sobresalt judicial uns mesos més tard, l’agost 
del 2005, quan Nadal va interposar-li una querella 
per injúries per haver-lo acusat d’afavorir «els seus 
amics», que el Suprem va admetre a tràmit gairebé 
un any després.

La notícia sobre l’enorme plusvàlua que va acon-
seguir el senador amb la venda de les seves fi nques 
fou complementada per una altra que relacionava la 
concessió administrativa sense concurs per construir 
el nou Centre de Negocis del Port amb els matei-
xos promotors de Terres Cavades. La polèmica estava 
servida, i Badia va veure com els seus somnis, llarga-
ment acaronats, de ser alcalde de la ciutat, almenys a 
curt termini, quedaven sepultats en aquells terrenys 
traïdors.

Una setmana després, els periodistes van traslladar 
la seva atenció a la fi scalia, que va anunciar l’obertura 
d’una investigació sobre Terres Cavades el 22 de se-
tembre, ja que trobava indicis de delicte en les irregu-
laritats posades en evidència per la premsa.

No només aquest cas va dur els repòrters fi ns al 
Palau de Justícia. El 27 de setembre, vint dies després 
que comencés el judici, es coneixia la condemna a 
disset anys de presó per a Fernando Adalid, per ha-
ver assassinat la seva núvia, la metgessa de Tarragona 
Gloria Sanz, el gener del 2003.

L’Audiència encara tindria, abans d’acabar l’any 
2004, una altra vista oral de gran envergadura: el ma-
cabre crim de la nena de nou anys de Salou Tama-
ra Navas, desapareguda el març del 2001 i trobada a 
l’apartament de Juan Miguel Cerrillo a Salou el fe-
brer del 2002. Un jurat popular trobà culpable l’únic 
acusat, Cerrillo, i el jutge va dictar, el 12 de novembre 
de 2004, una pena de trenta-cinc anys de presó per 
l’assassinat i agressió sexual a la petita.

Terres Cavades en guaret
Setembre i octubre foren prolífi cs en informacions 
rellevants, en una espiral que durava ja des del mes 
d’agost. Governació de la Generalitat va dictaminar a 
la fi  de setembre que el vot d’Àngel Fernández en el 
tràmit per aprovar el polèmic projecte havia estat il-
legal, i uns dies més tard la Generalitat va anul·lar tots 
els tràmits administratius, deixant Terres Cavades en 
guaret. S’esborrava d’un cop de ploma el macrobarri 
a tan sols uns mesos de la reparcel·lació de la zona, un 
contratemps desastrós per als promotors. 

Les coses no anaven bé per a CiU i el nou can-
didat, i només faltava que una enquesta ho demos-
trés. Prova del mal humor que regnava entre les fi les 
convergents va ser la reacció de la Diputació de fer 
retirar apressadament una consulta popular penjada 
al web de Tinet —que depèn de l’organisme provin-
cial— que donava l’alcaldia, per ordre de preferència, 
a Ballesteros, Almagro i fi nalment a Aregio, el delfí 
de Nadal.

Políticament, l’any va ser, com més anava, pitjor. 
Es va perllongar la crisi a Convergència entre els que 
exigien la dimissió de Nadal i els que no; Unió ja 
disposava del permís de Duran i Lleida per fer el que 
creguessin convenient i es van arribar a plantejar pas-
sar-se al grup mixt; el PP mantenia els seus confl ictes, 
i a ERC va arribar la ruptura total, que es materialit-
zaria amb la dimissió del regidor Xavier Almagro «per 
motius personals» el 4 de gener de 2005.

Els papers de Salamanca van retornar a Catalunya 
aquell mateix gener en què s’estrenava com a regidor 
el republicà Sergi de los Rios, que va ocupar la vacant 
deixada per Almagro.

Compte!
El nou any va portar la polèmica dels enfonsaments 
al barri del Carmel, a Barcelona, a causa de les obres a 
la línia 5 del metro. Però Tarragona, de ple en aquesta 
espiral de la llei de Murphy, va tenir el seu particular 
Carmel, uns dies després, al carrer d’en Compte. El 
mal estat del clavegueram i el mal estat de Ca l’Agapi-
to, —en què a la part del darrere es formaven verita-
bles estanys d’aigua que es fi ltraven al subsòl— van 
provocar lliscaments i esquerdes en algunes cases, la 
qual cosa va obligar a desallotjar i a mantenir en un 
hotel, en alguns casos fi ns a tres mesos, una trentena 
de veïns.

A l’abril, el titular del Jutjat d’Instrucció número 
5 de Tarragona va admetre la querella presentada per 
vint-i-dos expropietaris de Terres Cavades, amb el 
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suport de la fi scalia, contra l’exregidor d’Urbanisme 
Àngel Fernández, el seu germà Juan, el constructor 
José Luis García i vuit persones més, tots amb interes-
sos en el projecte d’urbanització de Terres Cavades. 
Els delictes de què se’ls acusava eren contra l’ordena-
ció del territori, prevaricació, suborn, maquinació per 
alterar el preu de les coses, falsedat i estafa. El jutge va 
ampliar la investigació a la Budellera, l’altra zona d’ex-
pansió al costat de Terres Cavades on havien comprat 
terrenys els mateixos implicats, i a l’edifi ci Centre de 
Negocis del Port de Tarragona, construït també pels 
mateixos.

Per si n’hi havia pocs, s’obriren nous fronts de con-
fl icte. Només faltava la constitució de la plataforma 
Veu Ciutadana, que naixia amb l’objectiu «de defensar 
els ciutadans indefensos davant els abusos de l’admi-
nistració municipal». La plataforma va començar una 
guerra sense treva en diferents polèmiques; la més 
cruenta, la de l’inconclús pàrquing Jaume I, en ple 
centre històric, que a aquestes alçades ja acumulava 
un parell d’anys de retard en les obres.

Nàstic
El setembre d’aquest any 2005, el promotor José Luis 
García comprava la totalitat del paquet d’accions del 
Club Gimnàstic, ofertes per l’empresa municipal d’ai-
gües, Ematsa. L’operació no va ser del grat ni d’ERC, 
que instava Ematsa a no vendre el paquet sencer, ni de 
la Junta Directiva del club, que va parlar de «parany» 
a posteriori. La fórmula que ho va permetre havia es-
tat segons el llavors president de l’entitat esportiva, 
Josep Maria Andreu, una proposta de l’alcalde, i així 
ho va denunciar a la premsa local (Diari de Tarragona, 
23/9/2005). Es va fer una subhasta secreta per totes les 
accions que tenia l’empresa municipal, 1.343; qui li-
cités, havia de fer-ho posant la quantitat oferta en un 
sobre tancat. Així, la Junta Directiva va pactar un preu 
màxim de 100 euros per acció, que tots els de la Junta 
van acceptar i van mantenir. José Luis García va oferir 
18 euros més per acció, i ho va presentar en l’últim 
moment. Això situava el constructor en una excel·lent 
posició dintre de l’accionariat del club en el moment 
en què havia de pronunciar-se sobre el trasllat de les 
instal·lacions esportives de la Budellera (El Mundo, 
22/9/2005). La decisió de traslladar les instal·lacions 
esportives al barri de Campclar es va prendre el maig 
del 2006, amb l’acord d’Ajuntament i Club.

Josep Maria Andreu va dimitir del seu càrrec un 
any i mig després. La premsa acusà Joan Miquel Nadal 
d’encetar una campanya contra Andreu (El Periódico de 

Catalunya, 17/1/2007), l’home que havia fet pujar el 
Nàstic a Primera Divisió uns mesos abans.

Ho havia fet conjuntament amb l’entrenador Luis 
César i un equip que va fer història seixanta anys des-
prés: l’últim ascens a Primera ens parlava de l’any 
1947. Aquesta fi ta va provocar un ambient de festa 
permanent durant molts mesos a la ciutat, des de les 
primeres celebracions —multitudinàries— fi ns ben 
entrada la següent temporada, l’única que l’equip tar-
ragoní es va mantenir a la màxima categoria de futbol 
de l’Estat.

Relleu «frustrat»
Era ben bé el mig de la legislatura i el temps del relleu 
al capdavant de l’Ajuntament havia arribat. Semblava 
que hi havia acord: Nadal s’hi avenia, Joan Aregio hi 
estava disposat i la cúpula de CDC a Barcelona ho be-
neïa. No van preveure —o ho van ignorar—, encara 
que s’havia anunciat mesos abans, la plantada d’Unió 
Democràtica, farts de fer el paper de comparsa. Les 
conseqüències de posar entrebancs al relleu van ser 
terribles per a CiU. L’alcalde va anunciar que es que-
dava, una pèssima notícia per al proclamat delfí, que 
intuïa, per l’experiència Pujol-Mas, que la situació no 
afavoriria la successió. 

Aquest 2005, en el qual va morir el papa Joan Pau II 
i el Parlament va aprovar l’Estatut d’Autonomia, va ser 
molt trist per a la ciutat: al novembre l’explosió de gas 
en un edifi ci de la Rambla Nova va tenir conseqüèn-
cies tràgiques. Olga Acebes, els seus tres fi lls petits i 
Josep Biendicho van perdre-hi la vida.

Un pàrquing intel·ligent?
En comparació, l’any 2006 no va ser tan dolent, excep-
te per als fumadors per l’entrada en vigor de la llei an-
titabac. L’equip de govern municipal va haver de bre-
gar fi ns al fi nal del mandat amb les males notícies del 
pàrquing intel·ligent Jaume I. El malson va començar 
quan la plataforma Veu Ciutadana va denunciar a tort 
i a dret presumptes irregularitats per formar la UTE 
que havia de construir l’aparcament, presumptes 
anomalies en l’adjudicació de les obres i el seu caòtic 
 desenvolupament. El preu s’havia disparat molt per 
sobre del que inicialment s’havia pressupostat i hi va 
haver infi nitat de problemes tècnics.

L’entitat va dur les acusacions fi ns a la fi scalia, el 
Síndic de Comptes, la premsa i l’oposició. El cas es va 
perllongar fi ns al fi nal de la legislatura (i va continu-
ar més enllà). Mentre l’empresa municipal d’aparca-



ments acusava del daltabaix els socis minoritaris de 
la UTE que havien de mecanitzar-lo, es va descobrir 
que el sobrecost superava els 22 milions d’euros. 
Les discrepàncies van arribar al Tribunal Arbitral de 
Tarragona bastants mesos després, que va resoldre 
que els socis minoritaris havien d’indemnitzar l’Em-
presa Municipal d’Aparcaments amb 5 milions d’eu-
ros. Un any després, ja en la següent legislatura, el 
laude arbitral va ser anul·lat.

Al març, el jutge encarregat va decidir l’arxivament 
del cas Terres Cavades amb l’acord de la fi scalia, que, cal 
recordar-ho, n’havia incentivat l’obertura en trobar 
indicis de delicte. Al llarg de la instrucció d’aquest cas 
hi va haver assignats cinc fi scals diferents.

El controvertit projecte podia tornar a ser votat en 
ple, sense l’ombra d’un dubte legal. Com es veuria tan 
sols mesos després, el cas s’havia tancat en fals. Aquell 
mateix any José María Parra abandonava la prefectura 
de la fi scalia i n’ocupava el lloc Xavier Jou.

Entre tants afers transcendents, també va haver-
hi algun entreteniment: Bigas Luna va presentar La 
Juani, la seva pel·lícula de lolites horteres, entre Reus i 
Tarragona —la Canonja again—, en la qual ambdu-
es ciutats, en bona sintonia, compartiren un projecte 
comú.

L’AVE hauria estat una bona notícia si no fos per-
què va iniciar els trajectes amb la mesquina polèmica 
sobre quins taxis havien de tenir l’exclusiva dels viat-
gers que arribaven. A falta, per descomptat, de serveis 
públics més assequibles i imprescindibles en una es-
tació situada enmig del no-res i bastant lluny de tot 
arreu, llevat de Perafort, d’on només està lluny.

Apoteosi 
El fi nal de l’accidentat mandat a Tarragona va ser, en-
cara, més borrascós. Dos regidors dels socis populars 
al govern, Maria Mercè Martorell i Esteve Ortiz, van 
abandonar-lo, escenifi cant el descontentament, més 
amb el PP que amb el mateix govern, i Agustí Mallol 
va deixar el grup de CiU per passar a ser regidor no 
adscrit (?), encara que va continuar votant a favor del 
que el seu exgrup proposava. És cert que hi va haver 
un cert rumor que Mallol es desmarcaria de Nadal i 
votaria contra Terres Cavades, però, com es va veure, 
fou una quimera.

Mentre es produïen aquests canvis en el terreny 
polític, les polèmiques es perpetuaven. El projecte 
del nou Mercat Central es plantejava problemàtic des 
del moment en què alguns paradistes van acusar el 
govern municipal de prevaricació i va tornar, aquesta 

vegada semblava que per últim cop, el cas Fortí de la 
Reina. La sentència ferma des del Tribunal Suprem 
que ordenava l’enderrocament del restaurant explo-
tat en el recinte del Fortí posava un aparent punt fi nal 
a la guerra judicial que feia divuit anys que durava. 
N’hi va haver una més, de controvèrsia, la penúltima, 
quan es va descobrir que el nou logotip de l’Ajunta-
ment de Tarragona era igual igual que el de l’Ajunta-
ment de San Sebastián de los Reyes. La coincidència 
es va esbrinar en veure que, en el desenvolupament 
gràfi c del logotip realitzat per l’empresa de comu-
nicació que havia contractat l’Ajuntament, s’havien 
deixat les referències del municipi que plagiaven.

L’última pertorbació va ser iniciar a corre-cuita 
el tràmit que donava de nou llum verda al malagua-
nyat projecte Terres Cavades i a un Pla General molt 
qüestionat posteriorment. Faltaven vint-i-dos dies 
per a les eleccions.

Començà una nova cursa electoral, però sense Joan 
Miquel Nadal. CiU va perdre. No va ser cap sorpresa, 
tal com havien anat els tres últims anys. La coalició va 
quedar òrfena de la carismàtica i brillant presència de 
Joan Miquel Nadal, a qui el destí va donar l’alcaldia i 
l’atzar n’ennuvolà la retirada. «Don’t know why, there’s 
no sun up in the sky. Stormy weather…»

SALUD MUÑOZ
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Salud Muñoz del Burgo

És corresponsal del diari El Mundo a Tarragona des 

de l’any 1998. Anteriorment havia treballat a les 

redaccions de Catalunya Sud i del Nou Diari, on va 

ser cap de la secció de Comarques. També ha estat 

redactora de les revistes del grup Z Tiempo i Interviú.
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La campanya i les eleccions
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Debat dels candidats. 
D’esquerra a dreta: Sergi 
de los Rios (ERC), Josep 
Fèlix Ballesteros (PSC), 
Joan Aregio (CiU), 
Alejandro Fernández (PP) 
i Lluís Balart (ICV), 22 de 
maig de 2007.

[Foto: José Carlos León. 
Fons Diari de Tarragona] 

Míting central de la 
campanya d’Esquerra 
Republicana de 
Catalunya, 23 de maig de 
2007.

[Foto: Luis Milián. 
Fons Diari de Tarragona]

Míting central de la 
campanya del Partit 
Popular, amb Alejandro 
Fernández, entremig de 
Francesc Ricomà i Josep 
Piqué, 23 de maig de 
2007.

[Foto: Pere Toda. 
Fons Diari de Tarragona]



Josep Fèlix Ballesteros, 
José Montilla i Josep 
Anton Burgasé en 
el míting central del 
Partit dels Socialistes de 
Catalunya, 25 de maig de 
2007.

[Foto: autor desconegut. 
Fons Diari de Tarragona]

Joan Aregio i Artur Mas 
en el míting central de 
Convergència i Unió, 25 
de maig de 2007.

[Foto: Pere Toda. 
Fons Diari de Tarragona]

Jornada electoral 
al col·legi Marcel·lí 
Domingo de Sant Pere i 
Sant Pau, 27 de maig de 
2007.

[Foto: Luis Milián. 
Fons Diari de Tarragona]
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Josep Fèlix Ballesteros i 
Josep M. Recasens entrant 
a la seu del Partit dels 
Socialistes de Catalunya 
després de conèixer la 
seva victòria, 27 de maig 
de 2007.

[Foto: Luis Milián. 
Fons Diari de Tarragona]

Sergi de los Rios, acompanyat de Rosa 
M. Rossell, s’adreça a la militància 
d’Esquerra Republicana de Catalunya 
durant la nit electoral, 27 de maig de 
2007.

[Foto: Pere Toda. 
Fons Diari de Tarragona]

Arribada de Joan Aregio a 
la seu de Convergència i 
Unió, 27 de maig de 2007.

[Foto: Ninín Olivé. 
Fons Diari de Tarragona]



Percentatge sobre el total de vots emesos (2007)

Candidatura Sigles Vots % sobre 
vots vàlids Consellers

Partit dels Socialistes de Catalunya-PM PSC-PM 20.366 39,76% 13

Convergència i Unió  CiU 11.819 23,07% 8

Partit Popular PP 6.976 13,62% 4

Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal  ERC-AM  3.938 7,69% 2

ICV-EUiA-Entesa pel Progrés Municipal ICV-EUiA-EPM 2.439 4,76% –

Ciutadans-Partido de la Ciudadanía C’s 1.917 3,74% –

Tarragona Grup Independent-FIC TGI-FIC 1.371 2,68% –

Agrupació Democràtica Municipal ADMC 599 1,17% –

Nosaltres Som-Assemblea d’Unitat Popular N.SOM-AUP 261 0,51% –

Bloc de Ciutadans Compromesos BCC 258 0,50% –

Escons Insubmisos-Alt. dels Demòcrates Descontents EI-ADD 165 0,32% –

Partit Família i Vida PFIV 64 0,12% –

Alianza Nacional AN 55 0,11% –

Partit Humanista PH 47 0,09% –

Cens Meses Votants Abstenció
Vots

nuls en blanc a candidatures vàlids

96.958 191 51.442
53,06%

45.516
46,94%

219
0,43%

948
1,84%

50.275
97,73%

51.223
99,57%

PSC-PM

20.366
39,76%

PP

6.976
13,62%

CiU

11.819
23,07%

ERC-AM

3.938
7,69%

Altres

7.176
14,00%
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Distribució de cadires 
en el Saló de Plens

ERC-AM

PP

CiU

PSC-PM

Conseller/a Candidatura
Josep Fèlix Ballesteros Casanova Partit dels Socialistes de Catalunya-PM

Dolors Herrera Jiménez Partit dels Socialistes de Catalunya-PM

Josep Lluís Navarro Royo Partit dels Socialistes de Catalunya-PM

Carme Crespo Blázquez Partit dels Socialistes de Catalunya-PM

Pau Pérez Herrero Partit dels Socialistes de Catalunya-PM

Begoña Floria Eseberri Partit dels Socialistes de Catalunya-PM

Xavier Tarrés Aznarez Partit dels Socialistes de Catalunya-PM

Carles Castillo Rosique Partit dels Socialistes de Catalunya-PM

Joan Sanahujes Rull Partit dels Socialistes de Catalunya-PM 

Sandra Coloma Santos Partit dels Socialistes de Catalunya-PM

José Cosano Cano Partit dels Socialistes de Catalunya-PM

Victòria Pelegrín Casanova Partit dels Socialistes de Catalunya-PM

Manuel López Pasca Partit dels Socialistes de Catalunya-PM

Joan Aregio Navarro Convergència i Unió

Albert Vallvé Navarro Convergència i Unió

M. Victòria Forns Fernández Convergència i Unió

M. Carme Duch Torrelles Convergència i Unió

Raül Font-Quer Plana Convergència i Unió

Jordi Miquel Sendra Vellvè Convergència i Unió

Frederic Adan Domènech Convergència i Unió

Maribel Rubio Díaz Convergència i Unió

Alejandro Fernández Álvarez Partit Popular

Judith Heras Tuset Partit Popular

Jordi Roca Mas Partit Popular

José Luis Martín García Partit Popular

Sergi de los Rios Martínez Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal

Rosa Maria Rossell Rigau Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal

Consellers electes (2007)



Cartipàs municipal (2007) 

El 16 de juny de 2007 es constitueix la nova corporació municipal. La mesa d’edat queda integrada per Albert 
Vallvé Navarro i Sandra Coloma Santos, regidors electes de major i de menor edat dels presents, respectivament, 
i per Ponç Mascaró Forcada, que actua com a secretari. En la sessió, Josep Fèlix Ballesteros Casanova és investit 
alcalde de l’Ajuntament de Tarragona.

Posteriorment, en la sessió extraordinària i urgent del mateix dia, es distribueixen les competències i la corpo-
ració municipal queda constituïda de la següent manera:

Conseller/a Càrrec Candidatura

Josep Fèlix Ballesteros Casanova Alcalde PSC-PM

Pau Pérez Herrero 1r tinent d’alcalde. Conseller de l’àrea de Gestió Econòmi-
ca, Pressupostària i Serveis Centrals PSC-PM

Sergi de los Rios Martínez 2n tinent d’alcalde. Conseller de l’àrea per a la Promoció i 
Estratègies de Ciutat i Projecció Exterior ERC-AM

Josep Lluís Navarro Royo 3r tinent d’alcalde. Conseller de l’àrea de Territori PSC-PM

Carme Crespo Blázquez 4a tinent d’alcalde. Consellera de Sostenibilitat, Medi 
Ambient i Salut PSC-PM

Begoña Floria Eseberri 5a tinent d’alcalde. Consellera de Comunicació, Participa-
ció i Societat de la Informació PSC-PM

Carles Castillo Rosique 6è tinent d’alcalde. Conseller de Seguretat Ciutadana, 
Mobilitat, Llicències Urbanístiques i Autoritzacions PSC-PM

Xavier Tarrés Aznarez 7è tinent d’alcalde. Conseller de Serveis Centrals i d’Espais 
Públics PSC-PM

Victòria Pelegrín Casanova 8a tinent d’alcalde. Consellera de l’àrea de Serveis a la 
Persona PSC-PM

Rosa Maria Rossell Rigau 9a tinent d’alcalde. Consellera de l’àrea de Cultura, Patri-
moni i Ensenyament ERC-AM

Manuel López Pasca Conseller de Relacions Ciutadanes PSC-PM

Dolors Herrera Jiménez Consellera d’Empreses, Formació, Ocupació i Consum PSC-PM

Sandra Coloma Santos Consellera de Cultura i Joventut PSC-PM

José Cosano Cano Conseller d’Esports PSC-PM

Joan Sanahujes Rull Conseller d’Ensenyament PSC-PM
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El Punt, 28 de maig de 2007.



Diari de Tarragona, 28 de maig de 2007.
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Foto de grup dels consellers del vuitè Ajuntament democràtic, juny de 2007. 

[Foto: Mauri. AHCT]



Una visió retrospectiva

2007.
Huracà electoral

Somriures i llàgrimes. Eufòria i decep-
ció. Quan ja s’havia escrutat el 60% dels 
vots, el PSC obtenia la majoria absoluta a 
Tarragona amb catorze regidors. El canvi 

polític que es mastegava a la ciutat i que indicaven 
totes les enquestes es va materialitzar amb un resul-
tat contundent, pel qual ben pocs haurien apostat 
públicament uns dies abans. Tot i l’abstenció del 
47% —gairebé vuit punts superior a la de les ante-
riors eleccions municipals—, els socialistes, fregant 
la majoria absoluta, van obtenir fi nalment tretze re-
gidors. Josep Fèlix Ballesteros, l’únic candidat a l’al-
caldia que repetia, obtenia així una més que còmoda 
victòria la nit del 27 de maig de 2007. A les anteriors 
eleccions municipals s’havia quedat a poc més de 
mil vots de Joan Miquel Nadal (CiU); ara en te-
nia 8.546 més que Joan Aregio. A la seu socialista 
de l’avinguda Ramón y Cajal no s’hi cabia. Josep 
Maria Recasens celebrava una victòria que s’havia 
resistit als socialistes des que ell havia guanyat les 
municipals del 1987, vint anys enrere. Socialistes 
«de sempre», socialistes «nouvinguts» i socialistes 
«recuperats» celebraven el canvi a l’Ajuntament de 
Tarragona, l’única capital catalana fi ns aquella nit 
convergent. Entre els qui brindaven, un exultant 
Agustí Mallol, fi ns poc abans dels comicis fi del re-
gidor de Joan Miquel Nadal, un feliç Sebastià Ca-
bré, llavors encara orgullós president de la Confe-
deració Empresarial de la Província de Tarragona 
(CEPTA), de la qual hauria de dimitir al cap d’uns 
mesos, i Mario Rigau, que poc després rebria el dis-
cutit encàrrec de l’alcalde per liderar la candidatura 
de Tarragona als Jocs Mediterranis del 2017.

Molt diferent era l’ambient que es respirava a 
l’Hotel Ciutat de Tarragona, on els convergents as-
sistien al fi nal d’una època. Els resultats remataven 
un fi nal de legislatura convuls. Profundament tocats 

per l’escàndol de Terres Cavades, per l’aprovació 
inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM) pocs dies abans de l’inici de la campanya 
electoral i per disputes internes tant a CiU com a 
les fi les dels seus socis de govern, el Partit Popular. 
Amb tot, CiU, amb Joan Aregio al capdavant, per-
dia dos representants a l’Ajuntament i es quedava 
amb vuit regidors, insufi cients per seguir governant 
la ciutat, tot i que el Partit Popular va mantenir a 
Tarragona els seus quatre representants. Els vuit re-
gidors eren per a CiU el pitjor resultat en vint anys. 
De fet, des que els convergents van guanyar les se-
ves primeres eleccions per majoria absoluta l’any 
1991, la formació nacionalista havia experimentat, 
en cada cita amb les urnes, un retrocés. Dels catorze 
regidors del 1991 va passar als tretze del 1995, onze 
quatre anys després, deu regidors el 2003, i els vuit 
d’aquella nit.

La concentració de vots va impedir a Sergi de 
los Rios assolir l’objectiu que s’havia fi xat: doblar 
la representació d’ERC a l’Ajuntament. En lloc dels 
quatre regidors desitjats, els republicans van haver 
de conformar-se amb només dos. Si volien governar 
sense el PP, només podien fer-ho amb els socialistes. 
La màxima decepció, però, va ser per a ICV, que el 
27 de maig de 2007 va desaparèixer del mapa polític 
tarragoní. Amb 2.438 vots, els ecosocialistes havien 
perdut la meitat dels vots obtinguts a les eleccions 
del 2003. Tot i així, no van obtenir representació 
municipal per poc més de quatre-cents vots. Lluís 
Balart, l’home que havia pres el relleu de Dolors 
Comas, va pagar cara una de les propostes electorals 
que més havien animat la campanya electoral. La va 
formular durant una entrevista a Tarragona Ràdio: 
plantejava convertir la cèntrica seu del Banc d’Espa-
nya en una mesquita.

També va quedar-se fora de l’escenari polític de 
la ciutat Maria Mercè Martorell. El partit que va 
crear i per al qual va fi txar com a número dos l’exre-
gidor d’ICV Lluís Hernández, Tarragona Grup In-
dependent - FIC, va aconseguir 1.371 vots. Jaime 
Climent, la cara de Ciutadans - Partit de la Ciuta-
dania a Tarragona, la vertadera amenaça per al PP, va 
aconseguir 546 vots més que l’exregidora popular.

El canvi no podia il·lustrar-se amb més claredat: 
amb gairebé el 40% dels vots, el PSC era el triomfa-
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dor de la nit. Els socialistes van guanyar vots en tots 
i cadascun dels barris tarragonins. En alguns com 
Bonavista van obtenir-ne el 61%, mentre que CiU 
baixava del 18 al 8%. Campclar, amb el 57% dels 
vots, Torreforta amb el 55% o Sant Pere i Sant Pau 
amb el 48% eren els més evidents, però la Part Alta 
i els barris marítims també s’havien tornat aclapa-
radorament socialistes. El PSC inclús va fer-se seus 
els barris de llevant, on CiU va passar del 32 al 27% 
dels vots, mentre que els de Ballesteros van passar 
del 23 al 28%. En xifres globals, el PSC va incre-
mentar els resultats en més d’un 8%, mentre que 
CiU, amb el 23,07% dels vots a la ciutat, baixava 
deu punts. El Partit Popular i ERC, amb el 13,6 i el 
7,69% dels vots, van baixar gairebé un punt.

La maquinària, en marxa
Mai abans el PSC havia tingut tants elements a fa-
vor seu durant una campanya electoral a Tarragona. 
Amb la presidència del Port en mans de Josep An-
ton Burgasé i la delegació del Govern encapçala-
da per Xavier Sabaté, bona part de l’elit social de 
Tarragona s’havia aliat amb els socialistes. La incor-
poració de Josep Lluís Navarro —un home vincu-
lat a nombroses entitats religioses i culturals de la 
ciutat— com a independent, però en un destacat 
tercer lloc de la llista, escenifi cava aquesta voluntat 
de canvi que es respirava a la ciutat. A Navarro, que 
va assumir contra pronòstic la convulsa àrea d’Ur-
banisme, hauria estat més fàcil vincular-lo a UDC 
que al PSC, però, com ell mateix va dir un cop ofi -
cialitzat el seu «fi txatge», «ningú més m’ha vingut a 
buscar». La seva inesperada mort el dia de la Mercè 
del 2007 va suposar un cop dur per al nou alcalde, 
Josep Fèlix Ballesteros.

La campanya va resultar còmoda per al PSC, amb 
un Ballesteros omnipresent a la ciutat i que va poder 
rendibilitzar les visites dels «seus» consellers, com la 
d’Ernest Maragall, que en plena campanya electoral 
va visitar la Chartreuse per anunciar que les obres 
de l’Escola Ofi cial d’Idiomes (EOI), l’etern projec-
te pendent de Tarragona, començarien fi nalment al 
cap d’un any. Després no va ser així, i quan aquest 
llibre s’edita encara no hi ha data d’inici d’obres, 
però en aquell moment l’escenifi cació quedava feta. 
Fins i tot el president de la Generalitat, José Mon-
tilla, va deixar de costat el seu tradicional tacticisme 
per mostrar una imatge d’eufòria continguda du-
rant el míting que va oferir a Tarragona l’últim dia 
de campanya.

La de CiU, en canvi, va ser una campanya con-
fusa. Durant les setmanes i els dies anteriors a les 
eleccions, els convergents van protagonitzar, amb 
el PP al costat, quasi quaranta inauguracions i «pri-
meres pedres». La Junta Electoral, a petició del 
PSC, en va anul·lar una: l’inici ofi cial d’obres de 
la futura caserna de la Guàrdia Urbana, perquè no 
estava inclosa al calendari ofi cial d’inauguracions. 
La Junta Electoral va considerar que encara que la 
persona que havia convocat l’acte era l’alcalde de 
Tarragona, i que no es presentava a la reelecció, sí 
que fi gurava a la candidatura de CiU tancant la llis-
ta i, per tant, tenia prohibit realitzar qualsevol acte 
que pogués induir al vot. Joan Aregio, amb menys 
tirada al somriure fàcil i amable de Ballesteros, va 
arrancar una campanya en què Nadal no hi tenia 
gens de protagonisme. Però les enquestes que ha-
vien publicat El Periódico i La Vanguardia pocs dies 
després d’iniciada la campanya van fer canviar sobre 
la marxa els plans de l’equip d’Aregio. «Nadal se’n 
va amb l’etiqueta de bon alcalde», titulava El Periódi-
co. Segons aquest diari, quasi set de cada deu ciuta-
dans consultats consideraven que Nadal havia estat 
un bon alcalde, i segons La Vanguardia, un 60% dels 
tarragonins aprovava la seva gestió. I mentre CiU 
es debatia entre jugar o no a fons la «carta» Nadal, 
aquest s’acomiadava dels periodistes amb una roda 
de premsa en solitari on es defi nia com a obsessiu, 
tossut i polèmic «en defensa de Tarragona». Nadal 
reivindicava les seves decisions més controvertides, 
com les crítiques al seu propi partit i la defensa a ul-
trança de temes com el del Fortí de la Reina, que el 
Tribunal Superior de Justícia ja havia ordenat tirar 
a terra. Nadal no va referir-se a la polèmica de Ter-
res Cavades, però en la seva última compareixença 
pública sí que va deixar clar el mal record que guar-
dava de Xavier Sabaté i Agustí Mallol.

La vara d’alcalde
Abans que Ballesteros prengués possessió com a 
alcalde de la ciutat, va esclatar la indignació entre 
 centenars de ciutadans que descobrien, l’un rere 
l’altre i en moltes ocasions a través de la premsa 
local, que les seves cases serien expropiades si el 
POUM que s’havia aprovat inicialment tirava enda-
vant. Les declaracions del fi ns llavors regidor d’Ur-
banisme, Jordi Sendra —que havia ocupat el lloc 
d’Àngel Fernández quan aquest s’havia vist obligat 
a dimitir per Terres Cavades—, assegurant que ell 
no s’havia llegit el Pla General, va ser profusament 



Els membres del Senat Tarragoní visiten la ciutat el dia de la constitució d’aquest nou òrgan d’assessorament, 
24 d’octubre de 2008.

[Foto: Mauri. AHCT]

utilitzat pels qui ara assumien el govern municipal i 
que, des de l’oposició, tampoc havien previst aquell 
esclat d’indignació veïnal.

Mentre al port es posava en marxa l’operatiu 
per rebre el vaixell de Salvament Marítim Clara 
Campoamor amb els 26 immigrants rescatats a alta 
mar per la tripulació de l’embarcació Montfalcó, de 
Sant Carles de la Ràpita, a l’Ajuntament s’ultima-
ven els detalls per escenifi car el traspàs de poders. 
La cordialitat va regnar al Saló de Plens, on es va fer 
efectiu el pacte entre PSC i ERC. No hi va haver 
foc creuat. Tampoc hi va ser Joan Miquel Nadal. 
L’alcalde en funcions va esquivar amb la seva ab-
sència l’esperada imatge del canvi. Ballesteros va 
donar per inaugurada «una nova manera de fer les 
coses, amb més ambició, amb més transparència, 
consens i participació». L’alcalde alimentava així les 
expectatives d’un gran canvi. Un canvi que mesos 
després qüestionarien alguns sectors de la ciutat; 
els primers a fer-ho, des de l’àmbit de la cultura. 
El tancament del Teatre Metropol per fer-hi unes 
obres de millora que havien de durar tres mesos i 

que comportaven la suspensió de la temporada de 
tardor van aixecar irades crítiques de l’oposició.

Durant les primeres setmanes del mandat, el nou 
govern municipal va executar diversos cops d’efecte 
per il·lustrar el canvi: complint amb una promesa 
electoral, Ballesteros va eliminar cinc-centes places 
de zona blava, la majoria pels voltants de la Taba-
calera. Va retirar-se el logotip de la polèmica que 
havien aprovat CiU i PP i que s’assemblava increï-
blement al de San Sebastián de los Reyes (Madrid), 
i va crear-se la comissió que hauria de dissenyar el 
nou emblema. PSC i ERC també van retirar «el di-
buix i no projecte» de Ricardo Bofi ll. Ballesteros va 
anunciar que la remodelació de la façana marítima 
començava de zero i que esperava tenir un projecte 
bàsic en sis mesos. Quedava així en paper mullat 
el conveni que al seu dia havia signat Nadal amb 
el llavors conseller en cap, Josep Bargalló (ERC), 
i s’apuntava ja la possibilitat que la via del tren es 
desviés cap a l’interior del municipi. Mentrestant, 
les al·legacions al Pla General es multiplicaven, i 
també es multiplicava el rebut de la brossa, que pu-
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java un 10% «per cobrir el cost real, la pujada hauria 
de ser del 37%», va advertir durant el Ple Sergi de 
los Rios.

El mateix mes que Ballesteros havia pres posses-
sió com a alcalde, el Tribunal Suprem va anunciar 
l’arxivament de la querella per injúries que Nadal 
havia presentat contra María José Elices quasi un 
any abans per haver-lo acusat de defensar el traçat 
de la N-340 per «interessos privats». L’exregidora 
socialista —que no havia anat a les llistes a les mu-
nicipals— i llavors senadora —càrrec al qual tam-
poc optaria a les eleccions generals del 2008— havia 
reiterat davant del jutge les seves declaracions.

L’aritmètica electoral va permetre a CiU i PP 
revalidar el pacte de govern a la Diputació de Tarra-
gona, després que el PSC facilités la presidència de 
la Diputació de Girona a ERC (fi ns llavors en mans 
de republicans i convergents) i apartés CiU tam-
bé de la Diputació de Lleida. A Tarragona CiU va 
aconseguir dotze diputats, el PSC onze i ERC i el 
PP dos diputats cadascun. Josep Poblet, alcalde de 
Vila-seca, n’assumia la presidència, i Miquel Àngel 
López Mallol (PP) i Albert Vallvé van ser nome-
nats vicepresidents primer i segon. El fi ns llavors 
president de la Diputació, Joan Aregio, ara derrotat 
a les urnes, va rebre la presidència del Patronat de 
Turisme.

Micropolítica i tauró a la vista
L’estiu del 2007 Tarragona va ser notícia a mig món. 
De la BBC a la CNN, passant per les portades de 
la majoria de diaris de tirada nacional, la ciutat es va 
convertir en un reclam: un tauró gris es passejava 
diàriament a pocs metres de la platja del Miracle 
per a deliri de banyistes i periodistes. Per por que 
algú prengués mal, l’Ajuntament va prohibir-hi el 
bany. Finalment, especialistes de L’Aquàrium de 
Barcelona van capturar l’esqual, una femella de qua-
si dos metres que s’havia empassat un parell d’hams 
i va morir al cap d’uns dies. 

El tauró i el col·lapse monumental a l’autopista 
AP-7, amb cues de més de trenta quilòmetres que 
van obligar a aixecar les barreres del peatge, van 
generar en els mitjans de comunicació de fora de 
Tarragona molt més interès que el dia a dia del nou 
Ajuntament. L’alcalde Ballesteros i els seus regidors 
van fer, de la micropolítica, l’eix dels primers mesos 
de govern. Es va incrementar un 38% la despesa en 
neteja per impulsar un programa per rentar la cara 
a la ciutat. També es van impulsar la Brigada d’In-

tervenció Ràpida, l’autobús gratuït per als escolars 
més petits, el bus nocturn, un programa de xoc per 
posar al dia i potenciar els centres cívics, i es van 
crear els consellers de zona.

De segell socialista és el Club dels Tarraconins, 
una iniciativa articulada a través d’Internet i pensada 
per aglutinar els nens de la ciutat d’entre tres i dotze 
anys, amb activitats a la Xarxa i també a la ciutat. A 
l’estil del Club Super3 i també el Club Banyetes 
de Lleida, el club tarragoní va fer 200 socis en dues 
setmanes, i vuit mesos després ja en tenia gairebé 
5.000. L’equip de govern també va anunciar aviat la 
intenció de crear un Senat Tarragoní, que va reunir-
se per primer cop l’octubre del 2008. El que Reus 
havia iniciat vuit anys abans, quan, en començar a 
redactar el seu Pla Estratègic de Ciutat, va convocar 
la primera trobada «Reusencs fora vila», s’adaptava a 
Tarragona amb el nomenament de trenta-cinc per-
sonalitats representatives del món de l’empresa, la 
docència, la cultura o l’esport. La primera reunió, 
durant la qual l’alcalde va fer de guia als senadors 
amb una àmplia visita per tota la ciutat, va acabar 
amb un dinar de feina en què els «assessors» con-
vidats no van escatimar crítiques i l’alcalde no va 
deixar de prendre nota. El Senat va reclamar menys 
improvisació, va suspendre la gestió de l’àrea de 
Cultura, va posar mala nota als museus, a la neteja 
de la ciutat, va reclamar la recuperació dels espais 
emblemàtics oblidats, més festivals i de més quali-
tat, i un impuls a l’esport base.

Durant els primers mesos de mandat, continu-
aven les obres del pàrquing Jaume I i de la vari-
ant de la N-340, que acumularia nous retards, i 
començaven, per fi , els treballs per ampliar i eli-
minar els peatges troncals a l’AP-7. L’àrea d’Ur-
banisme treballava a fons en el Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM) per fer-ne una 
segona aprovació inicial, un cop descartada la pos-
sibilitat de començar els treballs des de zero. Tam-
bé es va encarregar, per fi , el projecte executiu de 
la reforma del Mercat Central. També, i després 
d’un any de treballs, es va presentar el Pla Estra-
tègic del Camp de Tarragona impulsat per la Uni-
versitat Rovira i Virgili (URV), en el qual havien 
participat experts de diversos àmbits de la societat 
civil i les administracions. Per primer cop es plan-
tejaven objectius comuns per impulsar el territori 
i consolidar-lo com a segona àrea metropolitana 
de Catalunya. La materialització d’aquestes pro-
postes que formulava el Pla Estratègic quedava ara 
en mans dels polítics.



A fi nals d’any, l’Ajuntament mostrava orgullós 
la maqueta del futur camp del Nàstic al barri de 
Campclar. L’alcalde havia forçat la modifi cació del 
projecte, obligant a cobrir tot el camp. Les obres 
ja s’havien adjudicat a la promotora Construccions 
Pai per 24 milions d’euros, i estava previst que l’es-
tadi estigués llest durant la temporada 2008-2009.

I així va arribar una nova campanya electoral: 
la de les eleccions generals del 2008. El reusenc 
Francesc Vallès va encapçalar la llista del PSC. Pel 
PP repetia Francesc Ricomà. ERC apostava pel 
fi ns llavors senador Lluís Aragonès, i ICV ho feia 
per Lluís Suñé. Després d’estira-i-arronses a CiU 
—amb Josep Maldonado situat a la llista del Senat 
i amb la renúncia de l’alcaldessa de Valls, Dolors 
Batalla, a encapçalar la candidatura—, l’elecció de 
Jordi Jané (sacrifi cat de la llista de Barcelona) com 
a candidat de CiU a Tarragona va animar una en-
sopida campanya electoral. Els socialistes, des de 
diversos fronts, no van tardar a criticar el fet que 
Jané, tot i nascut a l’Arboç i casat amb una tarra-
gonina, hagués projectat la seva carrera política des 
de Barcelona. A Tarragona no se’l coneixia. La seva 
presentació en societat va ser durant la cerimònia 
d’obertura de l’Any Jubilar. Després, però, va resul-
tar que de cartells electorals amb el rostre de Jordi 
Jané se’n van penjar per tot arreu. En canvi, una 
somrient Carme Chacón va substituir Francesc 
Vallès en tots els pòsters. 

I l’aposta no els va anar gens malament, als soci-
alistes. Zapatero va revalidar un ampli i decisiu su-
port a Catalunya, i Tarragona no en va ser l’excepció. 
La nit del 9-M va tornar a ser una festa a la seu del 
PSC a l’avinguda Ramón y Cajal. Amb el 45% dels 
vots, van obtenir quatre diputats. Per als socialistes, 
el millor resultat de la història en unes eleccions 
generals a Tarragona. ERC va perdre 43.000 votants 
i, amb ells, l’escó que per primer cop la formació 
havia obtingut el 2004. CiU i PP no van tampoc 
assolir l’objectiu que s’havien fi xat: el segon repre-
sentant a les Corts que havien perdut quatre anys 
enrere, i van quedar-se amb un escó cadascun.

Primavera seca
Mentre tot això passava, a Catalunya no plovia. 
L’alerta per la sequera va desenterrar el fantasma 
del transvasament, ofi cialment vestit pel conseller 
de Medi Ambient, Francesc Baltasar (ICV), com a 
«captació puntual d’aigua reversible». Però abans que 
el tripartit aprovés la interconnexió de la xarxa del 

Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), que cap-
tura aigua de l’Ebre, amb el sistema Ter-Llobregat, 
per abastir Barcelona amb 45 hectòmetres cúbics 
d’aigua a l’any, l’Ajuntament de Tarragona va donar 
un cop d’efecte: oferir l’aigua dels seus pous. La de-
cisió la va aprovar l’equip de govern amb els vots en 
contra de CiU i PP després d’una tensa discussió al 
Ple municipal. L’alcalde assegurava que la concessió 
seria efectiva «puntualment i en cas de situació ex-
trema», i insistia que «ho fem pensant en els nostres 
ciutadans i perquè, com a capital que som, tenim 
un plantejament solidari de país». El portaveu de 
CiU, Joan Aregio, considerava que la mesura era 
«incongruent»: «Nosaltres agafem aigua de l’Ebre i 
la nostra la portem a Barcelona, potser la prime-
ra solidaritat hauria de ser amb el propi territori». 
CiU alertava del perill de salinització dels pous tar-
ragonins, mentre que la portaveu de l’equip de go-
vern, Begoña Floria, el qualifi cava de «demagògic» 
i recordava que «Tarragona va estar duent aigua a 
Mallorca l’any 1995 durant dos anys i mig i ningú 
va dir res». 

Mentre s’aprovava el transport d’aigua a Barce-
lona, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) treba-
llava en la millora de la xarxa de canonades que 
connecta els pous de la ciutat amb el port. Una 
inversió que es xifrava en 2,2 milions d’euros, i es 
fi xava en un euro el preu que l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) pagaria per cada metre cúbic d’ai-
gua que arribés en vaixell al port de Barcelona. Tot 
i que l’alcalde va reiterar que es tractava d’aigua ex-
cedent dels pous, després va transcendir que, per 
problemes tècnics en la pressió de les canonades, 
Tarragona també havia enviat aigua procedent del 
minitransvasament abans que el CAT aprovés, el 15 
de maig, en una tensa assemblea, la interconnexió 
de les xarxes.

Amb tot, a l’abril, Baltasar va haver de suportar 
una rebuda hostil en la seva primera visita a les Ter-
res de l’Ebre després que el tripartit aprovés el decret 
de sequera. Allà va reunir-se amb representants del 
territori, regants i representants de la Plataforma en 
Defensa de l’Ebre, que en van sortir indignats. ICV, 
PSC i ERC havien donat un suport incondicional al 
moviment en contra del transvasament previst pel 
Pla Hidrològic Nacional aprovat vuit anys enrere 
per CiU i PP, però ara es girava la truita, almenys 
ofi cialment. La multitudinària manifestació que es 
va celebrar el 19 de maig a Amposta en contra de 
la interconnexió de xarxes va desbordar les millors 
previsions de la Plataforma i va posar en relleu la 
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disparitat de criteris entre les direccions nacionals 
i els militants dels partits del Govern. Alguns regi-
dors i destacats dirigents d’ERC i ICV a les Terres 
de l’Ebre també van manifestar-se.

La massiva protesta va recórrer els carrers 
d’Amposta sis dies després de l’arribada al port de 
Barcelona del primer vaixell amb aigua de Tarragona. 
Una foto incòmoda per a la capital de Catalunya. I 
llavors va tornar a ploure. Els embassaments van 
pujar de nivell. Al mes de juny, el Govern català va 
rescindir el contracte amb les navilieres que porta-
ven l’aigua i es va descartar el transvasament.

Durant aquells mesos, les Terres de l’Ebre van 
ocupar altres portades. La central nuclear d’Ascó 
I va detectar partícules radioactives a teulades i al-
tres zones de l’exterior de les instal·lacions. La fuita 
s’havia produït, el novembre de l’any anterior, du-
rant uns treballs de recàrrega, però en un primer 
moment els responsables de la central van assegurar 
que no s’havia detectat radioactivitat fi ns a fi nals de 
març. La notícia es va conèixer a l’abril perquè la va 
fer pública Greenpeace. Segons Ascó i el Consell 
de Seguretat Nuclear (CSN), la fuita no va repre-
sentar cap risc per a la població, ni els treballadors, 
ni el medi ambient. Tot i així, després es va saber 
que l’episodi contaminant havia estat molt superior 
al que havia assegurat la central en un primer mo-
ment, i això va generar una intensa polèmica sobre 
la seva gestió i també una proposta de sanció exem-
plar per als seus responsables.

Quan va fer balanç del primer any de mandat, 
Ballesteros va insistir en la importància que la mi-
cropolítica, inclosa la reforma del funcionament 
intern del mateix Ajuntament, havia tingut durant 
aquells mesos, i també en l’esforç que el govern 
municipal estava duent a terme per «desbloquejar» 
grans projectes, i va citar la façana marítima, el pàr-
quing Jaume I, el mateix POUM, el Pla Integral de 
Campclar, la reforma del Mercat Central o el Teatre 
Tarragona, temes en què el ciutadà, àvid de solu-
cions, no percebia cap mena d’avanç. Ballesteros 
citava nous projectes com l’Anella Verda (pendent 
de l’aprovació del POUM), els Jocs del Mediterra-
ni (candidatura pendent de l’aprovació del Comitè 
Olímpic Espanyol), el Pla Integral de la Part Alta 
(aconseguit en l’anterior legislatura i encara sense 
començar), l’impuls del Parc Tecnològic o l’inici 
del Pla de Dinamització Turística (que no s’aconse-
guiria fi ns mesos després).

La complicada herència de l’anterior equip de 
govern i la manca de decisions dràstiques sobre al-

guns temes diluïen certes expectatives que el canvi 
havia generat. L’oposició, encara que lligada de mans 
i peus pels molts temes pendents que havien dei-
xat, van qualifi car el primer any de govern del PSC 
i ERC com l’any de les «excuses» i van culpar-los 
de no haver estat capaços de desencallar cap gran 
projecte per a la ciutat. També van criticar-los per 
no haver avançat en el tema de la independència de 
la Canonja, una iniciativa impulsada per l’anterior 
alcalde l’agost del 2003 i que no va caure gens bé 
a les fi les socialistes. No en va, aquell any d’elecci-
ons municipals, l’alcalde de l’entitat municipal des-
centralitzada de la Canonja, Roc Muñoz (PSC), va 
trencar el sostre històric del seu partit amb 1.538 
vots, mentre que CiU en va aconseguir 441. Enca-
ra que el PSC va denunciar interessos polítics en la 
proposta de segregació d’aquell municipi (on s’hi 
ubiquen algunes de les indústries químiques més 
importants de Tarragona, com són BASF o Ercros), 
la Canonja es va mostrar més que disposada a lluitar 
per la seva independència encara que la proposta la 
formulés un alcalde convergent. Mesos abans de les 
eleccions municipals del 2007, va culminar el procés 
administratiu de la segregació, que s’havia d’envi-
ar a la Generalitat. Però el mes de març del 2008 la 
Comissió de Tramitació Territorial de la Generalitat 
ja va mencionar l’incompliment d’una de les condi-
cions indispensables: els barris de Campclar i Bo-
navista impedeixen que la Canonja disposi dels tres 
quilòmetres de distància de terreny no urbanitzable 
que la separi de Tarragona, cosa que, amb tota pro-
babilitat, impedirà que fi nalment es materialitzi la 
segregació.

Jaume I, un nou episodi
La incògnita sobre el futur d’Agustí Mallol es va 
resoldre al mes de juliol. La contractació a Sirusa 
de l’home que durant setze anys havia exercit com 
a regidor de CiU i havia servit fi delment l’alcalde 
Nadal, fi ns uns mesos abans de les últimes eleccions 
municipals, quan es va donar de baixa per fer cam-
panya a favor del PSC, va aixecar molta polsegue-
ra, dins i fora de l’empresa pública encarregada de 
la incineració dels residus sòlids urbans. A Mallol, 
el responsable de la neteja de Tarragona —l’etern 
blanc de les crítiques ciutadanes—, se’l va contrac-
tar com a responsable d’activitats pedagògiques, una 
plaça de nova creació que va aprovar-se al Consell 
d’Administració de Sirusa, del qual formen part set 
municipis (Tarragona, Reus, Vila-seca, Salou, Valls, 



Cambrils i Constantí). Finalment, i vist l’enrenou i 
les discrepàncies sobre el seu nomenament, Mallol 
va mantenir-se a sou de l’empresa pública però com 
a càrrec de confi ança del president de Sirusa, llavors 
Josep Fèlix Ballesteros.

L’altre nom propi de l’estiu va ser Mario Rigau. 
Durant unes setmanes la candidatura de Tarragona 
per acollir els Jocs Mediterranis del 2017 va tronto-
llar al sortir a la llum pública greus acusacions d’ir-
regularitats contra l’exsecretari general de la UGT 
a Tarragona. Els grups municipals de CiU i PP van 
denunciar que Rigau havia encarregat treballs per 
valor de 580.000 euros a l’empresa Tecnigenia, d’un 
amic seu, i que aquesta empresa hauria subcontrac-
tat, per menys quantitats, treballs a altres societats. 
CiU i PP van demanar la dimissió de Rigau i van 
exigir poder comprovar factures i documentació. 
Al no aconseguir-ho van apartar-se del comitè que 
impulsava la candidatura, que va seguir treballant 
per aconseguir el primer pas per acollir els Jocs: que 
el Comitè Olímpic Espanyol apostés per Tarragona 
com a candidata estatal, una decisió que ha arribat 
el maig de 2009.

A fi nals d’agost, va esclatar un nou capítol de 
l’escàndol Jaume I. L’aparcament a la Part Alta, im-
pulsat per l’anterior Ajuntament —i contra la cons-
trucció del qual no s’hi va oposar cap partit en el seu 
moment—, havia de costar inicialment 3,9 milions 
d’euros i les obres tenien un termini de construcció 
de dos anys. El mateix Ajuntament va avalar (l’any 
2002) la UTE formada per Aparcaments Munici-
pals de Tarragona (AMT) i Sistemas Alem (l’engi-
nyeria que havia dissenyat el sistema robotitzat), i 
les obres es van adjudicar a Lubasa. Inicialment, i a 
pesar de les irregularitats detectades en els treballs, 
el retard, el sobrecost cada cop més alt i el fet que 
Sistemas Alem havia fet suspensió de pagaments i 
que litigava amb AMT perquè les dues empreses 
es reclamaven deutes (entre altres, Sistemas Alem 
demanava a AMT els prop de 16.000 euros que as-
segurava que havia pagat al gerent per un viatge a 
Mèxic per a ell i alguns familiars), el nou govern 
municipal va seguir endavant amb la construcció 
del polèmic i qüestionat aparcament (que l’anteri-
or alcalde preveia inaugurar abans de les eleccions 
municipals), tot i reconèixer poc després de pren-
dre possessió que tindria 150 places menys de les 
previstes (que eren 600) i que costaria 20 milions 
d’euros, cinc vegades més del que s’havia previst.

A fi nals del 2007 Sistemas Alem va denunciar 
que el sistema intel·ligent estava rovellat per falta de 

manteniment. I a fi nals de febrer del 2008, l’Ajun-
tament va destituir el gerent d’AMT i també gerent 
de la UTE, Jesús Trasobares, que va continuar amb 
sou municipal com a càrrec de confi ança. En aquell 
moment es van paralitzar les obres, i també es va 
encarregar un informe logístic i fi nancer amb les 
conclusions del qual Ballesteros va anunciar, a fi -
nals d’agost del 2008, que el pàrquing no seria mai 
robotitzat. L’auditoria revelava que la improvisació 
en els treballs havia acabat amb un cúmul de nyaps 
que feia que en hores punta treure un cotxe arri-
bés a suposar cinc hores d’espera. Lola Herrera, la 
regidora responsable dels aparcaments municipals, 
va resumir així el despropòsit: «Que s’escollís una 
empresa insolvent (Sistemas Alem) en un projecte 
tan complex, pagar material sense haver-lo rebut i 
una descoordinació total, condueixen a una situació 
catastròfi ca».

Llavors, quan els tarragonins ja havien gastat 26 
milions d’euros en l’aparcament, es va anunciar 
que se n’hi invertirien 5 més, però per fer-lo con-
vencional, és a dir, amb rampes i 350 places (250 
menys de les previstes). L’alcalde va anunciar la cre-
ació d’una comissió d’investigació i no va descartar 
dur el cas als tribunals. L’auditoria també destacava 
que el sistema intel·ligent utilitzat estava mal instal-
lat i a més era car i inefi cient, segons els experts. 
La mateixa setmana, el responsable de Sistemas 
Alem, que en cap cas va ser consultat pels autors de 
l’auditoria, assegurava que només havia cobrat 3,3 
milions d’euros i que Lubasa havia entregat l’obra 
amb retard i mal acabada. Denunciava, entre altres 
irregularitats i incompliments per part de Lubasa i 
AMT, que el cost real de l’excavació havia ascendit 
a 3,6 milions, mentre que s’havia pressupostat per 
946.000 euros. Uns dies després, el diari El Mundo 
revelava la venda d’accions municipals de tres apar-
caments de la ciutat (el de Joan XXIII, avinguda 
Catalunya i President Lluís Companys) a l’empre-
sa Lubasa. L’Ajuntament, que no va pronunciar-se 
sobre les condicions d’aquesta venda que s’hauria 
materialitzat l’any 2005, va anunciar l’obertura d’un 
informe per confi rmar si s’havia fet sense respectar 
el principi de legalitat de publicitat i lliure concur-
rència, tal com denunciava el rotatiu madrileny.

Pim, pam… POUM!
L’enfonsament d’una embarcació carregada amb 
mil tones de combustible al port de Tarragona va 
posar en alerta, a principis de setembre, tots els dis-
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positius d’emergència i salvament marítim. Afor-
tunadament, l’embarcació, que era vella, estava 
 amarrada al moll quan es va enfonsar, cosa que va 
facilitar les tasques de confi nament del carburant i 
neteja de l’aigua. També en alerta van estar tots els 
cossos policials el segon cap de setmana d’octubre. 
Amb la Rambla Nova literalment presa pels agents 
uniformats i de paisà de la Policia Nacional, uns 
dos-cents militants del partit d’ultradreta Alianza 
Nacional es van manifestar per celebrar el Dia de 
la Hispanitat. A uns dos-cents metres d’on aquests 
radicals van acabar la seva mobilització hi havia més 
de quatre-cents joves a la contramanifestació anti-
feixista. Les dues van acabar sense incidents però, 
en vista del que podia passar, l’alcalde, Josep Fèlix 
Ballesteros, va anul·lar la visita prevista aquell ma-
teix cap de setmana a Pompeia, on s’ofi cialitzava 
l’agermanament d’ambdues ciutats.

Uns dies després, la nit de la castanyada, els Mos-
sos culminaven el desplegament a Catalunya, que 
havia començat catorze anys enrere a Osona, amb 
l’arribada a les comarques de Tarragona de 1.547 
nous agents. L’expectació era alta, especialment a 
les zones rurals, després d’anys de crítiques per la 
progressiva disminució de policies i guàrdies civils. 
De les dotze noves comissaries obertes, tres —les 
de Valls, Tortosa i Tarragona— eren provisionals. 
El retard en la cessió a la Generalitat del terreny 
municipal on s’havia de construir la comissaria de 
Tarragona, a Campclar, va obligar a habilitar-ne una 
de provisional. El conseller Saura va assegurar que 
la defi nitiva estaria llesta durant la tardor del 2010, 
però a fi nals del 2008 el procés de licitació encara 
no havia començat, així que la seva posada en marxa 
es preveia ja per a l’estiu del 2011.

El mateix mes de novembre, una de freda i una 
de calenta per acabar l’any: la rescissió del contrac-
te amb Construccions Pai per construir el Nou 
Estadi del Nàstic i la segona aprovació, aquest cop 
per unanimitat, del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, una de les banderes de l’equip de go-
vern.

Entrats de ple en una crisi econòmica que feia 
inviable el fi nançament de la construcció del Nou 
Estadi a Campclar, basat en la urbanització dels 
terrenys que ocupa l’actual camp, la constructora 
va fer-se enrere. L’Ajuntament tenia dues opcions: 
 denunciar l’incompliment dels compromisos ad-
quirits per Pai o arribar a un acord per no retardar 
més el projecte. I es va optar per la segona opció. 
L’equip de govern va acordar pagar gairebé un mi-

lió d’euros pel projecte ja redactat i començar de 
bell nou el procés: convocar un concurs públic per 
adjudicar-lo i cercar una nova fórmula de fi nança-
ment. Amb la nova situació, l’alcalde es va compro-
metre a posar la primera pedra del camp abans que 
acabés l’any 2009, la data prevista inicialment per 
tenir el Nou Estadi obert a Campclar.

El 20 de novembre i contra pronòstic, tots els 
grups municipals van votar sí a la segona aprovació 
inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Munici-
pal. Ni el Pla Cantallops del 1985, ni la posterior 
revisió del 1995, ni l’anterior aprovació inicial del 
POUM del 2007, després de vuit anys de trami-
tació, s’havien aprovat per unanimitat. Quedaven 
aparcades així les preocupacions dels més de 1.500 
afectats per les expropiacions previstes pel Pla que 
havien aprovat 556 dies abans i per un sol vot de 
diferència els regidors de CiU, el PP, Agustí Mallol, 
Maria Mercè Martorell i Esteve Ortiz. L’àrea d’Ur-
banisme va atendre les 4.387 al·legacions rebudes 
i va organitzar nombroses sessions informatives i 
reunions amb veïns, col·lectius afectats i altres en-
titats de la ciutat.

El nou document mantenia els plantejaments 
impulsats per l’anterior alcalde pel que fa a la gran-
dària de la ciutat, 175.000 habitants en quinze anys, 
la potenciació de la zona del Francolí amb un nou 
barri a l’altre costat del riu i dos nous ponts, o la 
cohesió entre els barris de ponent i la ciutat, però 
preveia signifi catives diferències, com la supressió 
de la urbanització la Móra II, la protecció de l’en-
torn del Pont del Diable (on s’hi havien projectat 
entre 3.000 i 4.000 nous habitatges), la consolidació 
de l’Anella Verda (més de 2.500 hectàrees protegi-
des) o la construcció de més de 13.900 habitatges de 
protecció ofi cial. També reservava més espais per a 
usos esportius, culturals i de lleure i adaptava les di-
rectrius del Pla Territorial del Camp de Tarragona, 
aprovat l’estiu d’aquell mateix any pel Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques (PTOP), 
que apostava per traslladar la línia ferroviària de 
Renfe cap a l’interior del municipi amb una nova 
estació central que estaria ubicada entre la plaça Im-
perial Tàrraco i la zona de Joan XXIII.

Tot i així, el nou POUM que va defensar el re-
gidor d’Urbanisme, Xavier Tarrés, preveia la cons-
trucció de 35.000 nous habitatges, 2.000 més que 
l’anterior document, i el portaveu del PP, Alejan-
dro Fernández, va alertar durant el Ple en què es va 
aprovar el POUM que, a Terres Cavades, la densi-
tat de construcció s’havia incrementat, i també va 



afi rmar que «la prioritat d’aquest nou Pla General 
no ha estat resoldre les al·legacions dels afectats 
sinó treure benefi ci polític de la situació; si no, no 
s’explica que hagin tardat un any i mig per fer una 
aprovació que no feia falta, ja que es podria haver 
anat directament a la provisional; jurídicament, no 
hi ha hagut canvis substancials respecte a l’anterior 
Pla General».

Després de l’aprovació inicial, les previsions és 
que la Generalitat pugui fer-ne l’aprovació defi niti-
va a mitjans del 2010, quan s’espera que s’hagi pro-
duït algun avenç en la defi nició de la futura façana 
marítima. 

Epíleg
Punt i seguit. El mes de desembre del 2007, la 
Secció Segona de l’Audiència Provincial de Tarra-
gona va estimar el recurs presentat per un expro-
pietari i va reobrir el cas de Terres Cavades —arxi-
vat provisionalment el març d’aquell mateix any— a 
l’apreciar indicis de negociacions i activitats prohi-
bides a l’exregidor d’Urbanisme, Àngel Fernández, 
i de tràfi c d’infl uències en quatre dels onze impu-
tats: el germà de l’expolític, Juan Fernández, i els 
constructors José Luis García, Francisco Fraiz i 
Eduardo Aznar Berruezo, gerent de l’empresa 
constructora de Caixa Catalunya. La vista va seguir 
endavant, tot i que el jutge va fi xar quantitats de fi -

ances desorbitades als qui es presentaven com a 
acusació popular: 50.000 euros per a l’expropietari, 
que va pagar la fi ança el 20 de juny del 2008, i 
200.000 euros per a la Plataforma Veu Ciutadana.

Punt fi nal. Després de divuit anys de litigi, durant 
els quals l’Ajuntament de Tarragona va esgotar to-
tes les vies legals per evitar-ho, el mes de desembre 
del 2008 van començar els treballs per enderrocar el 
restaurant situat dins del Fortí de la Reina, un mo-
nument protegit. Aquests treballs, pressupostats en 
643.000 euros, havien de durar tres mesos i havien 
de deixar el monument tal com era abans que s’hi 
instal·lés el restaurant. L’Ajuntament va anunciar 
que passaria la factura de les obres als propietaris del 
restaurant i va anunciar que estudiava la possibilitat 
d’expropiar la zona per interès públic. I, mentres-
tant, començava el litigi judicial amb el propietari 
per determinar la indemnització que li pertocava, 
ja que va obtenir la llicència de construcció malgrat 
que la zona estava catalogada com a verda. Queda 
pendent saber l’ús que tindrà d’ara endavant aquest 
monument, que corre el perill d’incorporar-se a 
l’actual llarga llista d’edifi cis monumentals buits de 
Tarragona, com la Chartreuse, el Banc d’Espanya, la 
Savinosa, el Teatre Metropol o la Tabacalera. 

SARA SANS
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Aquest llibre, compost amb tipus 
de lletres Aldine i Myriad, 

i a cura de Nou Silva Equips, 
va ser imprès el mes de maig 

de 2009
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