
disposen d’un document ferm que
estableix el futur urbanístic dels seus
habitatges.
Tarrés ha explicat que hi queden recollits
aspectes relacionats amb la preservació
d’espais lliures d’urbanització. Aquest és
el cas de la zona del Pont del Diable o la
Móra II.  També tenen el  mateix
tractament els plans parcials 27 i 28 que
corresponen a la platja Llarga i a Mas
Rabassa. Tarrés ha confirmat, a més, que
quedarà lliure d’edificació el terreny de
la platja Llarga que es troba a l’altre
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P O U M

Un urbanisme consensuat 
amb la ciutadania
Els veïns afectats del POUM recuperen la tranquil·litat 
amb un document que recull les seves reivindicacions

’Ajuntament dóna el vistiplau a un
document que recull tots els acords

de l’equip de govern amb els veïns
afectats pel Pla d’Ordenació Urbana de
Tarragona. L’escrit, que té caràcter
vinculant i que recollirà textualment el
redactat del Pla, ja està disponible perquè
els afectats puguin demanar-lo.
El tinent d’alcalde responsable de l’Àrea
de Territori, Xavier Tarrés, ha assenyalat
que aquest paper oficial donarà més
tranquil·litat als ciutadans que han vist
reflectit el contingut dels acords després

de les més de 500 reunions de treball que
han mantingut. El compromís assumit per
l’equip de govern era precisament donar
veu als afectats per tal d’establir un nou
document que s’ajusti a les realitats socials
i econòmiques de la ciutat. Tarrés, un cop
acabat tot el procés de diàleg, està
convençut que s’ha aconseguit aquesta
tranquil·litat que durant aquest temps de
negociacions ha demanat als veïns. A
hores d’ara, tot i que l’aprovació inicial
del Pla d’Ordenació Urbana de Tarragona
està pendent del redactat final, els veïns

L
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costat de l’N-340. Tots aquests espais
defineixen la futura anella verda del
municipi.
El conveni acordat per l’equip de govern
exposa els acords establerts amb les
associacions d’afectats per les
expropiacions que contemplava el primer
redactat del Pla d’Ordenació Urbana.
Així,  doncs, s’ha aixecat qualsevol
afectació referent a la zona de les cases
barates, l’avinguda d’Andorra, el carrer
de Covadonga, l’avinguda de la
República Argentina i la zona de la Creu

Roja, a la carretera de Valls. Altres espais
inicialment afectats, com ara el carrer de
Castaños, la plaça d’Arce Ochotorena i
l’àrea d’influència del Teatre Romà,
també queden l l iures de qualsevol
requalificació i contemplen l’ús del Pla
General vigent.
El document recull els acords dels
afectats de la muntanyeta de Sant Pere.
Els veïns que ho desitgin podran ser
reallotjats i la resta quedaran en els
actuals habitatges amb plenes garanties.
Pel que fa als afectats pel la construcció

d’un vial al  carrer del Francolí de
Torreforta, els habitatges continuen
consolidats i la resta s’urbanitzarà amb les
connexions necessàries.
Respecte a l’ermita de la Salut i les
parcel·les Rion, s’ha establert un sistema
de cooperació per a la urbanització i
seran els mateixos veïns qui decidiran el
model.
El document presenta els acords presos
respecte al Pla Parcial de Terres Cavades i
al Parc Tecnològic. Aquests dos indrets
s’urbanitzaran de manera progressiva.
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