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PSC i ERC pacten un «govern de progrés»
a Tarragona garantint el canvi i el diàleg
El nou executiu local es compromet a mantenir l’anella verda i aprovar provisionalment el POUM, modificat, en un any
MARIA FERNÁNDEZ NOGUERA / Tarragona

L’alcalde electe, el socialista Josep Fèlix Ballesteros, i el futur segon tinent d’alcalde, el republicà Sergi de los Ríos, van
escenificar ahir al matí la signatura del
●

Diàleg i Primer, Tarragona van ser els eslògans
electorals d’ERC i PSC,
respectivament. Dues premisses que, segons va destacar Ballesteros, han servit de base de la negociació que ha fructificat en el
nou pacte de govern d’esquerres a l’Ajuntament de
Tarragona, que obre una
nova etapa després de 18
anys de CiU a l’alcaldia.
Qui serà nomenat batlle
dissabte va garantir un
«canvi de polítiques, de
maneres de fer, amb transparència, rigor i honestedat». De los Ríos, de la seva banda, va fer ressaltar la
importància de fer ressorgir la «catalanitat» de Tarragona.
L’acord de govern està
basat en una actitud dialogant i participativa; en la
voluntat de desencallar temes com la façana marítima o els equipaments; en
el desenvolupament de
projectes com el pla estratègic amb horitzó al 2022,
la candidatura a capital europea de la cultura 2016 i
als Jocs del Mediterrani
2017 per «situar Tarragona al món»; i la lluita per
garantir la cohesió social i
evitar l’exclusió.
Eixos bàsics al programa
Des del punt de vista urbanístic, el nou govern de
progrés ha acordat agilitar

pacte del «govern de progrés per Tarragona». PSC i ERC es van comprometre a
consolidar un executiu local sòlid en què
regni el «diàleg» (amb ciutadans i altres
partits) i que representi la voluntat de

«canvi» que els electors van manifestar a
les urnes. Entre els eixos bàsics de
l’acord, destaca la recerca de consens polític i ciutadà al pla urbanístic, que s’aprovarà en menys d’un any; l’anella verda;

les polítiques d’igualtat; el desbloqueig
de la façana marítima en sis mesos; la divisió de la ciutat en districtes; l’edificació
de 900 habitatges socials i la voluntat que
Tarragona exerceixi de capital catalana.
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l’aprovació definitiva del
pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) però tenint en compte la participació ciutadana i preservar l’anella verda, de
manera que es revisarà la
urbanització de més de
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3.000 habitatges projectada al pont del Diable i
s’eliminarà la Móra 2. A
més, hi ha el compromís
de tenir un projecte que
garanteixi la viabilitat tècnica i financera en sis mesos del projecte de façana
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El programa de govern recull la
voluntat de les dues formacions de
reactivar la junta local de seguretat
per coordinar els diferents cossos
de seguretat presents a la ciutat.
D’altra banda, l’executiu bipartit
es compromet a facilitar la participació ciutadana i descentralitzar
els serveis. Així, en el termini d’un
any es preveu fer projectes per dividir la ciutat en districtes, organitzar consells de barri i revitalitzar
els consells sectorials que ja existeixen. PSC i ERC es comprometen a presentar, en sis mesos, un
defensor de la ciutadania. També
es promocionarà l’esport de base
com a element bàsic d’integració.

«El dia 16 serem
un sol govern
estable i sòlid i
marcat per la
capacitat de
consens»
«No hem fet
àrees estanques i
hem vetllat per la
transversalitat»
«Hem de
refermar la
capitalitat de
Tarragona a
Catalunya»
쮿
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també adopta la proposta
electoral del PSC de construir 900 habitatges protegits. En matèria de medi
ambient, hi ha el compromís d’aplicar criteris de
sostenibilitat al POUM a
partir de l’Agenda 21.
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marítima per cobrir les
vies del tren. Un dels reptes que ja es reclamaven
des de l’oposició és fer un
pla d’equipaments per
buscar solucions al Banc
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la Tabacalera. El govern
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«El que no hem
de fer és mirar al
passat, sinó al
present i al futur»
쮿

«Hem de refer
els ponts de
diàleg entre
administracions»
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