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El tercer il ferroviari pel pas del tràic de mercaderies encara no 
està en marxa. El tercer il i el nou Corredor Mediterrani es troben 
en el futur més immediat de les comarques tarragonines. El tercer 
il ferroviari obrirà pas a un augment del pas de mercaderies per 
la línia de la costa al llarg de la ciutat de Tarragona.
En aquesta línia hi ha establert un gran nombre d’establiments 
d’un dels sectors econòmics més importants de la Costa Daurada: 
el del càmping. El sector veu amenaçada la seva supervivèn-
cia amb la posada en marxa del tercer il ferroviari i demanen 
mesures que pal·liïn el fort impacte que pot tenir envers les 
seves infraestructures un sensible augment del pas de combois 
de mercaderies. Empresaris d’aquest sector turístic i el Col·legi 
d’Arquitectes s’han unit per crear la plataforma Mercaderies per 
l’Interior i per exigir que aquest tercer il sigui provisional i l’apli-
cació de mesures que redueixin el seu impacte. La provisionalitat 
en infraestructures ferroviàries es pot comptar en dècades, per 
aquest motiu i com més aviat millor, les exigències d’aquesta 
plataforma haurien de ser recollides també per la ciutadania. No 
en va, l’augment d’aquest tràic ferroviari farà créixer la perillosi-
tat de la línia.

Neix a Tarragona la 
plataforma Mercaderies per 
l’Interior  

EDITORIALTRIBUNA

Tot d’una sembla que aquest organisme ad-
ministratiu ostenta un poder omnímode. Pel 
ciutadà del carrer, la mateixa existència de 
la JEC és quelcom llunyà i desconegut. I de 
dubtosa tria. Per ser una junta «electoral» 
no queda gaire maco que no els elegeixin els 
electors, que som tots nosaltres. Sembla que 
els han triat els jutges entre ells mateixos, pel 
peculiar mètode de la «insaculació» i una al-
tra part pels partits polítics. Òbviament pels 
partits polítics que han guanyat les eleccions 
i que, naturalment mantindran les ganes de 
tornar-les a guanyar. Aquests no són més 
que cinc i, necessàriament i arbitrària, cate-
dràtics de Dret, Ciències Polítiques o Soci-
ologia. No d’Antropologia, d’Econòmiques, 
per lo dels diners o de Psiquiatria pel que us 
podeu imaginar. Com que no han de respon-
dre davant de ningú, no sorprèn que la seva 

activitat sigui autònoma. O autista. Semblen 
preocupats per motius formals i no tant per 
qüestions de fons com facilitar l’accés a les 
eleccions a tothom. Enguany no s’han re-
partit les targetes censals. Almenys a mi no 
m’han arribat. Per prudència vaig anar a veu-
re si les llistes electorals estaven publicades. 
A l’ajuntament no hi eren. Em van adreçar 
a unes dependències municipals a un altre 
lloc. Allí tampoc hi eren. Sembla que, per les 
convolutes disposicions de la llei de protec-

ció de dades, ara només es pot accedir a sa-
ber si hom és o no a les llistes mitjançant una 
consulta que ha de fer un funcionari. O això 
em van dir. Els parents que viuen a l’estran-
ger m’expliquen que el procés per aconseguir 
votar és un calvari de tres o quatre tràmits i 
la coniança que els correus arribin a temps.

Sembla que del que es tracta és que no voti 
tothom, no sigui que es tombin les truites. I 

això sempre que les truites no siguin grogues 
perquè la «lavofòbia» està arribant a extrems 
esperpèntics. O malaltissos, que les fòbies es-
tan descrites als manuals de Psiquiatria.

La JEC es podria preocupar per la iabilitat 
de l’empresa que porta la informàtica electo-
ral. Em consta que són experts en elaborar di-
reccions de tir per a míssils i que per això els 
contracta el ministeri de Defensa. Els experts 
en informàtica ja m’han explicat com es pot 
potinejar amb els resultats i ocultar tupina-
des. Com amb els vots estrangers a les elecci-
ons del 21D. La composició de les candidatu-
res, ailàs!, roman fora del seu abast. Així hem 

vist que la proliferació, a les candidatures de 
dretes, de militarots, marqueses i toreros en 
el més pur estil «goyescas» decimonòniques, 
ens retrotreu al segle XIX.

Voteu. «Si el tiempo no lo impide» era per 
les corrides de toros. Ara poden ser altres ti-
pus d’impediments. Però, si anem tots, igual 
podem canviar alguna cosa, la Junta Electoral 
Central inclosa.

XAVIER ALLUÉ

Els parents que viuen a 
l’estranger diuen que votar 
és un clavari

Del que es tracta és que no 
voti tothom, no sigui que es 
tombin les truites

CARTES

Urbanisme a Tarragona
Ara que es tracta tant el futur de l’urbanis-
me a Tarragona, caldria aclarir uns quants 
conceptes que de ben segur millorarien 
la ciutat. ¿Per què van a viure als barris la 
gent jove? Doncs perquè a Tarragona no hi 
ha les mateixes condicions d’habitatge. Als 
barris troben preus més assequibles, lloc 
per deixar el cotxe, sigui pàrquing tancat o 
al carrer, ediicis amb ascensor (imprescin-
dible) i piscina comunitària, i generalment, 
tots els serveis més necessaris al seu abast. 
Però tot té els seus pros i contres. Si la pare-
lla treballa, necessiten dos cotxes si és que 
s’han de traslladar. Si tenen ills, han de 
disposar del servei de guarderia o escoles 

de primària prop de l’habitatge, en cas con-
trari, se’ls han d’emportar amb ells al lloc 
on els pertoqui. 

Quan les criatures es fan més grans, i 
tenen activitats extraescolars com ara la 
música o l’esport, algú els ha d’acompa-
nyar i anar a buscar (aquí és quan els avis 
fan la seva impagable tasca). Quan arriben 
a l’adolescència i han de sortir amb amics 
i no viuen a la ciutat, els pares fan la labor 
dels trasllats i recollides, etc., etc., etc.

Viure a la ciutat, on estan tots els comer-
ços, el mercat, jardins d’infància, les esco-
les, instituts, els cinemes, centres mèdics i 
tot el que ens faci falta, no té preu. Que a 
la ciutat de Tarragona es vagin quedant els 

habitatges cèntrics buits per manca de re-
habilitació, és lamentable, però és l’ajunta-
ment qui té les eines per a posar solucions 
que serien ben rebudes per tothom. Pro-
mocionar l’ocupació dels habitatges buits 
que hi ha a Tarragona i donar seguretat als 
propietaris que el lloguer a preu raonable, 
sempre serà abonat.

Molts propietaris han deixat de llogar per 
la poca seguretat que hi ha amb el cobra-
ment i per la deixadesa de les institucions 
en posar remei. No parlem del tema oku-
pa, que només de pensar que els pot passa 
quelcom així, ja tremolen.

Maria Elisa Aragonés 
Tarragona 

La junta electoral central

TRIBUNA

Ja estan convocades les eleccions generals 
del 28-A i després tindrem les municipals el 
26-M. Després de 40 anys els ciutadans tor-
narem a votar els nostres representants més 
propers. La ciutat és l’espai per excel·lència 
on es contribueix a la convivència real entre 
persones, a la plenitud de la ciutadania, i a 
l’esforç col·lectiu per construir conjuntament 
un espai públic obert i democràtic, on tot-
hom pugui desenvolupar els nostres propis 
projectes de vida, a la vegada que aportem a 
la societat el millor de nosaltres mateixos. Es 
tracta de garantir una millor qualitat de vida, 
crear ciutats d’oportunitats amb un model 
social avançat, generador d’ocupació i de 
creixement inclusiu.

Ara s’han d’afrontar nous reptes i un com-
promís per la sostenibilitat, amb un espai 
públic de qualitat, dinàmic, educador, divers, 
tolerant, amable, igualitari i feminista. Patim 
en el nostre entorn les desigualtats, els efec-
tes de canvi climàtic, la mobilitat sostenible, 

la segregació social i residencial, la crisi i-
nancera, que s’han manifestat amb cruesa i 
contundència en moltes famílies. Tot plegat 
ha provocat el debat entre el populisme na-
cionalisme català i la dreta espanyola més 
rància i reaccionària, creant problemes ine-
xistents durant els darrers 40 anys respecte a 
la convivència i la integració.

El manifest electoral municipal socialista 
es fonamenta en l’ideari socialdemòcrata, 
que té quatre eixos bàsics: 1. Pobles i ciutats 

per viure millor; 2. Per treballar millor; 3. Per 
gaudir més i 4 Per avançar més. Viure millor, 
que no és una declaració de principis buida, 
amb: un habitatge digne; la seguretat com a 
dret fonamental; l’accessibilitat sense bar-
reres; sanitat universal, pública, de qualitat 
i equitativa; transport públic i mobilitat sos-
tenible i serveis socials forts. Respecte al tre-
ball, que en un futur anirà evolucionant per 
l’impacte de les noves tecnologies i els canvis 
en els sistemes de producció, es tindran en 
compte els següents paràmetres: l’economia 

cooperativa, social i solidària; l’ocupació de 
qualitat; el comerç de proximitat; la innova-
ció i el coneixement; un turisme accessible, 
sostenible i qualiicat i la reindustrialització.

A més de viure i treballar, hem de gaudir 
més amb: la igualtat dona-home; una joven-
tut generadora de futur; la inclusió dels dis-
capacitats; la infància com a prioritat política; 
la gent gran; la cultura com a element central 
de la política municipal; polítiques d’esport 
transversals i renovar la mirada a les políti-
ques de convivència i civisme. Per últim, el 
programa socialista reivindica avançar cap 
a una Catalunya ecosostenible, solidària, di-

versa, cohesionada territorialment amb un 
urbanisme amb rostre humà, educada, de-
mocràtica.

El futur dels nostres ajuntaments estaran 
a les nostres mans, amb els nostres vots el 
26-M, abans, el 28-A tindrem les generals 
que marcaran, i molt, el futur. Sols hi ha dues 
opcions. Votar progrés, liderat pel PSOE o 
tornar a viure temps passats, amb la retalla-
da de llibertats i drets, si PP, Cs i Vox formen 
govern. Tothom està cridat a les urnes, Tots 
hem de votar.

  Ara s’han d’afrontar nous 
reptes un compromís per la 
sostenibilitat

El manifest municipal 
socialista es fonamenta en 
l’ideari socialdemòcrata

Ideari socialdemocràta
JOSEP MARIA BUQUERAS  

+ CONFIDENCIAL

El sant que il·lumina l’església
La presentació de l’opuscle de la germandat de l’Ecce Homo, a 
càrrec entre d’altres de la rectora de la URV María José Figueras, 
es va quedar ahir a les fosques. L’acte, per uns instants, només 
es va poder seguir gràcies als llums que il·luminaven el sant de 
l’Església de Sant Agustí. Segons fonts de la mateixa església, la 
causa de l’apagada elèctrica hauria estat el consum de les estufes.


