
   El recorregut de l’Associació de 
Veïns Tarragona Centre va començar 
l’any 2007 quan es van agrupar les 
reivindicacions d’un grup de veïns del 
carrer Unió sota el nom de CUA. Set 
anys després, al 2014, vam canviar 
de nom i vam modificar els objectius 
de l’associació tot ampliant l’espai al 
qual volem representar: el centre his-
tòric de Tarragona excloent aquells 
espais on ja existeixen associacions 
de veïns pròpies. L’any 2015 ens vam 
fusionar amb l’Associació de Veïns 
Rambla Nova-Balcó que, fins llavors, 
s’ocupava dels voltants de la Rambla. 
   Actualment comptem amb 507 
socis, tenim un grup de col·labo-
radors actius i una Junta Directi-
va formada per 10 membres que 
es reuneix totes les setmanes.
   El nostre objectiu és evitar la pro-
gressiva degradació del centre de 
la ciutat. Cada cop hi ha més pisos i 

locals comercials buits i considerem 
que cal actuar per renovar i donar-li 
un impuls important a la zona. Si no 
treballem ara per a què el centre es-
tigui viu, net i sigui un entorn agrada-
ble per viure-hi, en pocs anys veurem 
com l’abandonament s’accentua i el 
problema serà més greu. El fenomen 
no és nou, és conegut en moltes al-
tres ciutats i cal que hi posem remei.

   Mantenim tres línies d’actuació 
principals. D’una banda, el que ano-
menem “manteniment preventiu” 
que consisteix en denunciar i posar 
en coneixement de l’Ajuntament 
totes les mancances i desperfectes 
que afecten a l’espai públic. Pavi-

ments o mobiliari urbà malmesos, 
espais mal conservats, solars buits 
que generen brutícia o els aparca-
ments indeguts són, malaurada-
ment, imatges que massa sovint 
contemplem als nostres carres. 
   D’altra banda, també ens hem pro-
posat dur a terme dues iniciatives per 
tal de reivindicar el que ens semblen 
greus mancances de la zona: l’absèn-
cia d’equipaments municipals com 
llars d’infants públiques, centres cí-
vics, ludoteques o espais esportius, i 
la manca d’un espai públic habitable 
amb places, espais verds i parcs in-
fantils. Aquestes reivindicacions han 
cristal·litzat en el projecte de recupe-
ració del Banc d’Espanya i en el projec-
te de re-definició de la Plaça Corsini.
 
   Estem oberts a les vostres idees i 
suggeriments. Fer-se soci és gratuït. 
Us esperem!

EL CENTRE BATEGA FORT

“El nostre objectiu és evitar 
la progressiva degradació 
del centre de la ciutat”
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La revista que teniu a les mans és la presentació de la feina que desenvolupem des de l’associació 
i, al mateix temps,  una invitació a tot el veïnat a participar i ajudar-nos a cuidar aquest entorn que 
compartim. Cal que treballem tots plegats si volem aconseguir una ciutat millor. 

Tarragona
Centre

www.facebook.com/AVtgncentre 



LA NOSTRA FEINA
A partir del 2014, l’AV Tarragona Centre va agafar embranzida i es va fixar com un dels seus objec-
tius principals la denúncia de les necessitats que pateix la zona i la generació de propostes de mi-
llora que, poc a poc, ajudin a definir l’entorn on volem viure. A continuació us presentem algunes 
de les propostes i projectes en els que hem participat i, també, els reptes que plantegem pel futur.

BANC D’ESPANYA
   L’històric edifici de la Rambla Nova porta més 
d’una dècada tancat i desaprofitat. El 2010 va pas-
sar de titularitat estatal a mans municipals, però 6 
anys després l’immoble segueix  abandonat i enca-
ra no s’ha decidit quin serà el seu futur. 
   Considerem que no té cap sentit disposar d’un es-
pai com aquest buit al bell mig de la ciutat, sobretot 
quan la zona pateix una manca d’espais per a l’ús 
ciutadà. És per això que proposem instal·lar-hi un 
centre cívic i cultural.
   A la primavera de 2016 vam fer públic un projecte 
on proposàvem possibles usos: una sala de lectura 
de premsa, una petita biblioteca de barri, una lu-
doteca, una sala d’actes o una sala polivalent per 
formació són algunes de les idees que hi cabrien.   
   Per difondre el projecte, ens hem entrevistat amb 
els regidors responsables i l’hem presentat a les for-
ces polítiques de la ciutat. Per ara, ja sumem més 
de mig miler de signatures a favor del centre. 
   Creiem que el millor destí per l’edifici és permetre 
que la ciutadania en faci un ús actiu i que es conver-
teixi en un espai viu. 

Punt d’acollida turística, museu del Gimnàstic de 
Tarragona, una gran biblioteca o una instal·lació de-
dicada a la difusió de la ciència són algunes de les 
idees que s’han posat sobre la taula per decidir el 
futur del banc. Per ara, cap a quallat i l’edifici, que 
disposa  de més de 2.400 metres quadrats, segueix 
tancat i deteriorant-se dia a dia.  

ENTORN DEL MERCAT CENTRAL
   En els darrers anys, les obres del mercat han causat incompta-
bles problemes a veïns i comerciants. La remodelació sense fi ha 
posat contra les cordes a molts negocis i ha provocat que la zona 
perdi part de la seva centralitat. Diuen que s’acosta la fi de les 
obres, però no ens resignem a veure com l’entorn, especialment 
la plaça Corsini, es converteix en un espai de ciment ideat exclu-
sivament per satisfer les necessitats del marxants.
   Acceptant el retorn dels paradistes al seu espai tradicional, vam 
idear un projecte que inclou arbres o pèrgoles per fer ombra, 
bancs i un parc infantil. La intervenció suposa utilitzar un 5% de l’espai que, en principi, està destinat als para-
distes. 
   El contingut de la proposta sorgeix d’un procés de participació obert a la ciutadania i d’un concurs infantil 
de dibuixos. Per ara, l’equip de govern ha acceptat que s’hi instal·li alguna pèrgola i algun banc, però no el parc 
infantil, tot i que accepta la idea de dibuixar jocs a terra. 
   El projecte es va presentar al ple de l’Ajuntament i va comptar amb el vot favorable de tots els partits menys 
dels que integren l’equip de govern. 
   Des de l’associació fem un seguiment actiu del projecte i sostenim el pols amb una nostra proposta que racio-
nalitza l’ús de l’espai i satisfà les  necessitats del veïnat. 

ALTRES PROPOSTES...



CARRER IXART

PLAÇA SANT JOAN

   Tot i que la idea inicial era obrir la circulació de vehicles i unir el carrer 
Ixart amb Estanislau Figueres, des de l’associació vam sol·licitar a l’Ajun-
tament que la part final del carrer es mantingués d’ús exclusiu per als 
vianants. D’aquesta manera, guanyàvem  un petit racó al centre que no 
es destinés merament al trànsit. 
   L’Ajuntament va acceptar la proposta i, fins i tot, va recollir una de les 
idees sorgides al concurs de dibuixos de l’entorn del mercat, el parc in-
fantil inspirat en el Seguici de Tarragona. El projecte de peatonalització 
es va materialitzar durant l’any passat, però el parc, previst també pel 
2016, es fa esperar. Comptem amb el compromís ferm del regidor Jo-
sep Maria Milà qui assegura que seguirà endavant, però ens mantenim 
atents per garantir que es compleix l’acord. 

   Durant mesos, un grup de veïns de l’entorn de la plaça de Sant Joan va 
escarrassar-se per esbrinar la titularitat de la plaça per sol·licitar-ne un 
condicionament urgent. El mal estat de l’asfalt, les pedres i els clots que 
hi havien aparegut preocupaven als veïns que van contactar amb l’asso-
ciació per canalitzar la seva demanda i el seu malestar. 
   Vam recollir la seva inquietud i la vam incloure a l’agenda per traslla-
dar-la al regidor corresponent. Després d’uns mesos d’insistència, final-
ment, vam aconseguir  que es millorés el paviment. 

TERRASSA PALAU DE CONGRESSOS
   Aquest espai és una immillorable atalaia per contem-
plar la part baixa de la ciutat i el mar. Es tracta d’un 
espai amb un gran valor, però no se li està donant l’ús 
que es mereix. L’esplanada compta amb un espai ampli 
per convertir-se en una plaça equipada amb un parc 
infantil. Som conscients que el fet de ser una terrassa 
en limita el usos, però sabem que amb una correcta 
adequació, la ciutat podria guanyar un bonic balcó des 
d’on mirar a mar. 

JARDINS DE LA CHARTREUSE I ESCALES DEL CARRER ZAMENHOF
   Tal i com se’ns va informar des del consistori, l’espai comprès 
entre l’antiga fàbrica Chartreuse i el carrer Zamenhof és de 
titularitat municipal, però fins al moment no s’ha elaborat cap 
pla que en contempli la seva restauració i adequació. Ara per 
ara, es tracta d’un punt negligit i degradat on s’hi acumulen 
deixalles i del qual no es realitza un manteniment ni una ne-
teja periòdica. 
   En vista de l’abandonament que sofreix, constatem la volun-
tat de de recuperar-lo per convertir-lo en un espai verd que 
convidi a acostar-s’hi i a passejar-hi. D’altra banda, és evident que cal realitzar intervencions per recuperar i 
il·luminar el tram de les escales del Vapor, una zona que en l’actualitat genera certs recels entre el veïnat.  



   Com explicava Patrícia Olivé de l’AV 
Tarragona Centre, el centre també 
està immers en un progressiu des-
poblament. El nombre de pisos buits 
augmenta i la falta de zones verdes, 
d’equipaments públics i problemes 
com l’aparcament empitjoren la situa-
ció. “El centre ha d’estar viu”, declarava 
després de detallar els eixos de treball 
de l’associació.  

  Disposar d’un espai públic en condi-
cions que serveixi de punt de trobada 
és imprescindible. En aquest sentit el 
centre pot emmirallar-se en els barris 
de Ponent. “Aquí es fa un ús intens 
dels carrers”, explicava Antoni Peco 
de la FAVT,  “Tenir places, bancs, parcs 
infantils o prioritzar les persones per 
sobre dels cotxes ha estat sempre fona-
mental ”. 
“A Tarragona ens hem acomodat, cal 
que tornem a aprendre a sortir al ca-
rrer i a queixar-nos”, apuntava Gem-
ma Fusté, portaveu de la FAV Llevant, 
i es queixava del pla urbanístic de la 
Budallera. Fusté va qüestionar la ne-
cessitat d’executar un projecte que, si 

ELS MOVIMENTS CIUTADANS DE TARRAGONA ES 
CITEN PER DEBATRE EL FUTUR DE LA CIUTAT

El 24 de novembre es va celebrar una trobada de diàleg, una iniciativa impulsada per l’associació amb la 
voluntat de fomentar l’entesa entre els col·lectius que treballen per millorar la ciutat.

“Cal que els moviments ciuta-
dans s’uneixin i es recolzin per 
augmentar la seva capacitat 
d’influència”

   Sobre la taula es van posar temes 
com l’actual model de mobilitat, l’ús 
de l’espai públic o la manca d’equipa-
ments urbans, qüestions que van  en-
cendre un debat intens i participatiu. 
En la primera intervenció de la tarda, 
el portaveu del Grup de Mobilitat, 
Oriol Senán, va assenyalar que per 
construir la ciutat que volem cal fugir 
d’un model de mobilitat com l’actual, 
dissenyat per recaptar i no pas per sa-
tisfer. Fixant-se en la seva àrea, Senán 
va denunciar les ombres d’un model 
com l’actual amb afany “recaptatori” 
que fomenta una  “mobilitat sostenible 
només per a qui se la pot permetre”.
   Per definir un projecte de ciutat és 
imprescindible escoltar i encaixar la 
diversitat de veus que composen el 
panorama tarragoní. Josep Lluís Or-
tiz, de Farts de Soroll, va exemplificar 
la complexitat de la qüestió relatant 
els problemes de convivència que pa-
teix el casc antic, un problema que en 
els darrers anys ha augment amb la 
proliferació de locals d’oci, bars i “ac-
tes sorollosos”. Trobar un equilibri que 
satisfaci els que hi viuen, els que hi 
treballen i els que la visiten és un repte 
que cal afrontar per evitar que el barri 
perdi els seus veïns i es converteixi en 
un reducte de l’oci o en un aparador 
pel turisme. 

tira endavant en la seva forma actual, 
ferirà un dels pulmons verds de la ciu-
tat i transformarà irremeiablement la 
Tarragona que coneixem. 
   Intervenció rere intervenció, es van 
posar de manifest els reptes i els pro-
blemes que encarem, però, la voluntat 
dels participants va ser la de buscar 
punts de trobada per emprendre el 
camí que ens conduirà cap a la ciutat 
que desitgem.
   En aquest sentit es va pronunciar Pe-
dro Redondo, de la plataforma Oppi-
da, qui va fer una crida a l’acció des 
d’una visió positiva que serveixi per 
construir una “ciutat horitzontal, coo-
perativa i solidària”.  Redondo va cele-
brar la cessió  per part de l’Ajuntament 
del mòdul número 6 de la Tabacalera 
on hi instal·laran un centre social au-
togestionat. 
   Es van plantejar nombrosos reptes 
en molts àmbits i amb actors molt di-
versos, però va quedar clar que hi ha 
ganes de treballar. Cal que els movi-
ments ciutadans s’uneixin i es recolzin 
per augmentar la seva capacitat d’in-
fluència sobre els equips de govern. 
La ciutadania es mereix una ciutat 
que creixi com un reflex de les seves 
necessitats, que encari i resolgui les 
necessitats de la seva vida diària. 

Participants
La trobada va comptar amb l’as-
sistència de mig centenar de ciu-
tadans i amb representats de la 
Federació d’Associacions Veïnals 
de Tarragona (FAVT), la fede-
ració Segle XXI, la federació de 
l’Àrea de Llevant (FAV Llevant) 
i de les plataformes ciutadanes 
Oppida, Farts de Soroll i Grup de 
Mobilitat.

avtgncentre@gmail.com


