
20 diarimés 15/10/2020 OPINIÓ
Les cartes al DIARI MÉS, poden fer-les arribar a la redacció per correu (carrer Manel de Falla, 12, baixos. 43005 de Tarragona o carrer Monterols, 36, 2n. 43201 de Reus),                     
o mitjançant el correu electrònic (redaccio@mestarragona.com o redaccio@mesreus.com). El diari es reserva el dret de publicació de les cartes i de no donar resposta a 
les mateixes. Les cartes no seran retornades i no han de superar el màxim de vint línies. Les cartes han d’anar signades indicant el número de D.N.I. i el telèfon de contacte.

Edita: 
Tamediaxa, S.A.
DL: T-1609/2001
issn: 1579-5659

Director General:
Carles Abelló

Cap de publicitat:
Contxi Joan
Disseny editorial:
Carles Magrané
Cap de distribució:
Jaume Cañada

Directora: Sílvia Jiménez.

[redaccio@mestarragona.com] 

Redacció: Carles Gosálbez, Vicente 

Izquierdo i Mònica Pérez.

Especials: Anna Ferran. 

Tancament: Mario López. 

Fotografia: Olívia Molet i Gerard Martí. 

Edició de publicitat: Sara Sorando. 

Distribució: Marta López. 

Administració: Núria Clos.

Publicitat: Maria Molleda,                      

Maria José Ferré i Jordi Font.

[publicitat@mestarragona.com]

Imprimeix: Indugraf Offset, S.A.

Distribució 

controlada:

Manel de Falla, 12, baixos.
43005 TARRAGONA
977 21 11 54 Fax 977 23 68 83

C/Llovera, 18 - 1r, 1a.
43201 REUS
977 32 78 43 Fax 977 59 07 47

Amb la col·laboració de:

www.diarimes.com - www.facebook.com/DiariMes

Modernisme: 27–0 + Centre Jujol

TRIBUNA

Dilluns, 14 de setembre. Davant la realitat que 
el Consell de Modernisme (CM) no s’havia 
convocat encara durant aquesta legislatura 
2019-2023, vaig prendre la iniciativa de fer 
una reunió informativa de l’estat de la qües-
tió modernista de la ciutat. D’acord amb les 
restriccions pandèmiques, únicament podí-
em ser 10 persones, vaig citar únicament a 
tots els representants polítics per parlar del 
Centre Jujol, Mas d’En Sordé, Teatre Metro-
pol, Quinta Sant Rafael, Santuari del Sagrat 
Cor amb obra gaudiniana, cambril jujolià 
dels Pares Carmelites.... A la trobada van as-
sistir Rubén Viñuales (Cs), Elvira Vidal (Junts 
per Tarragona), Àlvar Calvet (CUP) i Elisa 
Vedrina (PP), va excusar l’assistència Sandra 
Ramos (PSC). 

Després de lliurar als presents el document 
Consell de Modernisme. Balanç 2009-2020, 
es van visionar gairebé 40 fotos del Bé Cul-
tural d’Interès Local (BCIL), així com la pro-
pietat tardomedieval, que la Generalitat ha 
descatalogat recentment i que era un BCIN. 
Tothom va opinar a favor d’activar aquest 
projecte de rehabilitació per a convertir el 
Mas d’En Sordé en un hotel rural de 4 estels. 
La CUP va estar en desacord amb la construc-
ció del més de 200 habitatges, que l’empresa 
promotora vol fer i té aprovada tota la docu-
mentació requerida urbanísticament tant per 
part de l’Ajuntament com del Departament 
de Territori de la Generalitat. Actualment hi 
ha una moratòria, per revisar l’actual POUM. 
La proposta que va fer en un plenari Dídac 
Nadal (JxT), ratificada per Elvira Vidal, va 
ser comentada pels assistents. Es tracta que 
el Mas passi a ser propietat de l’Ajuntament 
i aquest obri un concurs pera atorgar la con-
cessió administrativa corresponen, per un 
període d’uns 40 o 50 anys. En qualsevol cas, 
és més que urgent emprendre una decisió al 
respecte, ja que el seu estat actual pot derivar 
a un estat ruïnós.

El segon tema tractat és el Centre Jujol, que 
necessita la ciutat com l’aire que respirem. El 
Col·legi d’Arquitectes, presidit per Joan Tous, 
al que vaig invitar per conèixer de primera 
mà la idea reflectida en el document Casa 
Jujol. Centre d’Interpretació de l’obra de Jujol, 
redactat pels arquitectes Roger Miralles i Nú-
ria Salvadó, per ubicar en la Casa de les Àni-
mes, propietat del COAC, en la Part Alta. Tous 
manifesta l’aportació que pot fer el COAC a la 
ciutat de Tarragona amb aquesta finca ur-
bana, que ha tingut ja nuvis amb propostes 
turístiques.

Crec que aquesta proposta pot reeixir, 
però a la vegada penso que també s’hauria de 
complementar que en el mateix Teatre Me-
tropol es disposés de dues zones jujolianes; 

1. En la sala actual existent entre el passadís 
d’accés, des del carrer i el d’entrada al teatre 
pròpiament dit, hi hagi quelcom jujolià per 
endinsar-se amb la seva creativitat i, si s’es-
cau, de marxandatge i 2. Al jardí, construir 
una sala d’uns 30 o 40 metres quadrats amb 
un espai museïtzat. D’aquesta manera es po-
dria posar a la venda l’edifici de la Rambla 
Nova 46. Els diners d’aquesta venda serien 
destinats al projecte COAC. 

Dimarts, 29 de setembre. En la sessió ple-
nària municipal, els grups municipals Cs, 
Junts per Tarragona i la CUP, presenten i 
llegeixen conjuntament la Moció per Tarra-
gona per dignificar, conservar i divulgar el 
Patrimoni Modernista de la Ciutat de Tar-
ragona. D’aquesta vull fer esment a diferents 
paràgrafs: 1. «Nombroses poblacions han 
impulsat, mitjançant els seus ajuntaments... 
Amb l’objectiu de reconèixer i difondre l’obra 
de Jujol i, en general, el patrimoni modernis-
ta del seu terme municipal... L’obra i figura 
de Jujol, així com el patrimoni modernista 
d’altres coneguts artistes i arquitectes, conti-
nuen passant molt desapercebuts i sent poc 
reconeguts a Tarragona, ciutat on va néixer 
aquest arquitecte... Uns altres dels objectius 
pels quals va ser creat l’esmentat Consell de 

Modernisme són els d’assessorar a l’Ajun-
tament... Com col·laborar amb altres ciutats 
amb matèria de patrimoni modernista». 
Més endavant fa referència als 55 elements 
modernistes inventariats: 31 edificis, 16 ele-
ments d’edificis. Més endavant llegim «els 
fills de l’arquitecte Jujol, Teresa i Josep Ma-
ria, desitgen cedir el llegat del seu pare... La 
cessió encara no ha estat possible a causa de 
diversos impediments. Són dues les raons 
que han dilatat en el temps aquest projecte. 
En primer lloc, la tria de l’emplaçament i la 
seva adequació i, en segon lloc, l’avaluació 
de la despesa de l’adquisició i manteniment 
de l’equipament... Actualment hi ha dos 
possibles emplaçaments per acollir l’anhelat 
Centre Jujol: El Teatre Metropol i l’anomena-
da Casa de les Ànimes». Abans d’entrar als 
acords: «Tarragona no es pot desentendre de 
la responsabilitat de conservar, preservar i 
difondre el llegat jujolià».

Les propostes, llegides pels representants 
dels tres partits polítics, van ser cinc: 1. Ini-
ciar el projecte per fer realitat el Centre Jujol; 
2. L’Àrea de Patrimoni convoqui el CM com 
més aviat millor; 3. Elaborar un pla de rehabi-
litació dels immobles i elements modernistes  
i evitar la degradació que pateixen diversos 
edificis com són la Quinta Sant Rafael i el 
Teatre Metropol; 4. Que l’Ajuntament incre-
menti la partida del pressupost municipal 
destinada a executar les diferents propostes 
per la protecció i la difusió del modernisme a 

la ciutat de Tarragona i 5. Informar d’aquests 
acords al Consell de Modernisme, al Col·legi 
d’Arquitectes de Tarragona, a la Universitat 
Rovira i Virgili, al Consell Comarcal del Tar-
ragonès, a la Diputació de Tarragona i a la 
Generalitat de Catalunya.

La votació va ser votada a favor pels 27 
consellers, unanimitat absoluta. Des d’aquí 
vull congratular-me amb tota la ciutadania 
i hem de ficar un ciri permanent als patrons 
tarragonins, Sant Magí i Santa Tecla, fins que 
el Centre-Casa Jujol l’inaugurem. Moltes grà-
cies, Elvira, que has estat la promotora per-
què la moció és debatís, amb tot el que això 
significa que els nostres representants siguin 
conscients del que Jujol i el Modernisme sig-
nifica per la ciutat. Es va guanyar per una go-
lejada del campanar La Capona: 27 a 0.

Dimecres, 7 d’octubre. Primera reunió 
del CM d’aquesta legislatura. Com ha estat 
telemàtica hi hi ha hagut alguns entrebancs 
inicials per incorporar-se els seus membres 
a la reunió. En línies generals ha estat força 
positiva, sobretot per les dues peticions que 
ha expressat el regidor Hermán Pinedo en 
finalitzar la sessió: 1. Convocar la pròxima 
reunió abans de Nadal, primera quinzena 
de desembre i 2. Que tots els membres pro-

posin temes per incorporar-los a l’orde del 
dia. De totes les reunions del CM. des de 
l’any 2009, més de trenta, he de manifestar 
que aquesta ha sigut la més tècnica. És a dir, 
s’han parlat de qüestions molt específiques 
vers la restauració que s’està fent al Teatre 
Metropol provocades per les termites i altres 
deficiències que requereixen una restauració 
immediata i també del cambril jujoliá dels 
Pares Carmelites que té un estat lamentable. 
Un quaranta per cent de la reunió semblava 
que estiguéssim assistint a una visita amb 
la direcció d’obra. Òbviament aquest no és 
l’objectiu del CM, que ha d’assessorar sobre 
«estratègies en matèria de Modernisme». Ha 
de marcar les prioritats i les urgències. Ara, 
sens dubte, des del govern municipal s’ha de 
fixar un calendari per aconseguir el Centre 
Jujol d’una vegada per totes, si no és així, la 
ciutat pot perdre tot l’Arxiu que Teresa i Josep 
Maria Jujol Jr, custodien al seu habitatge dels 
Pallaresos. 

Des d’aquí reclamo que s’ha de constituir 
un consorci amb la Generalitat, la Diputa-
ció, l’Ajuntament i el Col·legi d’Arquitectes 
(COAC), al qual es poden afegir altres entitats 
com la URV, el Consell Comarcal, el CM. O 
hem d’anar a buscar entitats i el mecenatge 
privat que capitalitzi aquest patrimoni? No 
podem badar més. Hem d’entrar a l’acció, Di-
uen que «querer es poder». El 27-0 del plenari 
del 29-09 demostra i obliga que la ciutat vol 
el Centre Jujol. És un miratge?

S’ha de constituir un consorci 
amb la Generalitat, la 
Diputació, Ajuntament i COAC

CARTES

Millorar la parada del bus 21
Avui he trobat a una amiga que m’ha de-
manat de fer una carta a veure si es podria 
aconseguir que la parada del bus de la línia 
21 es fes davant la capçalera del Circ en 
lloc de Pilats. Pel que diu, moltes persones 
d’edat avançada i d’altres, pugen a l’estació 

de tren per arribar a la Rambla i evitar-se 
la temuda Baixada de Toro. Però la parada 
de Pilats la troben a part de massa llunyana 
del seu destí, una mica perillosa per la cor-
ba on para el bus, ja que costa de veure si 
puja algun vehicle. Diu que més d’un cop li 
han donat un bon ensurt. O sigui que que-

da a l’espera si per part de qui correspon, 
es podria millorar aquesta situació i que la 
parada fos al començament del Passeig de 
Sant Antoni. Moltes persones quedarien 
agraïdes.

 Maria Elisa Aragonés Domènech

Tarragona 

Hem d’anar a buscar el 
mecenatge privat que 
capitalitzi aquest patrimoni

JOSEP MARIA BUQUERAS

President executiu del Consell de 

Modernisme 
Reduir l’activitat, les trobades socials i la mobilitat durant quinze 
dies per garantir un descens de la corba de contagis i evitar de 
nou el confinament. Aquest és l’objectiu del govern de Catalunya 
que ahir anunciava les noves restriccions que, si no hi ha res 
que ho aturi, entraran en vigor a partir de la mitjanit d’avui. El 
PROCICAT aprovava ahir el tancament de bars i restaurants i ha 
imposat noves restriccions d’aforament als comerços, del 30%, i 
al món de la cultura, del 50%, per frenar els contagis de coronavi-
rus. Queden suspeses les competicions esportives d’àmbit català, 
però es permeten els entrenaments. Els gimnasos tindran un afo-
rament del 50%. El Govern demanava a la ciutadania que limiti al 
màxim la mobilitat fora del seu domicili i els contactes socials. El 
sector de l’hostaleria i la cultura tornen a ser castigats durament 
de nou. En el primer cas, no s’ha buscat cap solució que pugui 
conjugar l’obertura dels negocis i el respecte de les mesures per 
evitar el contagi. Catalunya haurà d’encreuar els dits perquè, des-
prés de quinze dies, aquestes mesures tinguin un impacte directe 
en el descens de la corba de contagis i les justifiquin. El govern no 
pot continuar abaixant la persiana dels sectors com assaig-prova 
fins a trobar l’espai real on es produeixen els contagis.

Reduir la mobilitat i 
l’activitat per evitar un nou 
confinament

EDITORIAL

+ CONFIDENCIAL

Els Nans no es perden Santa Úrsula
El Museu Casteller 
de Catalunya, ubi-
cat a Valls, va piular 
ahir al seu compte 
de Twitter una foto-
grafia amb els Nans 
de la ciutat asseguts 
a les butaques del 
Teatre Principal, res-
pectant les distànci-
es de seguretat. Ho 
van fer per recordar 
l’estrena de l’expo-
sició dels elements petits de Valls i, també, que cal reservar les 
entrades a través del portal web valls.cat o a les taquilles del Tea-
tre Principal, per tal de poder respectar les mesures de seguretat.


