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La Savinosa i el seu futur
TRIBUNA

A la Savinosa, que està sense cap ús, des de 
l’any 1972, quasi cinquanta anys abando-
nada a la bona de Déu, aviat sabrem quina 
utilitat tindrà aviat. La Diputació, propietà-
ria, sol·licitarà a l’Ajuntament de Tarragona 
que tramiti la modiicació puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal, per po-
der ampliar els usos permesos al complex 
de 67.000 metres quadrats. Les ediicacions 
dissenyades en 1928 per l’arquitecte Francesc 
Monravà Soler amb una superfície construï-
da de 10.000 m², repartits en nou pavellons, 
passen ara d’acord al projecte de l’equip de 
quatre arquitectes UTE Fuses-Viader-Mansi-
lla i JPAM, als 24.000 m². D’aquesta superfí-
cie es reserven un màxim de 8.171 per recinte 
hoteler amb restaurant, de quatre plantes 
d’alçada màxima. També es contempla la 
possibilitat de disset usos. Pot haver-hi acti-
vitats educatives, universitàries, esportives, 
culturals, oci, sanitàries, assistencials, reli-
gioses, tecnològiques, funeràries, equipa-
ments historicoartístiques i administratives. 
S’obren un ventall de possibilitats, que poden 
contribuir a incrementar l’interès d’empreses 
o organismes per instal·lar-s’hi. En canvi, no 
estaran permesos els usos d’habitatge, co-
merços destinats a supermercats i galeries 

comercials, hostals, pensions, apartaments, 
ni cap ús industrial. 

El 42% de la inca, uns 27.600 metres qua-
drats seran zones verdes de titularitat públi-
ca, obertes a tota la ciutadania, amb els tres 
espais verds que té la inca: la pineda, el sa-
vinar i el morrot. A la vegada hi haurà un pas 
de ronda entre les platges de l’Arrabassada i 
Savinosa.

Tot plegat signiica que no hi ha marxa 
enrere, estem en un punt de no retorn. Hi ha 
qui pensa que a hores d’ara tot hauria de ser 
enderrocat i que fos un gran parc públic. Però 
hem de recordar que es tracta d’un Bé Cultu-
ral d’Interès Local/BCIL i, per tant, està prote-
git. En la itxa corresponent llegim: «... És un 
complex format per set pavellons disposats 
simètricament i dos més secundaris però 
seguint l’eix de l’ordenació. De línies simples 
gairebé racionalistes, i amb uns materials 
senzills i construcció tradicional, el resultat 
és de gran força estètica, sobretot per la seva 
adaptació al paisatge. Conjunt homogeni 
d’ediicis singulars per les seves característi-
ques i especiicitat per la qual foren constru-
ïts, servir de Sanatori a la vora del mar». Ara 
ja no es valida aquesta qualiicació? Crec que 
en qualsevol cas s’hauria mantingut algun 
pavelló, totalment o parcialment, que al cap 
i a la i és el que passarà. També es protegiran 
els pinars i la zona de savines.

Ara la patata calenta la tenen en primera 
instància els tècnics municipals i el Saló de 
Plens, que hauran d’aprovar provisionalment 
el canvi d’usos. Seguidament passarà a la Co-

missió Territorial d’Urbanisme i inalment 
serà la Diputació que podrà licitar les obres 
en la seva totalitat, i no per fases. Aquest pro-
cés es va iniciar el 2013 amb el concurs que 
es va convocar a l’efecte, col·laborant el Col-
legi d’Arquitectes. Ara ja tenim un Pla Direc-
tor del futur de la Savinosa, dissenyat per la 
UTE esmentada, recolzat per un ampli nivell 
d’entesa política, que farà viable la transcen-
dència del projecte. Sens dubte, la ciutat té 
ara una oportunitat històrica per adequar al 
seu pla urbanístic un projecte, que permeti 
acollir activitats de valor afegit que generin 
impuls econòmic a tot el Camp de Tarragona, 
la Costa Daurada i el conjunt de la nostra àrea 
metropolitana.

El testament del comandant d’infanteria 
Luciano Schmid Vilardaga (9/02/1911) que va 
donar cinc inques a la casa de la beneicèn-
cia de la Diputació, veurà que a mitjà termini 
tindrà altres usos d’acord amb les necessitats 
actuals. L’objectiu ha de ser deinitivament 
que La Savinosa torni a tenir la vida, que se 
li ha negat darrerament. Ara sí, una vegada 
per totes, la gran vergonya tarragonina té 
data de caducitat. Ja sortim del túnel que ha 
durat gairebé 50 anys. El futur d’aquest lloc 
tan emblemàtic ja està en marxa, s’ha fet un 
gran pas.

JOSEP MARIA 

BUQUERAS BACH

Hi ha qui pensa que tot 
hauria de ser enderrocat i 
que fos un gran parc públic

Cataluña, en el centro del debate
TRIBUNA

Nos acercamos a las próximas elecciones 
generales del 28 de abril con Cataluña en 
el centro del debate. No todo es el conlicto 
catalán, también están en la agenda política 
la inmigración, la economía y la corrupción 
pero estos temas se hallan muy alejados de 
las aventuras de los cuatro de Waterloo, Puig-
demont, Comín, Serret y Puig. 

Las últimas elecciones al Parlamento An-
daluz mostraron como, a pesar de la distan-
cia, a pesar de la realidad totalmente distinta 
a la que vivimos por estos lares, el «procés» 
sigue siendo la gran estrella del debate po-
lítico-mediático. Esta es una lección que los 
socialistas andaluces han aprendido en su 
propia piel, despidiéndose del que fue su feu-
do durante casi 40 años.

Pues bien, partiendo de esta base, de la 
omnipresencia del tema catalán en la vida 
pública española, hemos podido observar los 
movimientos de las principales formaciones 

políticas hacia el eje giratorio catalán. Las 
encuestas, fotografías ijas de un determina-
do estado emocional del electorado, marcan 
tendencias. Las tendencias son las siguien-
tes: el PSOE sube gracias a la bajada de votos 
de Podemos; el PP se estanca; Ciudadanos, a 
la baja y, la gran novedad, Vox que superaría 
a la destartalada formación de Pablo Iglesias. 

Si esta foto se transforma en el resultado 
que arrojan las urnas el domingo 28 de abril, 
el resultado sería que la derecha española no 
sumaría para conseguir el gobierno de Es-
paña. Escenario que, sin duda, afectaría a las 
elecciones siguientes, las municipales del 26 
de mayo. Deberemos ijarnos, también, en el 
escenario fragmentado del independentismo 
catalán donde aparecen voces, como las del 
histórico Josep Lluís Carod-Rovira, que par-
ten más del raciocinio que de la hiperventila-
ción, para pedir listas de unidad.

La amenaza electoral de Vox ha llevado a 
los otros partidos de la derecha, concreta-
mente a Ciudadanos, a entrar en el cuerpo 
a cuerpo y abandonar el centrismo para 
abrazarse al populismo. No otra cosa son las 
recientes visitas de Inés Arrimadas a Amer, 
localidad natal gerundese de Puigdemont y 
al chalet de Waterloo. La líder de la oposici-

ón en el Parlament, la líder del partido más 
votado en Catalunya, se transforma en una 
activista y se planta en Bélgica para hacerle 
un escrache a Puigdemont. Ya tenía razón el 
President Tarradellas cuando decía aquello 
de que «en política se puede hacer todo, me-
nos el ridículo».

Arrimadas le dice a Puigdemont lo que 
éste ya sabe, que la República no existe y acto 
seguido coge sus bártulos y se larga para Ma-
drid como número 1 de la lista de Ciudadanos 
por Barcelona. Competirá con Josep Borrell, 
seguramente posible número 1 socialista ca-
talán, y falta por ver si el PP apuesta por una 
posible candidatura de Dolors Montserrat.

Voy acabando ya. Si Ciudadanos entra en 
el combate del populismo con Vox, ¿dón-
de queda el Partido Popular? Pues debería 
quedar en la política contundente contra 
el separatismo y en la irmeza en la defensa 
de su programa política, desde la serenidad, 
desde las instituciones correspondientes y 
desde los medios de comunicación. Hacer lo 
contrario no sería propio de una formación 
que, a pesar de haber cometido errores en el 
pasado, nunca ha apostado por una radicali-
dad que, sin duda, muchos ailiados y simpa-
tizantes no entenderían.

RAFA LUNA

Exsenador i exdiputat

CARTES

Normas comunidades de vecinos: 
He recibido notiicación de una comuni-
dad de vecinos en que se ruega tengan la 
amabilidad de no tirar toallitas, ni comida, 
ni ningún otro objeto por los desagües, ya 
que debido a ello, se han obturado, con el 
consiguiente gasto para todos, inclusive 
para los que no han actuado de esta incívi-

ca manera. Se me ocurre una fácil fórmula 
para evitar estos pequeños desastres. Se 
puede poner un cartel permanente en la 
entrada de las comunidades, detallando 
cómo podremos eludir gastos, ocasionados 
por el incivismo de algunos vecinos. En un 
local que se obturó también el desagüe, se 
tuvo que reventar el suelo y poner nuevas 

cañerías. Lo que se encontró allí, no lo cre-
es si no lo ves. Tenedores, toallas, todo tipo 
de trapos y objetos que preiero no señalar. 
Hay que poner letreros en los portales de 
las viviendas y con letra muy grande. Y en 
las comunidades reincidentes, habría que 
averiguar quiénes son los causantes. 

Maria Elisa Aragonés Domènech. Tarragona.

L’Ajuntament de Tarragona celebra avui un ple extraordinari amb 
un únic punt del dia: continuar el contracte de conservació, man-
teniment i reforma en els ediicis, dependències i instal·lacions 
municipals amb l’empresa que el realitza actualment mentre s’es-
pera que es formalitzi el nou contracte amb la nova adjudicatària. 
La raó: un dels licitadors ha interposat un recurs especial contra 
l’adjudicació, la qual cosa implica que el procediment en la trami-
tació del nou contracte queda en suspensió ins que es resolgui. 
El grup municipal de la CUP posava l’accent en el fet que es tracta 
d’una «argúcia legal de l’empresa per tal de seguir cobrant de 
l’Administració mentre el tribunal pertinent no resol». Al marge 
de si el cas de Tarragona es correspon amb el que denuncien els 
cupaires, el cert és que aquest grup municipal alerta públicament 
sobre una pràctica que resulta força habitual en qualsevol ope-
ració de contractació pública i que és ben coneguda pels càrrecs 
públics. El Consell Comarcal de l’Alt Camp s’ha vist obligat ins a 
dues vegades en pocs mesos el nou contracte de transport escolar 
a la comarca i hi ha qui sospita que es tracta del mateix cas que 
ara denuncien els cupaires tarragonins. Convé, per tant, que l’ad-
ministració o tribunal competent erradiqui aquesta pràctica tan 
estesa o que, com a mínim, la penalitzi durament, ja que afecten 
serveis i les arques públiques.

Males arts al voltant dels 
contractes públics

EDITORIAL

+ CONFIDENCIAL

En unes roques del Cap de Salou, una veïna d’aquesta localitat, 
Sophia Gasviani, va veure una serp i, sorpresa, la va fotograiar. 
Les reaccions a les xarxes no es van fer esperar i alguns expressa-
ven «por» de trobar-se-la. Ara bé, segons relataven d’altres, que 
hi hagi serps en aquesta zona, propera a un bosc, és habitual i 
tranquil·litzaven els veïns que no es tracta d’una espècie verinosa.

Serps al Cap de Salou


