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D
iu un antic pro-
verbi que tot ca-
mí comença amb 
una passa. A la 
Diputació de Ta-
rragona ja fa 

temps que vam iniciar les passes 
per garantir un futur viable per 
a l’antic preventori de la Savi-
nosa, del qual tenim la titulari-
tat. Avui, el camí cap a la recu-
peració d’aquest espai privile-
giat del litoral tarragoní avança 
amb pas ferm gràcies al consens 
assolit a l’entorn del projecte. 
Amb la seva ratificació a través 
del ple de la Diputació, i la pos-
terior tramesa a l’Ajuntament 
perquè pugui iniciar la modifi-
cació del pla urbanístic munici-
pal, el POUM, acabem de fer 
una passa de gegant. Hem con-
clòs el pas previ per poder do-
nar-li un ús social als edificis 
projectats el 1928 per l’arqui-
tecte Francesc Monravà i Soler i 
per preservar l’àmplia zona ver-
da que els envolta i obrir-la a la 
ciutadania. 

Fa pocs dies anunciava als 
mitjans de comunicació aques-
tes novetats en relació al projec-
te, acompanyat de l’alcalde de 
la ciutat, Josep Fèlix Balleste-
ros, i d’altres representants ins-
titucionals de la Diputació i del 
Consistori, així com del Col·legi 
d’Arquitectes i de l’equip de 
professionals que ha dissenyat 
la proposta –Fuses-Viader, Man-
silla i JPAM–, resultant del con-
curs d’idees que les institucions 
vam convocar plegats. Fèiem la 
nostra intervenció conjunta da-
vant mateix del pavelló princi-
pal que dona accés al complex, 
en un acte sens dubte històric 
per a la ciutat i per al conjunt 
de la regió.  

Com ja vaig destacar alesho-
res, i vull reiterar atesa la seva 
significació, aquesta nova i deci-
siva fase és fruit de mesos i me-
sos de treball entre diverses ins-
titucions –Diputació, Ajunta-

ment, Generalitat i Estat, així 
com la demarcació de Tarrago-
na del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya– i també és el resul-
tat d’un ampli acord entre la Di-
putació i l’Ajuntament, i la pràc-
tica totalitat de les formacions 
polítiques que hi són presents. 
Val a dir que, històricament, no 
sempre s’ha assolit aquest ampli 
nivell d’entesa, i és aquí on tam-
bé rau la transcendència del 
projecte. Aquest, d’altra banda, 
d’acord amb criteris lògics de 
màxima transparència, va estar 
a l’abast de la ciutadania en 
l’exposició celebrada al Col·legi 
d’Arquitectes de Tarragona, jun-
tament amb la resta de propos-
tes que es van presentar al con-
curs d’idees, amb la participació 
de 25 equips d’arquitectes 
d’arreu del país. 

L’èxit de la nova Savinosa, 
però, rau principalment en el 
seu impacte social. En aquest 
sentit, el 42% de la totalitat de 
la finca, pràcticament 27.600 
metres quadrats, seran noves 
zones verdes de titularitat pú-
blica, obertes a la ciutadania. 
Alhora, es protegiran els pinars 
i la zona de savines que dona 
nom al recinte, es connectaran 
amb un passeig les platges de 
l’Arrabassada i de la Savinosa i 
s’habilitarà un aparcament a la 
franja lliure vora la via fèrria. 
Pel que fa als possibles usos de 
les construccions actuals, cata-

logades com a Bé Cultural d’In-
terès Local, se n’estableixen un 
total de disset: des d’activitats 
administratives, educatives, 
universitàries, assistencials o sa-
nitàries fins a activitats tec-
nològiques, esportives, culturals 
o hoteleres, que serien exclusi-
ves del pavelló central. I en cap 
cas s’hi preveuen habitatges, es-
tabliments comercials, aparta-
ments turístics, ni tampoc usos 
industrials, incompatibles amb 
la vàlua ecològica del morrot de 
la Savinosa, un indret d’extrema 
bellesa des del qual s’albira part 
de la ciutat i del nord del litoral 
del Tarragonès. Una gran flexi-
bilitat quant als usos possibles, 
fet que contribueix a incremen-
tar l’interès d’empreses o orga-
nismes per instal·lar-s’hi. 

La ciutat té al davant una 
oportunitat històrica per ade-
quar al seu pla urbanístic un 
projecte de consens orientat a 
fer compatible l’ús de l’espai 
amb el respecte i la sensibilitat 
envers els atractius paisatgístics 
i naturals de la Savinosa, amb 
un alt component públic i cívic. 
Una gran oportunitat per a un 
enclavament únic, amb capaci-
tat d’acollir activitats de valor 
afegit que generin impuls 
econòmic per a Tarragona, la 
Costa Daurada i el conjunt de 
la nostra regió. El camí per 
arribar-hi és ara més pla que 
mai.

La Tribuna

La  Savinosa: una 
passa de gegant

L’èxit de la nova Savinosa rau 
en el seu impacte social. El 
42% de la finca, 27.600 metres 
quadrats, seran noves zones 
verdes de titularitat pública, 
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En cap cas s’hi preveuen 
habitatges, establiments 
comercials, apartaments 
turístics, ni usos industrials, 
incompatibles amb la vàlua 
ecològica de la zona 
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M ás de dos años lleva-
ban los partidos 
parlamentarios de-

batiendo el futuro de las 
pensiones en la comisión de 
Seguimiento y Evaluación de 
los Acuerdos del Pacto de To-
ledo. Y el pasado martes, 
cuando después de largas ne-
gociaciones se estaba ya re-
dactando el conjunto de las 
21 recomendaciones que se 
habían consensuado trabajo-
samente para asegurar la 
sostenibilidad del modelo, el 
pacto saltaba por los aires. 
Primero fue Podemos el par-
tido que anunció que repre-
sentaría votos particulares a 
tres de las 21 recomendacio-
nes. Y acto seguido el PP 
«aprovechó la situación» pa-
ra anunciar que, con este 
cuestionamiento del texto, 
ya no tenía sentido buscar la 
aprobación plenario de la 
comisión para elevar el tex-
to al consejo de ministros 
que debía rubricar el acuer-
do definitivo. 

Con ello se ha desperdicia-
do una ocasión de sentar 
unas bases ya consolidadas 
para la estabilización del sis-
tema de pensiones, después 
de una dilatada tarea que ha 
consumido energías, tiempo 
y dinero.  

El Gobierno ha manifesta-
do que piensa seguir siéndo-
lo hasta la nueva investidura, 
e intentará avanzar en la ta-
rea programada y pendiente. 
Lo cierto es que desde di-
ciembre de 2015, este país 
ha sufrido una gran parálisis 
legislativa, de la que sólo ha 
salido levemente estos ocho 
meses últimos, en que el go-
bierno, en franca minoría, ha 
hecho esfuerzos ímprobos 
por aplicar medidas de rever-
sión de la crisis y de moder-
nización del país. Esta nueva 
parálisis acumula retrasos y 
arroja sombras preocupantes 
sobre el porvenir del país 
porque la estabilidad tras el 
28 de abril o está ni mucho 
menos asegurada.

Al margen

La campaña 
lo dinamita 
todo
Se ha desperdiciado la 
ocasión para sentar las 
bases para la estabilización 
del sistema de pensiones
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Goethe 
«No preguntemos si estamos plenamente de acuerdo, sino 
tan sólo si marchamos por el mismo camino».!


