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1- Introducció. 

Des del gener de 2015 l’Associació de Veïns Tarragona Centre ha iniciat una campanya 
que té per objecte la redefinició de l’espai públic al voltant del Mercat Municipal de 
Tarragona. En el projecte de reforma del Mercat, la Plaça Corsini i voltants es defineixen 
com un espai buit, encimentat i alliberat de vegetació i equipaments urbans per tal de 
poder ésser utilitzat com emplaçament del mercadet ambulant. Des de l’Associació hem 
demanat que es redefineixi el projecte per tal de donar lloc a altres espais d’ús comunitari 
com un espai més verd, amb bancs, amb una zona infantil, zones d’ombra etc.  

Algunes de les accions realitzades per reivindicar aquest ús polivalent han estat 
l’organització de recollida de propostes (més de 200 propostes presentades per la 
ciutadania), un taller sobre un procés participatiu, l’organització d’un acte en el qual es 
va emplaçar a les forces polítiques a posicionar-se sobre el tema durant la campanya 
electoral, reiterades entrevistes amb els grups municipals i en especial amb la Consellera 
de Comerç, la realització de diverses assemblees amb el veïnat, la realització d’un concurs 
de dibuix sobre com els nens voldrien la Plaça, la petició d’informació a la Consellera 
sobre aspectes concrets del retorn del mercadet a la Plaça etc. Finalment, el passat mes de 
gener vàrem tenir una entrevista amb els Consellers Ferrando i Milà en la qual se’ns va 
informar del projecte definitiu de la Plaça que, si bé incorpora algunes millores (algunes 
torretes i bancs, una font i una pèrgola) dista molt de respondre a les necessitats que 
nosaltres entenem té l’entorn.  

 

 

 

 

2- Fonaments de la proposta 
 

Si fixem en un mapa els parcs infantils i les zones verdes de la ciutat de Tarragona veurem 
la seva distribució irregular i destacarà de forma clara un gran espai buit, mancat d’aquest 
tipus d’equipaments, que es troba situat al voltant de la Rambla Nova. Entenem que 
existeix una gran mancança al centre de la ciutat que fa que l’espai públic per a ús ciutadà 
sigui gairebé inexistent. Carrers amb voreres estretes, fortament transitats, amb una gran 
densitat de tràfic rodat i sense espais de repòs i oci com poden ser els espais verds o les 
places. El centre de Tarragona presenta un espai poc amable pels veïns i per la vida 
comunitària. Aquesta manca d’atractiu i d’equipaments, acompanyat de l’envelliment 
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vegetatiu de la població que tradicionalment ha viscut al centre pot conduir en poc temps 
a la despoblació i la degradació , Tarragona no pot permetre’s que el seu centre es degradi. 
Tots sabem que la manca d’intervenció preventiva pot acabar produint degradació i que 
rehabilitar zones degradades és difícil i car. No podem tenir desaprofitats espais 
emblemàtics i aprofitables com els que existeixen al centre (la Plaça Corsini, el Banc 
d’Espanya). 

Cal també tenir present que la ubicació al centre fa que siguin aprofitables tant pels propis 
residents de la zona com per tots els ciutadans i pels visitants ocasionals de la ciutat. Si 
analitzem l’àrea al voltant de la Rambla considerada com un eix, fins a la Rambla Vella 
per la part superior i fins al c/Caputxins per la inferior, trobem una mancança total 
d’equipaments. Si ens fixem en concret el tema de parcs infantils, en aquesta zona només 
trobem el de Verdaguer, completament sobreexplotat. En cap altra zona amb aquesta 
densitat de població (fixa i flotant) hi ha una mancança com aquesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Característiques  de l’Espai 

La Plaça Corsini és un rectangle d’uns 2.400 m quadrats (45 m x 54 m) que actualment 
està majoritàriament ocupat per la carpa que allotja als paradistes del mercat. Està 
previst que durant la tardor els paradistes es traslladin a l’interior de l’edifici del mercat 
deixant l’espai buit. En aquest moment es procedirà al desmuntatge de la carpa i la 
urbanització de la plaça.  

Els carrers adjacents a l’edifici del mercat (Gobernador González i Rèding) així com 
l’espai davant de l’entrada del C/Colom han estat ja urbanitzats amb rajoles i faroles 
sense altres elements d’equipament urbà. 
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4- Proposta:  

 
Propostes immediates per a la Plaça Corsini i voltants: 
 

Instal·lació d’un parc infantil en la millor ubicació que es consideri tècnicament per no 
perjudicar la circul·lació. Una possibilitat podria ser sota la pèrgola que hi ha previst 
instal·lar davant de l’edifici de correus per aprofitar l’ombra i perquè la seva situació en 
una cantonada entenem que no perjudica  la circul·lació. Tot i que considerem que la 
ubicació més idònia és al mig de la plaça, al voltant de la farola històrica que es recuperarà 
atès que d’aquesta manera entenem que el conjunt guanyaria en estètica i també facilitaria 
la circul·lació lateral. Hauria de tenir un mínim de 100 metres quadrats (és a dir  el 5% de 
la superfície total de la Plaça i el 5% del total de metres quadrats concedits a les parades 
del mercat ambulant que segons se’ns ha indicat disposen d’un total de 2.360 metres 
quadrats). Es podria fer d’acord amb les idees d’algun dels nens participants en el concurs 
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de dibuix vinculat als elements del seguici, tematitzant igual que el de la Plaça Verdaguer 
però vinculant-lo al bestiari del seguici de Tarragona. Sens dubte seria molt atractiu per 
la canalla i també un element d’atracció per al turisme. Aquest parc hauria de disposar de 
paviment amortidor i de bancs i torretes amb arbres al voltant que permetessin l’estada 
de les famílies o d’altres persones.   

Alguns exemples de parcs infantils de petites dimensions: 

 

 

 

 

Dibuixos a terra de la Plaça que facilitin i estimulin el joc infantil (circuïts per fer amb 
patins i patinet, xarranca, altres dibuixos d’acord amb l’assessorament expert). Aquesta 
actuació permetria el total desenvolupament de les activitats, com el mercadet ambulant, 
a la superfície de la Plaça.  

Alguns exemples de jocs infantils pintats a terra: 
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1. Joc de la Diana Gegant 

 

2.   Joc de la xarranca de cargol 

 

3. Camp de futbol de xapes 

 

4. Joc de llançament de pedres (tres en ratlla) 
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Cadascun d’aquests jocs hauria d’anar acompanyats d’una llegenda (que també podria 
estar pintada al terra) que expliqués les normes del joc de forma senzilla. 

La instal·lació d’aquests jocs hauria de venir assessorada per especialistes que 
permetessin reforçar el seu caràcter pedagògic i d’estimulació de la psicomotricitat i la 
socialibilitat dels nens (IMET...). A l’hora es podria aprofitar la instal·lació d’aquests jocs 
per afegir-hi motius del Seguici Popular de Tarragona. Els elements del seguici són una 
part important del patrimoni cultural de la ciutat i gràcies a la feina feta per les escoles i 
les colles en la divulgació, són actualment un element molt atractiu i de molt d’interès per 
als nens i nenes. Pintar a terra alguns elements del Seguici, vinculant-los als jocs podria 
suposar un atractiu extra. De fet, en el concurs de dibuix organitzat per l’Associació de 
Veïns, un dels nens guanyadors va proposar tematitzar el parc infantil amb els elements 
del seguici de Tarragona. 

En aquest disseny caldria comptar amb l’opinió i la intervenció dels infants i també seria 
una bona oportunitat per donar cabuda a l’expressió d’artistes d’art urbà de la ciutat, tal 
com s’ha fet amb l’actual carpa. 

Un bon exemple d’intervenció en una Plaça per a millorar la seva estètica i utilitat es pot 
veure en aquest vídeo que recull el procés de transformació de la Plaça de les Glòries a 
Barcelona. 

http://ajuntament.barcelona.cat/glories/es/els-jocs-infantils-pintats-a-terra-de-les-glories-en-
video/ 

 

Instal·lació de pèrgoles o altres elements mòbils (veles etc) que permetin zones 
d’ombra a la plaça i als carrers laterals (Rèding i Governador González) durant els 
mesos de més calor.  

El disseny actual de l’espai, tant de la Pl. Corsini com dels carrers laterals no incorpora 
cap element que doni ombra. Això fa que durant els mesos de calor i a les hores centrals 
del dia aquests espais siguin gairebé intransitables. Si volem revitalitzar el centre, fer-lo 
un espai agradable i concorregut per tal d’afavorir la socialització i estimular el comerç i 
l’hoteleria, resulta imprescindible dotar-lo de zones d’ombra. Donat que sembla resulta 
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molt difícil dotar-lo d’arbres prou frondosos per donar ombra natural, cal pensar en 
pèrgoles que permetin ombrejar i a més siguin prou lleugeres per a facilitar el trànsit tant 
de les persones com dels vehicles i la instal·lació dels marxants. 

A l’hora, aquestes pèrgoles haurien de tenir el disseny més atractiu possible i també 
vegetació enramada que permetés gaudir mínimament d’elements vegetals i no fer 
l’entorn tan hostil.  Aquest tipus podria ubicar-se al lateral on hi ha previst en el disseny 
instal·lar els bancs i substituir els arbustos per aquesta vegetació enramada. 

 

D’altra banda, per tal de permetre la circul·lació de vehicles i de persones pensem que ses 
podrien buscar models de pèrgoles d’un sol peu (com la que es mostra a la fotografia) i 
aliniar-les amb les faroles existents.  

Alguns exemples: 

	 

També seria possible buscar pèrgoles o cobertes amb elements mòbils que permetessin 
donar més ombra a l’estiu i alhora que fos un espai assolellat a l’hivern. 
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Fer l’espai més agradable per a transitar beneficiaria a l’hora al mercat municipal, al 
comerç de l’entorn i sens dubte també al mercadet ambulant atès que amb les condicions 
climatològiques de Tarragona i sense cap ombra l’espai resulta molt poc atractiu per als 
vianants, clients potencials. 

 

Proposta de futur respecte a l’evolució del mercadet ambulant.  

 

Caldria pensar en una progressiva disminució de l’espai ocupat pels marxants per 
tal d’ampliar l’espai disponible per ús ciutadà. A l’hora aquesta mesura facilitaria la 
circul·lació de les persones els dies de mercadet i l’accés a l’edifici del mercat municipal 
que pot veure’s col·lapsat en dies de presència dels marxants. Aquesta disminució podria 
venir donada per una reducció dels metres quadrats d’ús atorgats a cada parada o per una 
disminució del nombre de parades atorgades. Per tal de no lesionar els drets dels marxants 
que actualment tenen parcel·les concedides, aquestes modificacions s’haurien d’anar fent 
a mesura que les concessions municipals s’esgoten (15 anys des de la data de la concessió 
d’acord amb la legislació vigent) o quan aquesta es produeix anticipadament per raó de 
jubilació, decés o renúncia del titular. És per aquest motiu que resulta del tot necessari 
disposar de la informació concreta sobre les concessions de les parcel·les realitzades. És 
a dir, data de concessió i de finalització d’aquesta, titular o titulars de la mateixa, nombre 
de metres concedits. Això permetria elaborar un projecte a mig termini sobre el mercat 
ambulant i sobre els espais al voltant del mercat municipal.  

Des de l’Associació de Veïns vam fer arribar a la Consellera Ferrando, presidenta 
d’ESPIMSA, una carta amb data 3 de desembre de 2015 en la qual demanàvem conèixer 
quina seria l’ocupació de la Plaça i voltants pel mercadet. La informació que se’ns va 
donar respecte a aquest tema, que reproduïm aquí textualment, indica que el límit de 
concessions previ a la marxa a la Rambla Nova era de 295 parcel·les de 2x4 m, és a dir, 
un total de 2.360 metres quadrats.  

El nombre de parades concedides a la Rambla Nova actualment, són els 

mateixos que inicialment hi havien a la Plaça Corsini, abans de l'obra del Mercat, 

no s'han realitzat altes noves,  són les mateixes, es a dir 295 parades de 2 metres 

de lineal per 4metres de fondària. 
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No se’ns ha facilitat però informació sobre les dates de caducitat de les concessions o 
sobre si totes estan ocupades i tots els paradistes tornaran. Aquesta informació és 
essencial per a poder dissenyar el futur del mercadet ambulant a curt i mig termini. D’altra 
banda, hem rebut informacions de membres del Consell d’Administració d’ESPIMSA, 
tot i que no tenim informació al respecte des de l’Ajuntament, de que amb la nova 
instal·lació la concessió de totes les parcel·les es renovarà per als proper 15 anys. Si això 
fos així el disseny del mercadet quedaria hipotecat de forma permanent.  

 

D’altra banda, entenem que també seria necessari modernitzar la imatge del mercadet 
ambulant per tal de fer-la més atractiva per a la ciutadania i per als visitants. En aquest 
sentit, considerem que caldria demanar una certa coordinació estètica sobre el tipus 
d’entoldats que s’utilitzen així com regular l’ús de vehicles de determinat tonatge. 
Millorar la imatge del mercadet el faria més agradable i transmetria una idea de major 
qualitat en consonància amb la remodelació i modernització del mercat municipal que 
s’ha realitzat.  


