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Un repte per a una generació 
Una visió per  a la reforma del Front Marítim de Tarragona. 

L’any 1865 el ferrocarril va arribar a Tarragona des del nord 

ocupant per primer cop el front marítim de la ciutat. Tarragona 

esdevenia així la ròtula d’enllaç del Corredor Mediterrani i el 

Corredor de l’Ebre i ocupava una posició estratègic en el sistema 

logístic de la Península Ibèrica al temps que entregava la seva 

façana marítima urbana a les activitats ferroportuàries. 

Ja a l’any 1883, fa 134 anys, l’aleshores director del Port, 

l’aragonès Saturnino Bellido, proposava el desviament de la 

traça del ferrocarril allunyant-la de la primera línia de costa i 

ubicant l’estació de la ciutat al que avui és la Plaça Imperial 

Tarraco. 

Totes i cadascuna de les diferents propostes de reforma del 

Front Marítim de la ciutat en els darrers 134 anys han fracassat 

fins al dia d’avui i no ha estat perquè els qui ho han intentat hagin 

estat poc capaços sinó perquè la dimensió del repte és immensa 

i requereix d’una aproximació holística, capacitat de generació 

de consens social i expertesa en el finançament i l’execució de 

grans projectes de transformació urbana. 

Es tracta sense cap mena de dubte d’un repte formidable per a 

tota una generació de tarragonins que es pregunten, amb tot el 

dret, si ha arribat l’hora d’endreçar i embellir el nostre Front 

Marítim enfrontant la complexitat del projecte en tots els seus 

vectors estratègics. 



  

Un repte per a una generació 

La ciutat de Tarragona tancarà l’any 2018 un 

cicle iniciat l’any 2007 pivotant sobre la 

celebració dels Jocs del Mediterrani a la ciutat. 

Malgrat les contínues vicissituds que ha hagut de 

patir aquest projecte, en termes purament 

econòmics, Tarragona ha pogut rebre en aquests 

darrers anys una inversió de més de 60 milions 

d’euros de diferents institucions i empreses amb 

l’objectiu comú de la construcció dels 

equipaments necessaris per a la realització d’un 

event d’aquesta dimensió. Ajuntament de 

Tarragona, Diputació, Generalitat i Govern de 

l’Estat han invertit un total de 43 milions d’euros 

en els equipaments esportius, l’empresa 

concessionària Viding ha invertit ja 15 milions en 

el nou Complex de Sant Jordi i els diferents 

patrocinadors han aportat gairebé 2 milions 

d’euros mitjançant convenis de patrocini. En 

l’actualitat una aportació de 3 milions d’euros per 

part de la Unió Europea està en tràmit al 

Parlament Europeu. 

Queda doncs palès que malgrat les dificultats per 

generar un consens social i el caràcter sectorial 

d’aquesta aposta, la ciutat ha estat capaç de 

demostrar-se a si mateixa que amb objectius 

clars és possible generar un clima d’inversió 

favorable als interessos de la nostra regió. 

Un nou impuls 

A partir, doncs, de l’estiu de l’any que ve 

Tarragona queda òrfena d’un projecte col·lectiu 

que l’ajudi a impulsar la seva marca de ciutat i es 

pot plantejar de forma lliure un repte generacional 

que potenciï la seva essència mediterrània i el 

seu caràcter de ciutat històrica i patrimonial. 

En els propers anys, Tarragona s’enfronta a una 

cruïlla de camins que ha de determinar el seu 

paper en el mapa ferroviari per a les properes 

generacions. 

La definició final del Corredor Mediterrani 

ferroviari por situar a Tarragona com una estació 

ferroviària de segon ordre però suportant el 

trànsit de mercaderies per la seva franja litoral 

mentre que el gran “hub” ferroviari del Camp de 

Tarragona es desplaça a una posició periurbana.  

La concreció d’un model ferroviari que prioritza el 

pas de les mercaderies per la franja litoral i dels 

viatgers per un corredor prelitoral inhabilita 

qualsevol intent de reforma del front marítim de 

la ciutat, doncs el trànsit de mercaderies rigiditza 

les infraestructures al seu pas.  

Per dir-ho d’una forma planera. Repensar el 

Front Marítim de Tarragona és un projecte de 

gran complexitat però que només es pot 

desencadenar a partir d’una solució al problema 

ferroviari d’escala regional. 

Antecedents 

Cal defugir en aquest Projecte de l’esperit 

adanista i és necessari analitzar profundament 

els 134 anys de fracassos a l’hora de proposar 

solucions al problema de la relació urbanística 

entre Tarragona i el mar.  
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Port de Tarragona. Pérdigo i Rodríguez, 1991  

Per encàrrec de la Junta del Port de Tarragona, els arquitectes Ricardo Pérdigo i Tomàs 

Rodríguez elaboren una proposta de reforma del Front Marítim Urbà de Tarragona 

consistent en l’elevació de la plataforma ferroviària per a dotar de permeabilitat el 

continu urbà i traslladar l’estació de la zona del Carrer Comerç a la zona del Carrer del 

Mar aprofitant d’aquesta manera les vies d’apartat d’aquell espai que esdevindrien 

innecessàries amb el soterrament de la sortida per mercaderies del Port per sota del 

Moll de la Costa i el Serrallo. 

 

. 
Ajuntament de Tarragona. Bofill, 2003.  

El Projecte de la Façana Marítima de Bofill pretenia el soterrament de la via en el seu 

tram urbà alliberant 350.000 m2 de sòl a la primera línea de mar entre el Francolí i el 

Pont d’Armes dels quals 32.000 m2 s’emprarien per a la construcción de 1.200 

habitatges amb els quals es calculava finançar l’operació en el seu conjunt. El Projecte 

de Bofill ens dóna pistes del potencial d’ús de l’espai que alliberaria el ferrocarril, però es 

concep al marge de la problemática ferroviària que ja afecta a l’entorn del Camp de 

Tarragona l’any 2003. 

Conveni entre Administracions. Estudi Informatiu ETT SA, 2011  

L’Estudi Informatiu per a la integració del ferrocarril al nucli urbà de Tarragona fou 

adjudicat el Maig de 2009 a l’empresa ETT SA per un valor de 1.105.650 euros i amb un 

plaç d’entrega de 24 mesos. Aquest Estudi fou elaborat però mai ha estat fet públic pel 

Ministeri de Foment. L’estudi va analitar dues alternatives, el desviament interior de la 

traça tal i com es defineix al Pla Territorial Parcial i el soterrament per el traçat actual. 

L’explosió de la crisi econòmica sobre el sector públic espanyol l’any 2010 i el 

conseqüent canvi de colors polítics tant al Govern de l’Estat com a la Generalitat 

provocà el canvi en les prioritats polítiques del moment. 

El repte de planificar, endreçar, protegir, ocupar i embellir el nostre Front Marítim és d’una gran complexitat i ja ha estat plantejat per 

molts tarragonins en el passat. Tot seguit donarem un cop d’ull a les 3 darreres aproximacions al problema generades en els darrers 30 

anys. 



 

  
 

Un repte per a una generació 

 La lectura dels esdeveniments passats ens ha de 

permetre poder establir alguns principis 

estratègics irrenunciables i una planificació 

temporal conservadora. 

Principis estratègics.  

Els 3 elements que tot projecte per a la reforma 

del Front Marítim de Tarragona ha de tenir són, 

en primer lloc, una voluntat d’estendre el repte 

generacional al conjunt de la ciutadania; en 

segon lloc, una clara vocació de cooperació entre 

institucions i d’aquestes amb la societat civil (no 

és un projecte que pugui emprendre una 

institució sola); finalment, la reforma del Front 

Marítim de Tarragona hauria de comptar amb un 

model de finançament sòlid i incorporar el nivell 

institucional europeu i la iniciativa privada quan 

sigui possible. Tot això s’ha de desenvolupar 

amb un programa temporal desvinculat del cicle 

electoral i presidit pel principi de prudència. Si els 

Jocs del Mediterrani han estat un projecte de 11 

anys de cicle de vida, la reforma del Front Marítim 

no podrà fer-se en cap cas més de pressa. 

Apostem per l’objectiu 2030 en coherència amb 

els objectius de la Comissió Europea per a la 

xarxa de connexions transeuropea. 

Vectors estratègics. 

En paral·lel amb els principis estratègics que han 

de dirigir el Projecte, entenem que una correcte 

enteniment del repte imposa necessàriament 

l’actuació en 4 àrees estratègiques. 

 



  

 

Un repte per a una generació 

En primera instància i com a requisit previ és 

necessari endreçar el desgavell ferroviari del 

Camp de Tarragona on, segons els projectes 

vigents, els serveis de mercaderies, incloent-hi 

les perilloses, discorren per la façana litoral i més 

urbana de la regió i els serveis de viatgers d’altes 

prestacions ocupen corredors prelitorals de 

infraestructures. No obstant, donada la 

importància estratègica del transport ferroviari de 

mercaderies per al nostre territori, és necessari 

resoldre primer aquest assumpte per a poder 

enfocar la integració urbana del ferrocarril al seu 

pas per Tarragona. La solució per a la sortida de 

mercaderies del Port de Tarragona esdevé 

també estratègica en el disseny de la solució del 

Front Marítim més urbà de Tarragona, 

especialment l’àrea del Serrallo i Moll de Costa. 

En segon lloc, estem davant d’un projecte 

d’ordenació urbana d’una franja de terreny amb 

multitud d’usos i usuaris i, donat el seu potencial, 

amb una gran quantitat de possibles usuaris 

futurs. Ordenar urbanísticament la franja 

costanera del municipi que és, a la vegada, el seu 

principal espai lliure urbà i, al mateix temps, 

identificar un model d’habitatge i d’ocupació del 

potencial edificable en el context urbà que 

permeti viabilitzar el Projecte en el seu conjunt i 

cohesionar socialment l’àmbit és el segon vector 

estratègic a tenir en compte. 

En tercer lloc, la franja costanera del quadrant 

nord est del municipi és un dels millors espais 

conservats del litoral català i gaudeix ja de certs 

nivells de protecció mediambiental en el seu 

extrem nord. Al mateix temps, ens trobem davant 

d’un paisatge mediterrani a preservar i potenciar 

i dos cursos fluvials a potenciar com a connectors 

ecològics de l’ecosistema litoral. 

Finalment, i degut als 152 anys de barrera urbana 

entre la ciutat i el mar, a la seva franja litoral hi 

trobem tot un reguitzell d’equipaments i/o 

elements patrimonials que es troben o bé 

desocupats, o bé infrautilitzats respecte del seu 

potencial. La funció de l’anàlisi dels equipaments 

disponibles al Front Marítim és doble. Per un 

costat, permetrien dinamitzar l’activitat 

econòmica de la ciutat i de la seva façana litoral 

posats en valor. Per l’altra banda, poden 

esdevenir instruments de palanca per a la 

col·laboració público-privada en aquest Projecte. 

Aquests quatre vectors – ferrocarril, urbanisme, 

medi ambient I equipaments – són els que han 

de generar els continguts d’un Projecte que 

contingui una visió global del problema i 

esdevingui així més resistant als canvis de cicle, 

tant politics com economics. 

Aquests són els quatre vectors sobre els que s’ha 

de dissenyar la Rambla del Mar. 
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Què és la Rambla del Mar? 

La Rambla del Mar és un Projecte per a la 

reforma del Front Marítim de Tarragona que té un 

abast integral d’aquest Front, des del Francolí al 

Gaià, que defineix un horitzó temporal des del 

2018 al 2030 i que aspira a la cooperació entre 

els diferents nivells de l’Administració en el 

marc d’un Pla d’actuació consensuat i suportat 

per l’opinió pública de Tarragona. 

La Rambla del Mar és un Projecte que, partint 

d’una resposta al problema ferroviari regional, 

configura un eix viari que al seu pas per la 

façana litoral del municipi genera un espai 

d’activitat i lleure a partir de l’ordenació de l’espai 

públic, la valorització dels equipaments en desús 

de la nostra façana costanera i la generació d’un 

eix cívic de connexió dels espais. 

La Rambla del Mar és, finalment, un model de 

gestió innovador que confia en la iniciativa i 

l’empenta de la societat civil i en models de 

col·laboració público – privada tant per a la 

creació del nou espai com per a la seva gestió. 

La Rambla del Mar és un model de gestió 

innovador que confia en la iniciativa i l’empenta 

de la societat civil i en models de col·laboració 

público – privada tant per a la creació del nou 

espai com per a la seva gestió posterior. 

La Rambla del Mar és, finalment, un projecte de 

la societat tarragonina per a la societat 

tarragonina i el seu impuls i reconeixement 

exterior tant per la projecció del seu indubtable 

potencial com la ciutat mediterrània que millor 

explica la seva història com per la seva capacitat 

de generar projectes i visions col·lectives i de 

dur-les a terme des de la excel·lència tècnica i de 

gestió. 

La Rambla del Mar ha de ser, doncs, un reservori 

de sentiment de pertinença de tots els 

tarragonins. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

Una eina per a planificar la relació de 
la ciutat amb el mar 
Un Planejament Urbanístic compatible amb els objectius 
estratègics i la viabilitat económica de la Rambla del Mar 

L’ordenació dels espais de la façana litoral de 

Tarragona és un procés que va de la mà de la 

reforma del sistema ferroviari del Camp de 

Tarragona i, al seu temps, impulsa els elements de 

protecció mediambiental i paisatgística i col·labora 

a posar en valor el reguitzell d’equipaments 

escampats per el nostre Front Marítim.  

Es tracta d’un procés circular que es retroalimenta 

de forma contínua fins que s’estabilitza. El conjunt 

de idees, estratègies i plans s’ha d’estabilitzar en la 

forma d’un Master Plan que posi ordre i prioritzi el 

conjunt d’actuacions que la nostra façana 

costanera necessita. 

Tanmateix, una de les funcions de la Rambla del 

Mar ha de ser també la d’afavorir la cohesió social 

en una ciutat complexa com la nostra. La política 

d’habitatge ha de ser part intrínseca del Projecte i 

ha d’aprofitar les experiències i la capacitat 

d’innovació de la nostra Universitat en aquest 

terreny al temps que és un dels instruments que pot 

viabilitzar el Projecte en el seu conjunt. 
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de la ciutat amb el mar 

Jerarquia normativa 

Tarragona ja compta amb una gran part dels 

instruments urbanístics necessaris per dur a 

terme un salt d’escala en la seva relació amb el 

Front Marítim. En el període entre l’any 2005 i 

l’any 2015, hem gaudit d’un intens impuls 

ordenador, no exempt de dificultats, i aquest 

impuls sempre ha posat en valor el problema del 

Front Marítim de Tarragona sempre vinculat al 

problema ferroviari del Camp de Tarragona. 

Entre l’aprovació del Pla Director Urbanístic del 

Sistema Costaner (PDUSC) l’any 2005 i 

l’aprovació definitiva del POUM de Tarragona 

l’any 2014 hi trobem el desenvolupament del Pla 

Territorial Parcial del Camp de Tarragona 

(PTPCdT) aprovat l’any 2010, el 

desenvolupament del Pla Director Urbanístic de 

l’Àmbit Central del Camp de Tarragona 

(PDUACCdT) aprovat per segon cop inicialment 

l’any 2011 i desat en un calaix a partir d’aleshores 

i finalment i després d’un llarg camí l’aprovació 

definitiva del POUM de Tarragona l’any 2014. 

Del POUM en pengen un conjunt de Plans 

Especials Urbanístics (PEU), Plans de Millora 

Urbana (PMU) i Plans Parcials Urbanístics (PPU) 

que tenen un efecte directe sobre el Projecte de 

la Rambla del Mar. El PMU 30, sobre l’ús dels 

terrenys alliberats per la via, els PEU 04 i 05 

sobre la Ciutat del repòs i les Vacances i sobre la 

Desembocadura del Riu Gaià, el PPU 40 de la 

cruïlla de la Carretera del Catllar o el PPU 24 de 

la Budallera són instruments disponibles per a 

l’actuació del planificadors i que veurem tot 

seguit. 

Algunes idees inicials.  

Tot i que no és el paper d’aquest document 

definir una proposta específica per al Projecte de 

Reforma del Front Marítim de Tarragona sí que 

convé exposar algunes idees que poden actuar a 

mode de principis. 

Una primera idea és la necessitat de posar en 

valor el gran potencial com a nova centralitat 

urbana d’una Tarragona oberta al mar de la Part 

Baixa i el Serrallo. 

Una segona idea a posar en valor és la 

importància d’emprar de forma correcta els drets 

urbanístics que es generarien a partir de la 

desaparició del ferrocarril de la façana litoral de 

Tarragona, un eix lineal que discorre entre 

paisatges i usos diversos i que haurà d’adaptar-

se a l’entorn al seu pas. 

Finalment, la tercera idea que volem remarcar és 

la disponibilitat d’instruments per generar nous 

espais lliures en el entorn litoral a partir de la 

utilització de mesures de compensació de 

càrregues i beneficis urbanístics. 

Una nova centralitat urbana: la Part Baixa. 

Un dels elements essencials del Projecte de la 

Rambla del Mar és que està orientat a la 

generació d’activitat i es concep com una 

infraestructura lineal de transformació urbana. 

Per aquest motiu, és essencial la definició de 

nous espais d’equipaments públics i privats que 

permetin la generació d’espais de dinamisme 

urbà. 
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de la ciutat amb el mar 

La Part Baixa compta amb un imponent reservori 

d’espais que es podrien posar en valor i que 

ajudarien a conformar un model policèntric per a 

la ciutat de Tarragona. Sense ànim de ser 

exhaustiu, a l’entorn del Carrer del Mar i del Moll 

de Costa hi trobem 60.000 m2 avui ocupats per 

vies de tren en desús, material ferroviari 

escampat i alguns equipaments fàcilment 

reubicables en altres indrets com la seu de la 

Policia Portuària o magatzems i oficines d’ADIF. 

Aquests terrenys són propietat d’ADIF en la 

banda que toca al Carrer del Mar i del Port de 

Tarragona en la banda que toca al Moll de Costa. 

Aquest espai de 60.000 m2 és veí de dues 

infraestructures portuàries com la Marina Port 

Tarraco o el Port Esportiu de Tarragona que 

presenten uns nivells d’activitat i d’impacte 

econòmic per a la ciutat clarament millorables. 

Més enllà hi trobem un espai com la Tabacalera, 

de 40.000 m2 parcialment edificats i parcialment 

com espais verds i públics que avui romanen 

tancats i infrautilitzats en la seva major part. 

El conjunt del Teatre Romà i el PMU 42 també 

configuren un espai d’esponjament urbà de la 

densa malla urbana de la Part Baixa, juntament 

amb altres espais públic com la Plaça dels Carros 

o l’antic convent de la Chartreusse. 

Finalment, la pròpia estació actual de ferrocarril 

d’ADIF, alliberada del seu ús actual, presenta un 

gran potencial com equipament públic de barri. 

Aquest potencial, conjuntament amb la feina ja 

avançada pel Port de Tarragona en la 

recuperació urbana del Serrallo i el Moll de 

Costa, és un dels objectius estratègics que podria 

perseguir el Projecte de la Rambla del Mar. 
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Un Pla de Millora Urbana per als terrenys 
desafectats pel ferrocarril. 

El PMU 30, aprovat en el context del POUM de 

2014 és l’eina principal per a desenvolupar 

urbanísticament el Projecte de la Rambla del 

Mar. Tal i com queda palès en el propi text de la 

fitxa normativa del PMU, és un instrument de 

caràcter obert i que admet diferents models de 

desenvolupament: 

El Pla de millora urbana haurà de partir de la 

premissa que o bé es soterra el ferrocarril fins a 

saltar el riu Francolí, per sota d'aquest, fins a 

recuperar la cota actual a l'entrada de la platja de 

les vies de classificació o bé que s’alliberen 

totalment els terrenys avui ocupats per les vies 

fèrries. 

La desafecció de la gran superfície de sòl que es 

genera amb l’alliberació dels terrenys ocupats pel 

sistema ferroviari , majoritàriament s'haurà de 

, 

. 

destinar a passeigs, jardins i activitats lúdiques i 

equipamentals. 

No obstant l’anterior, mitjançant la tramitació i 

aprovació d’una Modificació puntual del pla 

d’ordenació urbanística municipal, una petita part 

del sòl es podrà destinar a altres usos lucratius, 

com són el d'habitatge, hoteler, comercial, 

oficines i tots aquells usos compatibles amb 

l'habitatge inclosos els equipaments de caràcter 

privat, els quals atorgaran unes plusvàlues. 

En el cas que es generin plusvàlues, aquestes 

necessàriament hauran de redundar a costejar 

l’obra urbanitzadora de les actuacions previstes 

en aquest PMU, si es dóna el cas, a costejar el 

reallotjament dels habitatges afectats de dins de 

l’àmbit. 

Igualment si s’obtenen excedents de les 

plusvàlues, aquests s’hauran de destinar o bé 

a adquirir béns que avui l’Ajuntament els 

hauria d’obtenir pel sistema d’expropiació, o 

bé adquirir aquells edificis de Tarragona, 

previ conveni amb els propietaris, que 

malgrat no estar afectats seria aconsellable 

que s’enderroquessin. 

 



  

Una eina per a planificar la relació 
de la ciutat amb el mar 

El conjunt de la Ciutat del Repòs i la Platja 

Llarga 

A l’entorn de la Platja Llarga, els instruments dels 

que ens dota el POUM són variats per tal 

d’endreçar un espai d’un valor mediambiental, 

paisatgístic i sentimental especial per a la ciutat 

de Tarragona. 

A partir del PDUSC de 2005, els sectors més al 

nord (Mas Rabassa i Mas Clarà) han compensat 

els seus drets urbanístics amb els Plans Parcials 

de Terres Cavades i la Budallera. 

A l’entorn de la Ciutat del Repòs i les Vacances, 

s’obre també una oportunitat per emprar els 

instruments urbanístics al servei de la protecció 

del litoral. El PEU 05 de la Ciutat del Repòs i el 

PMU 40 de la Carretera del Catllar doten al 

conjunt de capacitat d’intervenció urbanística. 

El PEU 05 regula els usos del complex de 

114.200 m2 que és propietat de la Generalitat de 

Catalunya amb el següent literal: 

El Pla especial urbanístic té per objecte la 

concreció dels usos i la volumetria a implantar 

dins del recinte. 

S’haurà de garantir l'ús públic dels terrenys, la 

preservació del patrimoni arquitectònic que resta 

i l'arbrat existent . 

Mentre no s’aprovi el Pla Especial, els terrenys 

mantindran la seva adscripció al sistema 

d’equipaments públics. 

L’ordenació del sector haurà de ser compatible 

amb els elements catalogats que s’identifiquen 

en aquesta fitxa amb l’epígraf S’haurà d’ajustar a 

la regulació de protecció específica del sòl 

sotmès a riscos continguda a les normes 

urbanístiques del Pla. 

El pla especial haurà de tenir en compte els traçat 

indicatiu de la xarxa ferroviària. El traçat definitiu 

queda condicionat al corresponent estudi 

informatiu. Les característiques específiques de 

la infraestructura serà concretada als projectes 

de traçat que elaborin les administracions 

competents, d’acord amb la legislació aplicable i 

amb les determinacions que estableix el 

planejament territorial i urbanístic. 

Mentre no s’aprovi l’estudi informatiu o el projecte 

de traçat, i per tal de garantir les condicions 

d’obligatorietat i compatibilitat de la xarxa 

ferroviària prevista s’incorpora a les fitxes 

normatives el seu traçat indicatiu, així com la 

reserva de l’espai necessari per garantir-ne la 

seva execució. Tot això sens perjudici dels 

ajustos que pugui assenyalar l’administració 

sectorial competent en el moment de la seva 

execució.  

 



  

Una eina per a planificar la relació 
de la ciutat amb el mar 

L’aprovació de l’estudi informatiu o projecte de 

traçat d’una de les alternatives de traçat del tram 

comprés entre Cala Romana i la Torre dels 

Escipions suposarà la desafectació de l’actual 

infraestructura en servei, amb l’objecte d’eliminar 

l’efecte barrera del ferrocarril sobre les platges. 

En el supòsit que quan es tramiti aquest pla 

especial el PMU-30 relatiu a la desafecció del 

traçat ferroviari sigui vigent, aquest pla especial 

haurà de tenir en compte les determinacions 

d’aquest últim. 

Per una altra banda, i en terrenys adjacents, es 

disposa del PPU 40 (en vermell al mapa inferior) 

que ocupa 42.700 m2 amb el següent objectiu 

segons el literal de la fitxa normativa: 

. 

L’objecte principal de la creació i 

desenvolupament d’aquest Pla parcial és la 

creació d’una zona de serveis destinada a ús 

hoteler en totes les seves modalitats, excepte 

l’apart-hotel, així com la creació de superfícies i 

dotacions comercials. Tot això, d’acord amb allò 

que estableixi la legislació sectorial vigent relativa 

als usos hotelers i als establiments comercials. 

D’aquesta forma, el planificador disposa de més 

de 15 Ha de sòl que poden utilitzar-se 

estratègicament tant pels objectius de 

recuperació d’equipaments en desús d’aquest 

Projecte com per als objectius de millora 

mediambiental i paisatgística del litoral tarragoní. 

 



 

 

  
Una eina per a planificar la relació 
de la ciutat amb el mar 

La desembocadura del Gaià.  

Al límit nord de la Rambla del Mar hi trobem un 

espai clau per a la connexió dels ecosistemes 

litorals. La desembocadura del riu Gaià, dins del 

seu procés de millora progressiva dels darrers 

anys, disposa del PEU 04 com a eina per a la 

seva protecció i desenvolupament. 

Amb més de 2,2 milions de m2 el seu objectiu és 

el següent: 

La preservació, arranjament i la millora del riu 

Gaià i del seu entorn natural sobre un àmbit 

continu. 

Mantenir, recuperar, potenciar i convertir aquests 

espais naturals en uns espais d'ús permanent a 

l'aire lliure a mode d'un futur parc urbà fluvial de 

forma que signifiqui i pugui esdevenir una fita 

paisatgística que millori la relació entre la 

població i la natura. 

El desenvolupament d’aquest Pla Especial és 

una oportunitat estratègica per vincular el 

Projecte de la Rambla del Mar amb els 

ecosistemes fluvials del municipi i amb el 

Projecte de l’Anella Verda. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

Un mecanisme per ajudar a endreçar 
el desgavell ferroviari del Camp de 
Tarragona 

Per un model ferroviari que afavoreixi la integració 
urbanística i del servei ferroviari amb el nostre Front Marítim 

Durant la dècada que ens porta del 2010 al 2020 es 

definirà la inserció del Corredor Mediterrani 

ferroviari sobre el Camp de Tarragona. Es tracta 

d’una oportunitat estratègica que es donarà un sol 

cop en aquesta generació i en la que la ciutat de 

Tarragona ha de jugar un paper estructurador del 

problema ferroviari regional tenint en compte tant 

els interessos del sector industrial i logístic com el 

dels seus ciutadans i usuaris dels serveis ferroviaris. 

Existeixen alternatives viables per a la sortida de 

mercaderies dels principals centres de càrrega del 

nostre territori (Port, clúster petroquímic) que no 

envaeixen les possibilitats de dibuixar un futur per a 

la relació de Tarragona amb el mar que vagi més 

enllà de passeres per sobre d’un entramat ferroviari 

al bell mig del litoral urbà de la ciutat. 

En el sector de les infraestructures l’ordre dels 

factors altera el producte i només es podrà enfrontar 

el repte de la Rambla del Mar si de forma prèvia s’ha 

resolt el problema regional de forma satisfactòria 

per a tots els interessos.  



  

Un mecanisme per ajudar a 
endreçar el desgavell ferroviari del 
Camp de Tarragona 

 

La manca d’una lògica ferroviària 
metropolitana. 

El Camp de Tarragona està immers en una crisi 

de planificació i gestió del seu sistema ferroviari.   

Aquesta crisi afecta de forma general als usuaris 

del sistema ferroviari, és a dir, tant als viatgers 

interns com a aquells que ens visiten de fora i, 

també, a aquells agents econòmics que 

carreguen i descarreguen mercaderies per 

ferrocarril.  

Aquesta crisi ferroviària s’explica a partir d’una 

sèrie de situacions conjunturals que, parcialment, 

es poden explicar per un conjunt de problemes 

estructurals.  De forma no exhaustiva podem 

descriure alguns d’aquests problemes, els més 

visibles, els conjunturals i aquells que millor 

expliquen el problema, els estructurals.  

D’una banda, doncs, descrivim la realitat 

percebuda del sistema: 

• Un sistema de rodalies internes de 

baixa capil·laritat i freqüència amb uns resultats 

d’explotació que, amb 184.000 usuaris l’any 

2015, queden força per sota del que es pot 

esperar d’un sistema d’aquest tipus.   

• Un sistema de serveis de mitja distància 

sobre vies convencionals que col·lapsa degut a 

problemes de manteniment de la infraestructura i 

l’antiguitat del material mòbil.  

• Un sistema d’Altes Prestacions sobre 

vies d’ample estàndar que no s’insereix 

correctament amb la demanda existent a cap 

dels 3 principals nuclis urbans de l’Àmbit Central 

del Camp de Tarragona o ACCdT 

(Tarragona,Reus i el Tram Central de la Costa 

Daurada) i que presenta greus problemes 

d’accessibilitat i d’interconnexió amb la xarxa 

convencional.  

• Una provisió insuficient de capacitat i 

prestacions per a un transport de mercaderies 

interoperable i competitiu.  

• Una inadequada integració urbana del 

sistema ferroviari als 3 principals nuclis urbans de 

l’ACCdT que conviu amb un model d’assignació 

dels trànsits de viatgers i mercaderies 

disfuncional.  

De l’altra banda, els motius que poden explicar 

aquesta realitat són:  

• Una greu dificultat per construir un 

consens territorial que doni sortida a les 

expectatives dels principals grups d’interès sobre 

la xarxa ferroviària.  

• Inexistència d’un organisme que 

representi al territori davant dels centres de 

decisió.  

• Inexistència d’una visió compartida del 

sistema ferroviari local en un horitzó temporal 

realista i amb priorització i programació 

d’inversions. 



 

  

Un mecanisme per ajudar a 
endreçar el desgavell ferroviari del 
Camp de Tarragona 

 

• Un escenari de conflicte institucional i 

polític que allunya als dos principals centres de 

decisió en matèria de planificació territorial i 

administració de la infraestructura ferroviària 

(Ministeri de Foment i Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya).  

• Una aposta per un finançament 

exclusivament de caràcter públic en la provisió 

d’infraestructures en un context de crisi 

econòmica i restricció pressupostària de les 

administracions públiques. 

No obstant, la inexistència d’aquesta visió 

compartida des del territori no és fruit de la 

inexistència de instruments de planejament 

territorial sòlids i coherents. 

El Pla Territorial Parcial (2010), l’aprovació inicial 

del Pla Director Urbanístic de l’Àmbit Central del 

Camp de Tarragona (2011) i el POUM de 

Tarragona (2014) comparteixen una mateixa 

lógica i una proposta concreta d’ordenació que 

permet el palntejament d’un desviament interior 

de la via al seu pas per Tarragona gràcies a una 

aposta per la segregació dels trànsits de 

mercaderies per un corredor prelitoral.  

Proposta de la segona aprovació 
inicial del Pla Director Urbanístic de 

l’Àmbit Central del Camp de 
Tarragona, 2011 



 

Un mecanisme per ajudar a 
endreçar el desgavell ferroviari del 
Camp de Tarragona 

 

Reptes que hem d’enfrontar i ordre dels 
factors. 

El Planejament en vigor, doncs, enfronta els 

diferents reptes que hem d’enfrontar com a 

territori i hi dóna resposta de forma ordenada. 

El primer repte que ha d’enfrontar-se és 

identificar un corredor prelitoral disponible 

que permeti la segregació dels trànsits de 

mercaderies dels trànsits de viatgers i 

n’alliberi del seu pas als principals nuclis urbans 

del Camp de Tarragona. Segons tots els 

instruments de planejament territorial aquest 

corredor és el que uneix Constantí i Roda de 

Barà per mitjà de la línia ferroviària en desús de 

Reus a Roda de Barà. 

El segon repte que és conseqüència immediata 

del primer és generar un esquema de connexió 

entre el corredor prelitoral indicat i els 

principals centres de càrrega i descàrrega de 

mercaderies a la nostra regió, és a dir, el Port 

de Tarragona i el Cluster petroquímic. Segons el 

planejament vigent, aquest esquema de 

connexió dóna una sortida sobre un eix Vilaseca 

– Aeroport de Reus – Constantí de nova creació 

i que implica una reorganització dels accessos 

ferroviaris del Port de Tarragona, que també es 

té en compte als instruments de planejament 

vigent. Es fa necessari, doncs, en segon terme 

un Pla d’Accessos Ferroviaris del Port de 

Tarrgona i el Complex Petroquímic Sud. 



  

Un mecanisme per ajudar a 
endreçar el desgavell ferroviari del 
Camp de Tarragona 

 

Un cop resolt i segregat el problema de la sortida 

de les mercaderies, i sempre per aquest ordre, es 

pot enfrontar el problema de la pèrdua de 

centralitat ferroviària de la ciutat de 

Tarragona i la recuperació dels serveis de 

llarg recorregut i d’altes prestacions que es 

van perdent. Es tracta d’analitzar les alternatives 

que ens permeten connectar l’estació urbana de 

Tarragona amb la xarxa d’Alta Velocitat i integrar 

la primera en la segona. El planejament vigent 

proposa diferents punts de connexió al nord de 

Tarragona entre el ferrocarril convencional i la 

línia d’Alta Velocitat que permetrien generar un 

“by-pass” sobre la línia d’Alta Velocitat que 

permetés reintegrar la ciutat de Tarragona als 

circuits comercials dels serveis d’altes 

prestacions. 

I és només quan aquests 3 primers reptes han 

estat resolts quan ens podem plantejar el 

problema de la integració urbana del 

ferrocarril a Tarragona. És a dir, no podem 

enfrontar aquest problema convivint amb trànsits 

de mercaderies que admeten menors exigències 

geomètriques que els serveis de viatgers. I no es 

pot intentar resoldre el problema urbanístic en 

contra del servei ferroviari i la centralitat 

ferroviària de Tarragona. Dit més clar, només 

valdrà la pena invertir al traçat ferroviari urbà de 

la ciutat si aquesta acull trànsits rellevants. Si 

l’estació queda com un indret al servei de 

rodalies i mitja distància cada cop prendrà més 

sentit la idea de eliminar les vies enlloc de 

reordenar-les. 

Esquema d’accessos 
ferroviaris del Port de 

Tarragona segons el POUM 
de 2014 



 

 

  
 Un mecanisme per ajudar a 

endreçar el desgavell ferroviari del 
Camp de Tarragona 

Oportunitat i mecanismes de finançament.  

L’oportunitat estratègica d’assumir el repte 

generacional avui rau en la combinació d’un 

conjunt de factors que haurien de ser tinguts en 

compte per la ciutadania i les institucions locals. 

Per una banda, ens trobem en la fase decisiva 

en la inserció del Corredor Mediterrani al 

nostre territori. Els projectes que tenen a veure 

amb la “Trans European Network – Transport” 

(TEN-T) com el Corredor Mediterrani, es troben 

subjectes a unes condicions favorables per a la 

seva execució. 

La Comissió Europea finança amb un 50% els 

estudis necessaris i amb un mínim d’un 20% 

l’execució dels projectes (30% en colls d’ampolla 

del sistema). En paral·lel els instruments com el 

European Fund for Strategic Investments (EFSI o 

més conegut per Pla Juncker) o l’activitat 

finançadora del Banc Europeu d’Inversions (BEI) 

es troben plenament vigents i disponibles. 

D’una altra banda, des de l’any 2014 els Ports de 

l’Estat poden participar en el finançament dels 

accessos terrestres més enllà del seu domini 

portuari per mitjà del Fons Financer 

d'Accessibilitat Terrestre Portuària. 

Aquest Fons es nodreix d'una sèrie d'aportacions 

obligatòries i voluntàries amb caràcter de préstec 

a 20 anys amb 3 decarència, i calculades com el 

50% dels beneficis nets per als ports intra-

peninsulars i el 25% per als extrapeninsulars. 

Les actuacions del Fons poden ser de connexió 

amb la xarxa de transport terrestre ("última milla") 

i també de millora de la pròpia xarxa de transport 

terrestre. Aquest Fons invertirà 560 milions 

d’euros en els propers 4 anys. 

Aquests instruments vigents més la millora 

evident del clima d’inversió al nostre país i la 

capacitat de finançament generen la possibilitat 

d’establir un model financer del Projecte de la 

Rambla del Mar en l’estat de l’art de les 

col·laboracions público-privades en el sector de 

les infraestructures. 

Un instrument a l’abast: El Pla Director 
Urbanístic de l’Àmbit Central del Camp de 
Tarragona. 

En qualsevol cas, per posar en marxa aquests 

mecanismes el nostre territorio necessita 

imperiosament identificar una visió conjunta del 

seu futur ferroviari i adoptar un compromís 

durador i independente del cicle polític i 

econòmic. 

Disposem d’un instrument a l’abast. El Pla 

Director Urbanístic de l’ACCdT es troba pendent 

des de fa 6 anys de la seva aprovació definitiva i 

és una oportunitat única per a establir un espai 

de consens i diàleg i al mateix temps una eina 

vinculant sobre el planejament que permeti 

presentar una proposta conjunta a les 

administracions i a la iniciativa privada per a la 

seva aplicació pràctica. 



  

Un mecanisme per ajudar a 
endreçar el desgavell ferroviari del 
Camp de Tarragona 

 

El tram de la Platja Llarga 

Més enllà de les provisions que el planejament 

pugui preveure per al Front Marítim Urbà de 

Tarragona, que és allí on resulta més complex 

trobar solucions el POUM de Tarragona 

incorpora la possibilitat de desviar l’eix ferroviari 

cap al nord al seu pas per la Platja Llarga per 

afavorir la continuïtat del paisatge litoral a l’entorn 

de la platja i reduir la doble barrera 

infraestructural que avui suposa la vella N-340 i 

la via del tren sense formar un mateix corredor 

d’infraestructures tal i com es proposa al POUM. 

Aquest desviament afecta al PEU 05 com ja s’ha 

vist anteriorment i també té efectes sobre el 

potencial turístic de la zona de càmpings de 

l’extrem nord de la platja amb la proposta d’un  

baixador a l’entorn de la Ciutat Residencial i un 

altre a l’entorn de la Torre dels Escipions. 

El conjunt de la implementació del PEU 05 de la 

Ciutat del Repòs i les Vacances, més la posada 

en valor del PPU 40 i el PMU 23 de Colls Majors 

a més del desviament de la traça del ferrocarril i 

la conservació dels espais de Mas Rabassa i Mas 

Clarà permet redissenyar profundament l’entorn 

de la Platja Llarga per potenciar-ne els seus 

valors paisatgístics singulars al nostre entorn. 

Proposta de nou traçat 
ferroviari a l’entorn de la 

Platja Llarga, POUM 2014 



 

 

 

 

 

 

   

  
 

 

Un instrument per augmentar la 
protecció mediambiental i 
paisatgística del nostre litoral 

Per una proposta integrada amb les especificitats de cada 
tram del Front Marítim de Tarragona 

Donant un cop d’ull enrere observem que quan 

els tarragonins han parlat de Façana Marítima 

sempre s’han referit al tram urbà del seu front 

Marítim. Des del riu Francolí fins a la Punta del 

Miracle o, a tot estirar fins a la Platja de 

l’Arrabassada. 

Negar al Projecte de la Rambla del Mar la seva 

dimensió mediambiental i paisatgística és 

simplificar-lo de manera innecessària. La 

Rambla del Mar és un projecte que gestiona la 

complexitat i la posa en valor. No fer-ho equival 

a intentar enfrontar el problema de la relació de 

la ciutat amb el mar sense posar fil a l’agulla 

primer a la qüestió ferroviària. Equival a 

treballar sobre una dinàmica de construcció 

d’habitatges per finançar una actuació de caire 

esteticista quan la Rambla del Mar és moltes 

més coses que això. 

En aquest capítol podrem valorar la integració 

del Projecte amb les especificitats del litoral 

tarragoní. 



 

 

  

 

Un instrument per augmentar la 
protecció mediambiental i 
paisatgística del nostre litoral 

La relació de la ciutat de Tarragona amb la seva 

franja litoral es pot considerar poc satisfactòria 

des del punt de vista de la seva integració urbana 

i de la seva capacitat de generació d’activitat 

econòmica però no es pot considerar així des 

d’un punt de vista de la preservació del litoral i la 

seva qualitat paisatgística. 

Probablement és el mateix efecte de barrera que 

ha proporcionat la infraestructura ferroviària el 

que ha causat que l’espai entre la Platja de la 

Savinosa i la desembocadura del riu Gaià sigui 

un dels menys urbanitzats del nostre entorn. 

L’aposta estratègica per el Projecte de la Rambla 

del Mar no pot esbossar una pèrdua de 

sensibilitat vers aquesta realitat única sinó que 

ben al contrari, la preservació d’aquesta 

especificitat ha de ser un dels objectius 

estratègics d’aquest Projecte i un llegat per a 

futures generacions 

El sòl no urbanitzable.  

El sòl no urbanitzable del municipi se situa 

fonamentalment a l’anomenada zona de llevant 

del municipi, entre el riu Francolí i el Riu Gaià i 

amb una important proporció de superfície 

situada al nord, al voltant de les grans 

infraestructures viàries (AP-7 i A-7). del tren), 

Mapa del sòl urbanitzable al 
municipi de Tarragona. Pla 

d’Espais Verds de 
Tarragona, 2011 



 

 

  

 

Un instrument per augmentar la 
protecció mediambiental i 
paisatgística del nostre litoral 

A ponent, la superfície de sòl no urbanitzable és 

reduïda i discontínua, i es distribueix en petites 

taques aïllades. Les zones de contacte del sòl no 

urbanitzable amb el sòl urbà es produeixen 

principalment al voltant de les infraestructures de 

transport, que caracteritzen molt l’estructura 

urbana municipal (AP-7, A-7, N-340, via del treni 

al voltant dels dos grans rius principals de 

Tarragona, el Francolí i el Gaià. Aquestes zones 

de contacte es troben a més, en una fase 

important de concreció, ja que és aquí on es 

concentren els nous sectors de creixement que 

el planejament defineix com a sòl urbanitzable 

delimitat. 

Sistemes de protecció sectorial: El Pla 

D’Espais d’Interès Natural I la Xarxa Natura 

2000.  

El PEIN situa tres espais d‟interès natural al 

municipi, l‟EIN de la Desembocadura del Riu 

Gaià, l‟EIN del Riu Gaià-Albareda de Santes 

Creus, i l‟EIN de Tamarit-Punta de la Móra. 

Sistemes de protecció sectorial: El Pla 

Director Urbanístic del Sistema Costaner.  

De la mateixa manera que el sòl no urbanitzable 

es concentra al llevant tarragoní, les figures de 

protecció del planejament sectorial també hi 

concentren en aquesta part del municipi 

(principalment a l’entorn del Gaià) les seves 

figures de protecció. Així, i tal i com s’observa en 

la figura següent, el PDUSC delimita diversos 

sectors de sòl amb la categoria de C1, C2 i C3, 

al voltant del riu Gaià, i entre els espais del PEIN 

i la urbanització de Boscos de Tarragona, al sud 

del municipi, a primera línea de mar. El PDUSC-

2 també concreta les determinacions pels sectors 

que el PDUSC-1 determina com a condicionats, 

situats a l’oest dels altres sectors. 



 

  
 

Un instrument per augmentar la 
protecció mediambiental i 
paisatgística del nostre litoral 

Eines per a l’actuació 

Fins aquí hem vist com a partir de la existència 

de mecanismes de protecció sectorial i de 

l’actuació del planejament territorial de protecció 

del sistema costaner és possible originar un 

esquema de protecció i d’impuls de l’espai no 

urbanitzable costaner resilient. Des de l’entorn de 

la Platja Llarga fins a la desembocadura del riu 

Gaià disposem d’eines per defensar una franja 

litoral única. Ens queda per veure ara dos 

instruments més. La ordenació del Paisatge i 

l’Anella Verda de Tarragona que s’afegeixen a la 

visió estratègica del Projecte de la Rambla del 

Mar. 

Habitats d’interès Comunitari 
al municipi de Tarragona. 

Pla d’Espais Verds de 
Tarragona, 2011 

Sistemes de protecció sectorial: Hàbitats 

d’Interès Comunitari 

Els hàbitats d’interès comunitari (veure plànol) se 

situen a llevant, i corresponen principalment, a 

matollars, garrigues i ginestars mediterranis 

termòfils i a boscos de coníferes de muntanya 

Mitjana. Aquests hàbitats es consideren hàbitats 

d’interès comunitari no prioritari, però el municipi 

també té menors superfícies amb hàbitats 

prioritaris, especialment corresponents a hàbitats 

de Pastures seminaturals. 



 

  
 

Un instrument per augmentar la 
protecció mediambiental i 
paisatgística del nostre litoral 

Unitats de Paisatge.  

L'Observatori del Paisatge de Catalunya en 

col·laboració amb les universitats catalanes, 

entre elles la Universitat Rovira i Virgili, ha 

identificat 135 paisatges i n'ha elaborat diversos 

catàlegs amb els mapes i fitxes corresponents. 

D'aquests 135 paisatges de Catalunya, el terme 

municipal de Tarragona pertany a dues 

d'aquestes unitats de paisatge: 

Unitat de paisatge 23 Baix Gaià i Unitat de 

paisatge 20 Reus-Tarragona 

En el cas que ens ocupa de la façana litoral hi 

trobem una frontera entre ambdós paisatges a 

l’alçada del Preventori de la Savinosa. Des 

d’aquell punt cap al sud ens endinsem a la unitat 

eus i des d’allí nord entrem a la  

unitat del Baix Gaià. Hi ha un element clarament 

diferencial entre ambdues unitats i aquest 

element ens permet també endreçar la nostra 

proposta amb dues prioritats diferents.  

Si en el tram urbà la prioritat ha de ser integrar 

correctament els espais aconseguits a la via i 

disposar un eix cívic d’alta qualitat, en el tram 

corresponent a la unitat de paisatge del Baix Gaià 

hi trobem una gran complexitat paisatgística que 

combina unitats paisatge típicament 

mediterrànies i molt emblemàtiques, com els 

paisatges litorals, matrius agrícoles associades a 

cursos d‟aigua, boscos mediterranis de pinedes i 

vegetació arbustiva, paisatges rurals de cultius 

de secà, etc., que juntament amb els diversos 

elements patrimonials presents al municipi donen 

un caràcter distintiu a aquesta unitat de paisatge. 

Mapa d’unitats del paisatge. 
Catàleg del Paisatge del 

Camp de Tarragona, 2010 



  
 

Un instrument per augmentar la 
protecció mediambiental i 
paisatgística del nostre litoral 

L’Anella Verda  

L’Anella Verda és un projecte estratègic de la 

ciutat de Tarragona que pretén connectar els dos 

rius que hi desemboquen (Francolí i Gaià) a partir 

d’un tomb de camins que connecten ambdós 

cursos fluvials tant per la franja litoral com pels 

boscos de l’interior. 

El tomb de l’Anella Verda és un recorregut de 34 

Km per camins senyalitzats i identificats que es 

relaciona de forma evident amb el Projecte de la 

Rambla del Mar, en tant que aquest, entre altres 

objectius estratègics, pretén esdevenir un eix 

cívic de connexió entre ambdós rius tot posant en 

valor la seva franja litoral. 

A banda, el Projecte de la Rambla del Mar fa seus 

els objectius de conservació i millora del paisatge 

de la desembocadura del Gaià expressats en el 

PEU 04 que esdevé el connector essencial entre 

els camins de la costa i els camins dels boscos 

de l’interior del municipi de Tarragona. 

El Projecte de la Rambla del Mar ha de construir 

doncs sobre la base del que ja ha avançat 

l’Anella Verda en els darrers anys i recollir-ne 

l’impuls. 

Anella Verda i principals 
fluxos de connexió. 

Pla d’Espais Verds de 
Tarragona, 2011 



 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

Una estratègia per ocupar i posar en 
valor tots els espais infrautilitzats del 
nostre Front Marítim 

Per una nova polaritat d’activitat económica per a la ciutat 
de Tarragona 

El quart vector estratègic relliga els altres tres i admet una triple funció 

estratègica.  

En primer lloc posar en valor aquest conjunt d’equipaments que 

descriurem en aquest capítol esdevé una eina de dinamització 

econòmica i generació d’activitat. Un jaciment d’activitat latent i en espera 

de ser descobert.  

En segon lloc, la integració d’aquests equipaments amb una estratègia 

integral per al nostre litoral n’afavoreix la viabilitat econòmica. La 

participació dels diferents nivells de l’Administració disposant aquests 

espais com a aportació “en espècie” al Projecte de la Rambla del Mar pot 

ser el primer element de viabilitat econòmica del que es pugui disposar.  

Finalment, però no en darrer lloc, la ocupació d’aquests espais és en 

alguns casos independent de la solució ferroviària o de modificacions 

urbanístiques i pot actuar com a un indicador avançat del procés en 

marxa. És a dir, per a començar a mirar més enllà de la via del tren hem 

de tenir excuses per a saltar la via i gaudir d’aquest immens reservori 

d’espai públic que és el Front Marítim de Tarragona. D’aquesta manera, 

alguns dels equipaments poden actuar com els elements de cohesió de 

la visió conjunta que la ciutat necessita per a enfrontar el seu repte 

generacional. 



 

  

Una estratègia per ocupar i posar en 
valor tots els espais infrautilitzats del 
nostre Front Marítim 

Un Passeig pel Front Marítim de Tarragona 

Si poséssim com a punt de sortida l’espai de 

l’Antiga fàbrica de Tabac, a la vora del riu, 

començaríem observant la majestuositat 

d’aquest espai i al mateix temps l’escàs ús que 

se’n fa, amb pràcticament només un parell de 

mòduls actius. Baixem cap al Serrallo i descobrim 

que el nostre port pesquer està entre el primer i 

el segon de Catalunya, depenent de l’any i 

conjuntament amb Sant Carles de la Ràpita, en 

captures i facturació. Important activitat 

econòmica, la pesca, no tan sols pel seu volum 

de facturació, entre els 10 i els 12 milions anuals, 

sinó pel seu valor afegit a l’hora de confegir una 

marca de ciutat lligada, també, a la gastronomia 

i la qualitat de vida. Continuem observant la 

dificultat per trobar aparcament al barri unida a la 

presència d’un aparcament fantasmal i caríssim, 

concedit per l’Autoritat Portuària, que assoleix la 

seva funció, que no hauria de ser cap altra que 

atreure visitants al barri mariner. 

Des dels agradables parcs per a infants seguim 

passejant entre els tinglados del Moll de Costa i 

mirem al mar per observar una meravella 

misteriosa, la Marina de iots de luxe Port Tarraco, 

tan elegant i prestigiosa com innòcua al interès 

econòmic local, amb uns ratis d’ocupació, tant de 

les oficines i els locals com dels amarradors 

baixa. Seguim i ens trobem amb l’antiga seu del 

Port de Tarragona en estat de desús a tocar del 

Port Esportiu, que ja fa anys que va perdre tot el 

seu protagonisme com a espai d’oci nocturn i 

malda per trobar la seva funció urbana a 7 anys 

del final de la seva concessió. 

Seguim al costat de les vies del tren i arribem a 

l’alçada de l’Amfiteatre que amb prou feina 

albirem rere la catenària. El que hauria de ser 

l’accés natural des de mar via amfiteatre – 

Granotes – Circ Romà roman obstaculitzat per 

una via que en un futur es dedicarà principalment 

al pas de combois de mercaderies i conviu a pocs 

metres amb la ineficaç estructura de formigó, de 

2001, clausurada per perill de caigudes i inútil 

fora dels mesos d’estiu en no trobar-se cap 

activitat possible a força metres a la rodona, tal i 

com es pot comprovar per la inactivitat del Fortí 

de la Reina (propietat privada) i del Fortí de Sant 

Jordi (Ajuntament). 

Zigzaguegem per les corbes de la punta del 

Miracle i observem la magnífica platja urbana de 

l’Arrabassada que llinda al seu límit nord amb el 

recinte del Preventori de la Savinosa, més de 30 

anys de deixadesa, propietat de la Diputació de 

Tarragona. 

Finalment, ja entrant a l’enton de la Platja Llarga 

hi trobem la Ciutat del Repòs i les Vacances (la 

“Ciutat Residencial”) propietat de la Generalitat i 

que es manté sense activitat des de l’any 2011 

en espera de trobar-li un sentit a aquest espai 

valiosíssim. 

Existeix un denominador pràcticament comú a la 

situació dels equipaments del Front Marítim: la 

deixadesa i la inactivitat. Creiem que aquest és el 

més clar i evident símptoma de que la barrera 

ferroviària obliga a la ciutat a donar l’esquena a 

la seva Façana Marítima, centrant la seva 

convivència amb el mar a les platges del nord, a 

partir de Cala Romana. 

 



  
 

Una estratègia per ocupar i posar en 
valor tots els espais infrautilitzats del 
nostre Front Marítim 

Algunes estratègies d’actuació conjunta. 

Existeixen algunes característiques que 

permeten esbossar alguns vectors d’actuació 

sobre els equipaments o els espais infrautilitzats 

del Front Marítim de Tarragona. 

En primer lloc, la gran majoria d’aquests espais 

són de titularitat pública i són susceptibles de 

valoritzar-se. L’espai ocupat per les vies del tren 

és d’ADIF, el Port de Tarragona té en concessió 

la Marina i el Port Esportiu i disposa dels espais 

del Moll e Costa, la Generalitat disposa de la 

Ciutat del Repòs i les Vacances o del Teatre 

Romà, la Diputació posseeix el Preventori de la 

Savinosa i l’Ajuntament de Tarragona és el titular 

de l’Amfiteatre o del Fortí de Sant Jordi. 

En segon lloc, aquests equipaments responen a 

una certa lògica interna. En la seva majoria són 

espais de valor cultural, patrimonial o 

arquitectònic i que consoliden amb la aposta de 

ciutat mediterrània i patrimonial de Tarragona. 

Existeix una altra lògica que té a veure amb el 

potencial ús turístic d’alguns d’aquests espais. 

Finalment, existeix una altra lògica vinculada 

amb el potencial de la Part Baixa i el Serrallo 

d’esdevenir una centralitat urbana en el context 

tarragoní. 

A partir d’aquests raonaments podem exposar 

quatre vectors d’actuació que creiem que poden 

resultar d’interès a l’hora de guiar el disseny de 

la Rambla del Mar en el seu conjunt. 

Cadastre de sòl de titularitat 
pública de Tarragona. 
Pla d’Espais Verds de 

Tarragona, 2011 
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valor tots els espais infrautilitzats del 
nostre Front Marítim 

Un nou Barri de la Marina 

El formidable espai de 60.000 m2 que representa 

el feix de vies per a apartat que trobem al davant 

del Carrer del Mar i els edificis de serveis d’ADIF 

units als espais portuaris ocupats pels dos refugis 

és l’espai més adequat per una aposta de 

caràcter plenament urbà i integrada amb dos 

equipaments amb un potencial formidable com 

són la Marina Port Tarraco o el Port Esportiu de 

Tarragona, ambdós sota concessió del l’Autoritat 

Portuària. 

Es tracta dels espais que més es beneficiarien 

d’una transformació en el traçat ferroviari a la 

nostra ciutat i podria assignar-se’ls una 

estratègica d’actuació conjunta que permetés 

definir un barri de Marina modern i bolcat sobre 

la Dàrsena Interior del Port de Tarragona. 

Nous Equipaments i espais públics per a la 
Part Baixa 

Conjuntament amb l’estratègia del nou Barri de la 

Marina a la Part Baixa hi podem identificar uns 

altres equipaments que poden completar l’aposta 

de la nova centralitat urbana i continuar el camí 

traçat per les millores fetes al Serrallo i al Moll de 

Costa per l’Autoritat Portuària. 

Específicament, l’espai de l’Antiga fàbrica de 

Tabacs, recuperat pel municipi l’any 2008, és una 

magnífica peça arquitectònica que es vincula 

amb la façana fluvial a la que encara no s’hi ha 

trobat una activitat que la pugui arribar a 

completar. Els seus 40.000 m2 poden jugar un 

paper fonamental en l’articulació econòmica del 

Projecte de la Rambla del Mar.  

A més, el conjunt format pel Teatre Romà i el 

PMU 42 poden generar un espai públic de 

primera qualitat al bell mig de la Part Baixa sense 

oblidar el potencial de l’antic edifici de l’actual 

estació d’ADIF a Tarragona que, desprovist de la 

seva activitat actual es pot afegir als equipaments 

singulars del barri. 

El Patrimoni de la Punta del Miracle 

El conjunt que formen l’Amfiteatre, el Fortí de 

Sant Jordi i el Fortí de la Reina, a més de l’espai 

que avui ocupa dissortadament la Plataforma del 

Miracle, esdevé un fil conductor del Patrimoni de 

la ciutat i hauria de convertir-se en eix connector 

entre el Front Marítim i el centre històric de la 

ciutat. 

Reservoris de Valor 

Existeixen, finalment, tres elements singulars 

que presenten un potencial de valorització 

excepcional com són per una banda l’Hotel 

Imperial Tarraco, avui en mans privades, el 

Preventori de la Savinosa i la Ciutat Residencial, 

ambdós en mans públiques. Aquests tres 

elements presenten dues característiques 

comunes. En primer lloc el seu caràcter d’espais 

infrautilitzats i en segon lloc la seva idoneïtat per 

a l’activitat turística o de lleure. La combinació 

d’aquests dos factors els confereix un especial 

potencial de valorització que considerem clau a 

l’hora de plantejar la viabilitat dels primers anys 

del Projecte de la Rambla del Mar. 
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Un nou Barri de la Marina 

L’espai entre el Carrer del Mar i els Refugis del Moll de Costa 

En aquest espai de 60.000 m2 hi trobem terrenys i construccions propietat d’ADIF amb 

un ús disfuncional i terrenys i construccions del Port de Tarragona com els dos refugis i 

la Policia Portuària que admeten clarament ubicacions alternatives. Aquest espai es 

regula pel PMU 30 i és el principal element de valorització que pot facilitar la realització 

del Projecte de la Rambla del Mar. És un espai vinculat en algunes de les propostes 

fetes en el passat a la Plaça dels Carros i a l’edifici dels Serveis provincials del Ministeri 

de Foment. 

. 

La Marina Port Tarraco 

La Marina Port Tarraco és un espai per a embarcacions de luxe concessionat pel Port de 

Tarragona al fons d’inversió Qatarí Diar en el seu 100% per 30 anys fins a l’any 2033. És 

un espai llur activitat principal és el manteniment de grans embarcacions de lleure fora 

de temporada i que acull espais d’oficines i terciaris al seu entorn amb un grau baix 

d’ocupació. . Malgrat això presenta un grau de conservació i manteniment excel·lent. 

Disposa d’una àrea pròpia d’aparcament i utilitza un dels tinglados del Moll de Costa. 

. 

El Port Esportiu de Tarragona 

El Port Esportiu de Tarragona és una concessió del Port de Tarragona a l’empresa 

Nàutic de Tarragona SA de la que la mateixa Autoritat Portuària reté un 35% de 

l’accionariat i la majoria de les accions les ostenta el Reial Club Nàutic de Tarragona. La 

concessió expira l’any 2024. Tot i que l’ocupació dels amarradors és elevada, el Port 

Esportiu ha fracassat en els darrers anys a l’hora de trobar una ocupació estable per als 

seus locals comercials i de jugar un paper rellevant a la vida urbana de la ciutat com féu 

en el passat. 

. 
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La Tabacalera 

L’antiga fàbrica de tabacs és un espai de caràcter industrial recuperat per l’Ajuntament 

l’any 2008 de l’empresa Altadis i que ocupa 40.000 m2 a la façana fluvial de Tarragona. 

L’objectiu de l’Ajuntament ´s convertir-la en el gran complex cultural de la ciutat però des 

de que en té la propietat tan sols n’ha pogut ocupar dos edificis auxiliars, els magatzems 

1 i 2.  Aquest mes d’agost ha quedat obert el concurs per a la redacció del pla funcional i 

arquitectònic d’aquest espai. 

 
. 

L’actual estació d’ADIF 

L’actual estació d’ADIF presenta un gran potencial de recuperació un cop perduda la 

seva funcionalitat actual. La majoria de propostes fetes fins avui per a la Façana 

Marítima han modificat l’emplaçament de l’estació de ferrocarril cap a posicions més 

accessibles. No obstant això, en l’actualitat es troba en obres per a la seva adaptació per 

a persones de mobilitat reduïda per un valor de 3,2 milions d’euros i, al mateix temps, el 

Port de Tarragona inverteix en una passera per comunicar-la amb la Rambla de 

Tarragona per valor de 1,5 milions d’euros. 

. 

El Teatre Romà i el PMU 42 

Després d’un llarg període de vicissituds, el Teatre Romà, propietat de la Generalitat de 

Catalunya disposa d’un projecte per a la seva rehabilitació i museïtzació que va iniciar 

les seves obres el passat mes de gener. Per una altra banda, la ciutat disposa del PMU 

42 que permet alliberar l’espai annex al Teatre tot traslladant-ne els drets urbanístics a 

un altre entorn. La coordinació d’ambdues actuacions permetria generar un espai públic 

de primera magnitud al bell mig de la Part Baixa. 

. 

Nous equipaments i espais públics per a la Part Baixa 
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L’Amfiteatre 

L’Amfiteatre Romà de Tarragona és l’edifici icònic del patrimoni romà de l’antiga ciutat de 

Tarraco. Propietat de l’Ajuntament de Tarragona i gestionat pel Museu d’Història de 

Tarragona rep cada any 180.000 visites. El seu emplaçament es troba encaixat per la 

traça de la via del tren, que n’impideix completament la seva connexió directa amb el 

mar i el situen en una condició urbana de cul-de-sac. El seu estat de conservació és bo i 

acull nombrosos actes i de diferents tipus cada any. 

. 

El Fortí de la Reina 

El Fortí de la Reina és una construcció militar del segle XVIII bastida en ocasió de la 

Guerra de Successió, situada de manera estratègica en la Punta del Miracle de 

Tarragona, controlant la línia de costa. És declarat Bé Cultural d'Interès Nacional. De 

titularitat privada, va ser motiu de polèmica per la concessió d’una llicència per a un 

restaurant en zona verda l’any 1989 que fou finalment enderrocat l’any 2009. El 

planejament urbanístic vigent permet la realització d’activitats d’hosteleria de nou 

respectant la integritat del monument. 

. 

El Fortí de Sant Jordi 

El Fortí de Sant Jordi és un Baluard construït pels anglesos en el context de la Guerra 

de Successió, per tal de defensar la línia costanera en la zona de la platja del Miracle.És 

declarat Bé Cultural d'Interès Nacional. Rehabilitat l’any 1990, és un recinte propietat de 

l’Ajuntament de Tarragona sense cap ús específic més enllà del seu bon estat de 

conservació i la celebració d’esdeveniments de recreació històrica de la Guerra de la 

Independència. 

. 

El Patrimoni de la Punta del Miracle 
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L’Hotel Imperial Tarraco 

L’Hotel Imperial Tarraco és un equipament turístic de titularitat privada que compta amb 

170 habitacions i que forma part intrínseca de l’”skyline” de Tarragona des de la seva 

construcció l’any 1963. El mes de maig de 2017 va tancar les seves portes per 

sotmetre’s a una profunda reforma i reobrir a principis de 2019. 

. 

La Ciutat del Repòs i les Vacances (La Residencial) 

La Ciutat Residencial és un espai de lleure inaugurat com a espai de descans dels 

treballadors l’any 1957 a l’entorn de la Platja Llarga. Transferida l’any 1983 a la 

Generalitat, tancà les seves portes l’any 2011 i fou posada al mercat l’any 2016 per raó 

d’un canon de lloguer anual de 480.000 euros durant 50 anys sense èxit. El POUM de 

Tarragona en regula el seu ordenament per mitjà del PEU 05, que n’assenyala un sostre 

edificable de 9.895 m2 i n’indica un ús preferentment públic. És annex a l’espai definit 

pel PPU 40 que permet l’edificació hotelera i comercial. 

. 

El Preventori de ls Savinosa 

El Preventori de la Savinosa fou inaugurat l’any 1932 i ocupa 83.461 m2. L’any 1976 

tancà les seves portes i ha completat ja 40 anys sense ús i en un estat de degradació 

elevat. És propietat de la Diputació de Tarragona que l’any 2016 n’adjudicà el concurs 

d’idees als arquitectes Fuses-Viader, Mansilla i Perea que en preparen la seva fitxa 

urbanística per incloure -la al POUM de Tarragona l’any 2018, ja que avui no en preveu 

cap ús específic. 

. 

Reservoris de valor  
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