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EDITORIAL

La Savinosa té futur
Josep poblet
president de la Diputació de
tarragona

La recuperació i ús social de la inca de la
Savinosa cada cop és més a prop de ser una
realitat. El recent tràmit per avaluar les diferents propostes tècniques que han d’acabar
deinint la intervenció global en aquest espai esdevé un pas importantíssim en aquest
sentit. Ens trobem, doncs, en un camí sense
retorn que ha de culminar amb la potenciació dels valors d’aquell emblemàtic espai. Un
camí que mai no havíem abandonat però que
no sempre havia avançat al ritme desitjat. Ara
el reprenem amb pas ferm i sense dilacions,
això sí, comptant amb la cooperació necessària de l’Ajuntament de Tarragona i de la
Generalitat de Catalunya, que són les autoritats en matèria urbanística. La Diputació,
com administració propietària de la inca,
assumeix el paper d’impulsar la modiicació
urbanística adient a l’ús que s’hi vulgui donar
per a la ciutat, i donant valor a un patrimoni
del qual és titular tota la ciutadania del Camp
de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.
Hem enilat la recta inal del procés de selecció establert al conveni entre la Diputació
l’Ajuntament i el Col·legi Oicial d’Arquitec-

tes de Catalunya. Aquest acord ha fet possible, d’entrada, la més gran mobilització de
propostes d’experts en arquitectura, urbanisme i ordenació territorial. Fins a vint-i-cinc
equips de tot el país han relexionat i deinit
idees molt interessants per a la Savinosa. Finalment, la comissió de selecció va possibilitar el pas a la fase inal de cinc equips professionals i, inalment, s’ha fet la tria de la que es
considera la millor en base a criteris tècnics.
I així havia de ser, ja que els criteris polítics
vénen després. L’equip proposat com a adjudicatari redactarà l’estudi sobre els valors
arquitectònics, patrimonials, urbanístics,
mediambientals i paisatgístics per assignar

L’equip proposat redactarà
l’estudi sobre els valors
arquitectònics
nous usos i determinar-ne l’ediicabilitat, i
s’ocuparà també de la redacció de la proposta
de modiicació del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) que incorporarà tots
els estudis necessaris, tal com se’ns va demanar per part de les autoritats locals. Tot el
mateix s’hauria pogut fer d’oici per part de
l’Ajuntament en el marc de la revisió recent
del POUM, però es va preferir que fos l’administració titular del bé –la Diputació– la que
n’instés la petició de modiicació, i per això
ho fem d’aquesta manera.

A hores d’ara hem sentit les opinions de
molts experts, més que mai; les relexions
del teixit econòmic i social; les aportacions
d’articulistes i opinadors; dels grups polítics
de la ciutat i de moltes persones més. No en
tots els casos s’ha entès be en quina fase del
tràmit ens trobem ara i com es fan aquestes
coses, però no ens dolen algunes confusions,
ja que escoltar el parer de tothom forma part
de la nostra responsabilitat. El nostre desig és
una impecable tramitació i un projecte inal
que satisfaci a tothom i, sobretot, que ens faci
sentir orgullosos d’haver donat la resposta
més adequada per a la inca de la Savinosa.
En aquest camí cap a l’objectiu inal trans-

En aquest camí cap a
l’objectiu final transitem
sense corredisses
item sense corredisses, però també sense
pauses que ens desviïn del nostre objectiu:
la digniicació d’un espai emblemàtic que,
d’una manera o d’una altra, ha de retornar
a la societat, en la més amplia concepció de
la paraula. I per aconseguir-ho, seguirem els
tràmits necessaris, pas a pas, com estem fent,
tot vetllant pels àmbits patrimonial, urbanístic i paisatgístic de la Savinosa i del seu entorn. I no hi ha dubte que junts, la propietat,
les administracions implicades i els professionals, farem arribar la nau a bon port.

El Telèfon d’Infància Respon:
una eina eficaç per combatre
els abusos
El Telèfon d’Infància Respon ha atès, des del gener ins al novembre,
un total de 12.725 trucades. D’aquestes, 461 s’han produït des de la
demarcació de Tarragona: 60 han suposat l’obertura d’un cas nou,
i d’aquests casos nous, dos han estat relacionats amb assetjament
escolar i conlictes als centres educatius. L’objectiu d’aquest servei
telefònic és ampliar l’atenció als casos d’assetjament a les escoles,
ciberassetjament, violència masclista en adolescents i abusos sexuals. La posada a l’abast dels menors de mesures de suport per tal que
puguin denunciar els abusos que pateixen s’està convertint en una
eina imprescindible ins i tot de prevenció. La sortida a la llum pública dels casos estan calant en la ciutadania que ha pres consciència
de la problemàtica. Un dels darrers casos encara prenia rellevància
recentment, la passada setmana, quan el Jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona va condemnar el Departament d’Ensenyament a indemnitzar amb 3.820,83 euros la família d’un alumne
de l’escola Pla de Mar de Coma-ruga, al Vendrell, que va ser víctima
d’assetjament escolar. El jutge considera que l’escola –que depèn
d’Ensenyament– no va respondre a les constants alertes de la mare
del menor, quelcom força repetit en la bona part de les denúncies
que surten a la llum pública.
+ CONFIDENCIAL

Miguel Cardenal, indignat
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El corredor del Mediterrani
Xavier allué

El gran error de l’estat i els seus poderosos ha
estat llegir malament la cultura de la perifèria, des d’una obsessió centralista que no té
més base que un concepte geogràic, Quan
Felip II d’Habsburg va decidir crear artiicialment una capital al centre de la península
ho va fer des d’una visió umbilical. El centre,
el melic ha de ser el vòrtex on tota la realitat
es concentra. Va perdre l’oportunitat, mentre
va ser rei de Portugal, de fer Lisboa la capital
del seu imperi com el convidaven els nobles
portuguesos. En una època en la qual les comunicacions marítimes, l’ample port lisboeta i les seves drassanes oferien la millor opció.
Madrid va esdevenir el centre d’un espai buit

i improductiu de més de 450 quilòmetres de
radi.
Amb la decisió de viure amb les aportacions econòmiques de la perifèria, el centralisme madrileny ha menystingut sempre qui
li donava de viure: les colònies americanes i
després de la seva pèrdua les àrees que accediren per la revolució industrial a noves formes de riquesa.
El que resulta incomprensible és que, si
segueixen pretenent viure d’aquests proits,
no facilitin els mitjans, les estructures o les
infraestructures perquè continuïn treballant
més i millor. Si realment el turisme i les exportacions són les més importants fonts de
crear riquesa, és obvi que són les platges de
Catalunya i Llevant les que atreuen els milions de visitants i les indústries manufactureres les que generen productes per a l’exportació.
L’única explicació és el manteniment de
la mateixa mentalitat colonialista d’antany.
Munyir la vaca ins que s’esgoti. La doctrina

autàrquica del franquisme només va arribar
a generar un cinturó industrial al voltant de
la capital que s’ha mantingut al postfranquisme, tot i que, i ara per ara, la producció en
valors econòmics és bàsicament de serveis. I
d’aquests la centralització del mercat inancer.
El corredor del Mediterrani no els interessa. Almenys si no passa per Madrid. Fins i tot
han proposat que la capital sigui el centre de
referència dels creuers, a la vista de què resulten uns recursos lucratius. Madrid que no

de su primo, a quien no teníamos el gusto,
para negar lo del cambio climático es digna
del más hortera de todos los presidentes
americanos.
Pasan los años y las inluencias ocultas
que guían a don Mariano terminan alorando. Resulta que en la otra orilla del Atlántico también se encumbra ahora otro de
los que, además de no creer en el cambio
climático, ha empeñado su palabra en contribuir al calentamiento global con unos
cuantos bombardeos y, por tanto, se verá
obligado a cumplir sus amenazas, no vaya
a ser que los bancos retiren el crédito que
han apostado a sus negocios.
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L’única explicació és el
manteniment de la mentalitat
colonialista d’antany
té mar, té totes les oicines administratives de
la marina mercant i una guarnició d’Infanteria de Marina.
O potser els hi fa por. Por que pel corredor
marxem tots.
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Trump también es primo de Rajoy
Tanto si procedemos de un instante carnal
y salvaje de Eva con Adán o del disfrutado
por otros dos monos de los muchos que no
se hicieron tan famosos, sabemos que todos somos primos con un cierto grado de
consanguinidad. Con esto quiero decirle
a Rajoy que no se sienta ofendido en exclusiva por la melodía que sigue, porque,
tanto si es el miedo como el chiste lo que
nos confunde, poco a poco la estamos haciendo nuestra. Corría octubre de 2007 cuando aquel candidato fracasado nos hizo
reír a mandíbula batiente con otro de sus
ridículos más sonados. La ocurrencia de lo

Miguel Cardenal ha mostrat la seva indignació, a través de Twitter, per l’entrevista en la qual Ballesteros el qualiicava d’«energumen». Cardenal respon i amenaça amb continuar fent-ho.

En España sabemos bien que cuando
personajes de esta especie llegan arriba,
solo podemos coniar en la biología. No
obstante, como deseamos la felicidad de
los demás por si nos tocara la pedrea y conocemos la edad y el expediente que acompañan al nuevo peligro yankee, elevaremos
nuestras plegarias para que alguna causa
ecologista disfrazada de belleza y del sexo
que más le convenza haga temblar de nuevo su corazón, caliente sus entrañas y le
alcance a la cabeza lo bastante como para
convertirle a la noble causa de ayudar a
conservar la vida en el mundo que le rodea.
Domingo sanz
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