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Percentatges
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Alcanar

018

3'03

3332

l'06

O'OO

2223

34'55

2'52

077

0'57

Sant Caries

0'67

3'19

21 '89

3 '06

276

1132

19'20

011

019

352-

Amposta

0'19

239

1175

0'17

5'04

1433

63'64

022

012

l'Ol

Sant Jaume

O'OO

0'85

7'19

0'09

8'47

O'OO

7576

0'63

O'OO

638

Deltebre

O'OO

l'77

2'83

033

5'41

O'OO

78'52

2'83

O'OO

811

Ampolla

122

l'04

0'81

029

0'03

7974

1478

0'92

O'OO

070

Perelló

029

032

56'80

0'05

O'OO

4217

O'OO

0'07

O'OO

0'02

Ametlla

2'87

l'56

3473

020

O'OO

52'92

O'OO

6'89

O'OO

0'02

Vandellòs

220

6' 11

80'98

0'13

O'OO

6'81

012

135

l'07

035

Mont-roig

2'64

8'83

3928

0'49

O'OO

3074

7'63

874

O'OO

0'62

Cambrils

2'68

ll'll

l'09

023

O'OO

34'69

3333

1331

O'OO

0'64

Salou

O'IO

8' 13

15 '57

027

O'OO

21 '09

24'57

2870

O'OO

0'94

Vila-seca

3 '56

11 '42

12'99

029

O'OO

3231

24'54

5'66

5'01

079

Tarragona

437

2'85

3421

0'52

O'OO

22'66

3'93

11'41

15'94

0'60

Altafulla

239

l'82

975

O'OO

O'OO

52'95

3'08

27'97

030

0'68

Torredembarra

l'43

3'15

13'10

036

O'OO

37'53

2'50

3328

3'94

433

Creixell

l'60

9'63

4238

O'OO

O'OO

2921

O'OO

10'95

O'OO

072

Roda de Berà

2'90

9'68

4827

O'il

O'OO

2737

O'OO

11 '05

O'OO

0'45

Vendrell

3 '65

10'42

3227

438

0'06

33'62

O'OO

1375

l'64

020

Calafell

0'04

6'91

4ÍT50

fi'Ol

0'07

1429

O'OO

22'99

071

0'48

Cunit

030

4'84

4874

739

0'16

10'52

O'OO

2773

010

020

1: Infraestructura viària
2: Vegetació escassa, nul.la o cremada
3: Vegetació natural (bosc, bosquina, prat i aiguamoll
4: Nucli urbà
5: Aigua

6: Conreus de secà i vinya
7: Conreus de regadiu
8: Usos residencials extensius
9: Usos industrials i comercials
10: Platja i sorrals

Font: Usos del sòl. Landsat 1992.

Aquestes actuacions han implicat, a més a més, la participació d'altres
nivells d'administració -que, a més d'important- sovint és imprescindible108. De
108

Aquest és el cas de la decidida campanya de millora de les infrastructures de sanejament desenvolupada
per la Junta de Sanejament -empresa pública de l'administració autonòmica- a partir de 1991. A nivell
català, el Pla de Sanej amen t preveu la construcció de prop de 300 estacions depuradores fins a 1988.
Pel que fa a la costa de Tarragona i al seu espai immediat, el juliol de 1994 estaven en funcionament amb diferents nivells de tractament- les depuradores d'Ulldecona, Alcanar, Camarles, el Perelló, Mont-

202

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
DIFERENCIACIÓ I REESTRUCTURACIÓ DE L'ESPAI TURÍSTIC. PROCESSOS I TENDÈNCIES AL LITORAL DE
TARRAGONA
Salvador Antón Clavé
ISBN:978-84-691-1887-0/DL: T-347-2008

La dinàmica d'ocupació del sòl

fet, en determinades parcel·les ha estat la pròpia administració supra-local -ja
sigui autonòmica o estatal- la que ha pres la iniciativa d'establir programes de
reordenació. Val a dir, però, que, en relació a l'espai litoral de Tarragona, ni la
situació és homogènia en tota la costa ni tots els municipis han articulat
estratègies explícites o implícites de requalificació. Tanmateix, destaca el fet que,
des de la constatació de l'existència de dèficits s'ha d'abordar el turisme no
només com una activitat que reporta problemes per a l'espai sinó, contràriament,
com una possibilitat d'ordenació i d'estructuració del territori amb efectes
funcionals i econòmics trascendents. Si es tenen en compte aquestes actuacions
més recents i sense pretendre fer un inventari de l'estat actual del territori en el
litoral de Tarragona, a continuació s'aborden, doncs, dues qüestions temàtiques
cabdals a l'hora d'avaluar la reordenació turística de l'espai litoral de Tarragona,
la seva qualitat ambiental i la seva estructura de producte.
Si bé en el cas del litoral de Tarragona, no s'ha formulat explícitament, les
accions en benefici d'aquestes dues línies s'inscriuen en una estratègia de
requalificació territorial del turisme amb l'objectiu de reposicionar-lo en termes
de la competitivitat que requereix el pas d'un sistema de producció massiva de
productes turistes com el tradicional a una Nova Era del Turisme en paraules de
Fayos-Solá (1994) caracteritzada per la segmentació de la demanda, la flexibilitat
de l'oferta i la integració diagonal. Tanmateix - malgrat el canvi d'orientacióaquesta dinàmica es realitza, un cop més, "sense un pensament que guiï l'acció"
i amb una important barreja d'elements de qualificació propis de les etapes de
creixement massificat del turisme paral·lels a nous criteris d'ordenació i de
creació de producte -més segmentat i més flexible-de caràcter -fins i tot en
determinats casos- sostenible. Es de destacar, d'altra banda, que el sosteniment
de la dinàmica turística i el redimensionament de l'oferta només ha estat possible
gràcies al proveïment de recursos hídrics externs a les principals zones de
concentració d'activitat i de demanda.

roig del Camp, Botarell, Riudoms, Reus, Tarragona, la Pobla de Mafumet i Perafort. Tanmateix,
encara estaven en fase de construcció les de Sant Carles de la Ràpita, Amposta, l'Ampolla, Cambrils,
Vila-seca i Salou, Calafell i Cunit -els principals nuclis de destinació turística i residencial del litoral.
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A) La requalifícació de l'entorn
En relació a la problemática ambiental, l'estudi elaborat a instàncies de la
Secretaría General de Turismo sintetitza en una matriu els principals problemes
generadors de pèrdua de qualitat. La matriu -que es recull en el Quadre 5.12aplega no només el litoral de Tarragona -la Costa Daurada- sinó el conjunt de
trams del litoral espanyol. Permet observar comparativament, doncs, la posició
del litoral de Tarragona en relació a la resta d'espais de destinació turística
d'Espanya. Destaca que a la Costa Daurada no s'obté cap puntuació inferior a 5.
Qüestions com la insuficiència d'estacions de depuració, l'alteració de la
morfologia de la costa i la regressió de la platja i, fonamentalment, les emissions i
els vessaments de residus industrials, donen sentit a aquests valors. Es de
destacar especialment, en aquest sentit, que, tal com s'observa en el propi Mapa
5.8, en determinats sectors la qualitat ambiental i, sobretot, paisatgística, està
intensament afectada no tant pel desenvolupament turístic sinó per la
localització d'activitats industrials. Les àrees més conflictives en aquest sentit
són el sector oest de Tarragona en direcció a Salou, l'espai entre l'Ametlla de Mar
i l'Hospitalet de l'Infant i zones puntuals a l'alçada d'Alcanar i del Vendrell109. En
aquest sentit, a més d'altres indicadors, aquest Mapa inclou, de manera sintètica,
les principals àrees on es donen aquests conflictes d'usos i, complementàriament,
les àrees on l'impacte paisatgístic provocat per la pròpia urbanització turística
poot considerar-se rellevant.
Tanmateix, atès el reconeixement que es fa del component ambiental del
turisme (Budowski, 1976), en teoria, la preservació de la qualitat de l'entorn
hauria de ser fonamental de cara al desenvolupament i expansió de les activitats
turístiques110. Tant és així que determinats autors plantegen la necessitat de
109

Pel que fa a la qualitat ambiental de l'àrea litoral del Camp de Tarragona, la més afectada per
l'ocupació turística, es pot consultar el material elaborat per Diego López Bonillo sobre Occupation
touristique et impacts sur l'environnement de la zone caliere de Tarragone per al Curs Formation
continue en amenagement regional organitzat en el marc de la xarxa Reumadu del programa MedCampus de la Unió Europea l'any 1994 a Tarragona -de propera publicació-. Una síntesi recent dels
efectes de la industria petroquímica sobre el medi físic es troba a la Diagnosi ambiental del Tarragonès
elaborada l'any 1994 per la Unitat de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona sota la
direcció del propi Diego López Bonillo per al Departament de Medi Ambient de la Generalitat ds
Catalunya.

110

Segons R.K. Dowling (1991) poden distinguir-se quatre fases en l'evolució de la relació entre turisme
i medi ambient: durant els anys cinquanta pot parlar-se de coexistència; a partir dels anys seixanta se
la contempla en termes de conflicte; encara que emergeix una nova possició que sosté que la interacció
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Quadre 5.12. Matriu de qualitat ambiental de les costes espanyoles. 1991
Factors

Zones

A

B

C

D

E

F

G

H

/

J

K

Z,

Aports

2

8

6

6

4

4

5

8

6

1

2

2

Emissaris

6

8

6

4

4

3

5

4

3

3

5

3

Contaminació aigua

2

9

6

5

7

3

6

7

7

6

4

3

Contaminació arena

2

9

6

5

3

3

6

7

7

6

4

3

Contaminació sedimentó

3

9

5

5

4

3

5

6

6

7

5

5

Dinàmica litoral

3

8

6

6

8

5

7

6

4

2

6

6

Artificialització

6

8

1

5

7

4

6

4

3

3

7

5

Espais singulars

6

2

1

7

6

5

7

7

8

2

5

7

Empobriment fauna

6

3

5

6

5

4

3

3

6

2

7

6

Salinització aquifers

T

8

8

8

6

6

7

6

2

5

8

8

Reducció fanerógamos

6

6

7

5

5

4

5

5

2

2

8

4

Comunitats terrestres

6

4

6

4

4

4

3

3

3

3

6

4

Contaminació aire

5

9

7

7

6

6

5

4

7

9

6

6

Vessaments industrials

3

9

7

6

5

4

4

7

4

9

5

6

Refrigeració aigües

2

7

7

6

4

2

2

7

6

6

6

5

Conreus marins

2

1

6

3

6

6

2

7

8

2

4

2

Regressió deltes

3

6

8

4

2

2

3

7

2

1

2

2

Regressió zones humides

6

6

8

9

6

7

4

8

3

2

8

6

A: Costa Brava
B: Costa de Barcelona
C: Costa Daurada
D Costa Azahar i Costa de València

E: Costa Blanca
F: Costa Càlida y Costa d'Almeria
G: Costa de! Sol
H: Costa de la Luz

I: Costa de Galicia y Costa Verde
J: Costa Vasca
K: Balears
L: Canàries

Font: Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 1991.

Tanmateix, l'escassa generalització de criteris de gestió de caràcter
ambiental entre els representants públics, la descoordinació entre els diferents
departaments o segments de l'administració i, finalment, la inexistència d'acord
entre els diferents nivells del sector públic i l'empresa privada han dificultat
l'efectiva plasmació d'aquesta constatació. Tot i això, en el litoral de Tarragona
turístics i recreatius és la dels preus i, en concret, la imposició de taxes o tributs (Wanhill, 1990).
Segons Goodall i Stabler (1992), els mètodes de millora dels ambients turístics via preus són: taxes,
subsisdis, llicències i inversions.
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del sòl

reforçar la implementació de mesures ambientals amb la finalitat d'avançar en
sosteniment del desenvolupament turístic111. Segons de Kadt (1990) en termes
de política, promoure el turisme sostenible no és només encoratjar els
desenvolupaments alternatius sinó forçar els desenvolupaments convencionals a
comprometre's en qüestions com l'ús i la regeneració dels productes utilitzats,
l'escala dels desenvolupaments i la distribució equitativa dels beneficis112. A
nivell general, iniciatives en el camp de l'hosteleria com els avals ambientals113,
estratègies d'operadors com l'alemany TUI que classifica particularment l'estat
ambiental de les platges dels distints nuclis turístics del Mediterrani que
comercialitza o plantejaments com el del Pla Insular de Tenerife (Sabaté, 1994)
pel que fa a l'ordenació del turisme són algunes mostres d'aquesta intenció114.

entre turisme i medi ambient pot ser tan profitosa per al medi com per al turisme aquesta concepció
es manté durant la dècada següent; finalment, recentment s'ha suggerit que els conflictes ambientals
poden ser reduïts a partir d'un enfocament integrat de la planificació turística Aquesta caracterització es
correspon amb la pròpia evolució de les preocupacions ambientals de les societats desenvolupades
durant les darreres dècades (Hudman, 1991). Així, mentre que durant els anys cinquanta, l'època inicial
del turisme massificat a escala internacional, el medi no era considerat ni per les polítiques
econòmiques ni per la població com a objecte de preocupació, als anys noranta qüestions com la
deforestació, el canvi climàtic o la desertificado ocupen agendes polítiques i, especialment, tenen un
protagonismo creixent entre la població. En conseqüència és també en aquests moments que es
plantegen, en matèria de turisme, qüestions com l'eco-turisme o el turisme sostenible. Per aquestes
mateixes raons, fins a èpoques molt recents, la literatura sobre turisme i desenvolupament no ha parat
gaire atenció a l'estimació dels efectes ambientals del turisme i, especialment, a l'estudi del valor dels
recursos ambientals usats pel turisme (Sinclair, 1992)
111

Ha de quedar clar, de fet, que, tot i que sovint s'ha associat exclusivament el desenvolupament
sostenible del turisme com a instrument de desenvolupament amb l'aparició de noves formes
turístiques -formes alternatives de turisme-, s'ha d'afirmar que aquesta associació no és necessàriament
certa. El turisme alternatiu no és, per definició, sostenible. Exemples negatius extrets del camp d2
l'ecoturisme ho posen de manifest, M. Marchena (1993: 119) ha definit aquest tipus de turisme com
"l'explotació econòmica no destructiva i a més conservacionista de la natura realitzada en certes àrees
protegides." En aquest mateix article fa un breu i útil repàs dels conceptes bàsics i aspectes generals
associats a aquesta forma de turisme. Veure diferents estudis de cas a Inskeep, 1991.

112

En relació a aquesta qüestió Inskeep i Kallenberger (1992) presenten sis casos d'estudi (Nusa Dua a
Bali; Pomun Lake a Corea; Cancun a Mèxic; Puerto Plata la República Dominicana; South Antalya
a Turquia i Lanzarote a Guiaries) que analitzen des d'aquesta perspectiva.

113

Existeixen propostes com les del grup Silence Hotels, amb un bon nombre de mesures relacionades
amb la protecció del mediAlgunes d'aquestes mesures són: paper higiènic 100% reciclat; vins
biològics a la carta; compra preferent de productes amb menor embalatge o envàs; esmorzars a base de
productes locals, casolans i de la zona, eliminant els productes amb envasos d'alumini i plàstic;
separació i reciclatge de les escombraries: cafè per a adobar les plantes, restes de cera per a noves
espelmes, etc.; estalvi d'aigua en dutxes, serveis i lavabos a través de mecanisme específics;
aportacions econòmiques a associacions conservacionistes (Ecotrans, 1991).

114

La via més eficient per a regular i mantenir els nivells de qualitat ambiental en els desenvolupaments
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La dinàmica d'ocupació del sòl

són indicatives d'aquesta preocupació (1) algunes actuacions en matèria de
protecció del litoral i (2) -fins a cert punt- les propostes d'ordenació i regeneració
de platges impulsades i finançades per l'administració de l'estat. Tal com ja s'ha
vist, la dimensió espacial d'ambdues línies d'actuació ha estat recollida juntament amb altres indicadors- en el Mapa 5.7-115.
D'altra banda, són significatives en aquest sentit, tal com s'ha apuntat en
l'apartat anterior, algunes de les determinacions dels documents de revisió de
planejament que han aprovat durant els anys vuitanta i principis dels noranta els
municipis litorals de Tarragona116, especialment, en els sectors més impactats per
la dinàmica d'ocupació urbano-turística de sòl -vegi's, per exemple, en la darrera
part de la tesi, el cas de Salou-117. Val a dir, en relació a aquesta qüestió, que, tot i
que aspectes com la manca d'un tractament específic per al sòl no urbanitzable i,
especialment, la incapacitat per a afrontar d'una manera decidida les taques de
sòl urbanitzable han dificultat un veritable replantejament del component
espacial del desenvolupament turístic, la totalitat d'aquestes revisions han
intentat reconduir, en algun o altre aspecte i per un o altre motiu, la pròpia
dinàmica d'ocupació insensible de sòl que preveien els documents que els
precedeixen.
Ara bé, més enllà de l'anàlisi de les propostes del planejament, la millora de
la qualitat ambiental dels espais litorals de destinació turística de Tarragona es
115

El mapa recull a través duna sèrie de sigles, el contingut de les actuacions que s' han realitzat a la
costa de Tarragona entre 1993 i 1994. Les sigles indiquen: Ac: Accessos; AS: Àrea de Servei; CE:
Construcció Espigó; EP: Estabilització de la Platja; P: Pàrking; PM: Passeig Marítim; PP:
Protecció de la Platja; RaP: realimentació; RgP: Regeneració de la Platja.

116

Tot i que també han estat aprovats recentment, no són tan significatius en relació a la qüestió que es
destaca en aquest apartat, els documents de planejament de municipis com Alcanar, Sant Carles de la
Ràpita i l'Ampolla -amb processos d'ocupació del sòl menys intensos que els que s'observen als
municipis situats al nord de Vandellòs- que aproven els seus respectius documents de planejament
general entre 1990 i 1994. A ells cal afegir, la revisió del planejament de l'Ametlla de Mar l'any 1990
i l'aprovació de les primeres Normes Subsidiàries de Sant Jaume d'Enyeja i del municipi del Perelló un cop segregat el nucli de l'Ampolla- l'any 1994 i de l'encara precària figura de Delimitació de Sòl
Urbà de Deltebre l'any 1992.

117

Deixant de banda la ciutat de Tarragona, cal recordar, en aquest sentit, que Cambrils i Vila-seca han
aprovat la revisió del seu planejament general l'any 1993, Salou, Altafulla i Creixell l'any 1991,
Calafell l'any 1990 i que Roda de B era està efectuant aquesta tramitació. La resta han reaccionat a les
demandes del mercat a través de modificacions del planejament aprovat. Aquest és el cas, per exemple,
de Vandellòs, Mont-roig del Camp, Torredembarra, Vendrell i Cunit.
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pot avaluar no tant des de la perspectiva de la norma que es tendeix a aplicar
sinó des de la perspectiva d'algunes de les actuacions que s'han implementat. En
aquest sentit, en relació a la primera de les qüestions esmentades, la protecció del
litoral, cal observar molt favorablement -tenint en compte que la ocupació
urbano-turística del sòl ha ocasionat una elevada pressió sobre el front de
mar118-mesures rellevants com les de protegir determinats micro-espais de
l'immediat entorn litoral.
De fet, tal com s'observa a través de les xifres de sòl urbà recollides en el
Quadre 5.13 per a l'any 1989, la franja litoral -especialment pel que fa als
municipis situats al nord de Vandellòs-presenta graus d'execució molt elevats.
Les previsions d'ocupació d'aquest sòl, si s'observen les xifres de Sol
Urbanitzable Programat, és també molt alta. Es tracta, llevat dels municipis de
Vandellòs i de Vila-seca i Salou en Sòl Urbanitzable Programat i Tarragona en
Sòl Urbà i Urbanitzable Programat, d'una ocupació que té com a finalitat la
residència turística i, ocasionalment, en Sòl Urbanitzable No Programat i en Sòl
No Urbanitzable, el càmping. La privatització i ocultació de segments de costa,
la inexistència d'accessos radials i miradors -que serien especialment adequats a
les afloracions rocoses-, l'ocupació directa d'àrees de servitud, les afectacions de
les parts superiors de costa alta són els principals problemes generats i la
necesitat d'actuar a través de programes de reorganització en són les seves
conseqüències més rellevants.
No es pot deixar passar per alt, d'altra banda, que l'ocupació del front del
mar i l'alteració de l'estructura oberta de les platges no han estat només
fenòmens històrics de la fase inicial del desenvolupament turístic sinó que s'han
produït també recentment. Operacions com les que permetia el Pla General de
l'Ametlla de Mar de 1983 de construir un habitatge cada 5.000 m2 de sòl prèvia
redacció d'un Pla Especial, n'és un exemple clar. Més recentment, malgrat la Llei
de Costes i la vigilància dels Serveis Territorials d'Urbanisme, actuacions com les
que s'han produït a l'entorn de la Platja del Torn a Vandellòs, també responen a
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aquests mateixos processos. D'altra banda, la pròpia administració de costes
l'està induint amb la construcció de passeigs marítims en zones sense
urbanització consolidada. En aquest sentit, projectes com els del Marjal, a
Alcanar, de construir un equipament d'aquestes característiques en un entorn
que encara es manté en sòl rústic pot ser decisiu.

Quadre 5.13. Classificació del sòl entre la línia de costa i els primers 500 m a
l'espai litoral de Tarragona. 1989
SUP
SAU

SU
Alcanar

23'67

Sant Carles

124'06

Amposta

28'42

Sant Jaume

*

Deltebre
Perelló

SUNP
-

Sistemes Generals
TOTALS
Vials Tren Altres

SNU

-

548'12

-

-

*
*
-

906'51

317'30

57179
431'36

*
*

536'07

55'00

*
*

*
*

*
*

*
*

106'29

98'67

-

389'46

-

13'68

564'50

*
*
594'42

Ametlla

23784

13775

39'34

450'01

27'89

Vandellòs

122'32

58'15

74'05

262'90

4'00

4'55

l'37

527'35

7'84

1070

14'55

57972

6'77

-

448'43

-

21'75

553'40
836'55

Mont-roig

3'55

482'61

4'50

56'32

Cambrils

310'88

13077

-

Vila-seca i Salou

337'35

161'05

3375

-

Tarragona

355'91

223' 16

-

212'10

0'76

3'46

Altafulla

52'47

11'30

1177

-

-

2'63

115
-

Torredembarra

14729

4374

18'50

10'30

7'55

815

18'02

253'08

Creixell

19'37

5677

877
416

101'88

-

14'05

3'40

1

0'62

3'30

Roda de Berà

125'00

8'77

-

Vendrell

22579

272

8317

1575

-

9'47

Calafell

19702

3'92

2'60

0'52

11 '02

-

Cunit

75'94

22'96

-

1670

3'17

5'58

33'42

(*) Informació no disponible

(l) Us de càmping

SU: Sòl Urbà
SAU: Sòl Ape per Urbanitzar

SUP:'Sòl Urbanitzable Programat
SNU: Sòl No Urbanitzable

77'68

17112

335'42
215'09
128'03

Font: Elaboració pròpia a partir de Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 1989.
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En aquest context, a més de propostes particulars dels diferents
documents de planejament urbà, les propostes del Pla d'Espais d'Interès
Natural119 -que, tanmateix, només en algun cas ja han estat implementadespoden tenir efectes requalificadors i -de moment- han tingut efectes
d'exemplificació. La recuperació i gestió de l'espai natural amb finalitat
recreativa es pot interpretar com la creació d'un producte recreatiu a l'aire lliure.
En tant que producte, implica la valorizado de les àrees litorals d'interès natural terrestres o marines- que es localitzen de manera immediata als principals espais
turístics i que poden donar lloc al desenvolupament de linies d'actuació com
(a) la catalogació, preservació i senyalització d'àrees i la diferenciació d'usos i
intensitats d'aprofitament; (b) la millora dels accessos externs i el manteniment
d'àrees de reserva; i (c) la integració de l'entorn natural en estratègies de
promoció conjunta de l'espai de destinació120. El Quadre 5.14 recull els espais
d'interès natural que contempla el Pla localitzats al litoral de Tarragona121. Es
tracta, llevat de l'espai del Delta -que inclou les àrees protegides pel Decret de
creació del Parc Natural i les reserves naturals parcials de la Punta de la Banya i
l'illa de S apinya- de zones de petita extensió -algunes minúscules- però que,
tanmateix, especialment en les zones més densificades poden jugar una
important funció de cara a la requalificació de l'espai. Cal fer referència, en
aquest sentit, a tres actuacions.
La primera és l'actuació desenvolupada a Torredembarra per part del
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i que està inclosa
com una actuació a curt termini en el Projecte Torredembarra, el pla estratègic
d'aquesta localitat elaborat l'any 1993 per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria
i Navegació de Tarragona com un element "d'equilibri territorial". El projecte
inclou el tancament d'accessos al trànsit motoritzat, la gestió de visitants, la
recuperació de dunes i regeneració dels aiguamolls, la creació de bosquines, la
construció d'aguaits i el control de mosquits. S'ha de tenir en compte que, en
119

Aprovat en el Consell de Govern del 14 de desembre de 1992.

120

En aquest sentit cal tenir en compte que Vandellòs promociona la seva oferta turística i recreativa
amb el suggestiu títol de vacances a la muntanya. Ofereix, en concret passejos a cavall, senderisme i
rutes en bicicleta de muntanya i en tot terreny en el seu vast espai interior de muntanya.

121

Dos altres espais de muntanya, situats a escassa distància del litoral, poden complementar la relació
que recull el Quadre 5.14. es tracta dels massissos de Tivissa-Vandellòs i del Montsià.
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tant que proposta, aquesta està al mateix nivell que el passeig marítim, el port
esportiu -impulsat amb una participació del 20% pel propi ajuntament junt a
Fomento, Huarte i Petre- i el polígon industrial.

Quadre 5.14. Espais d'interès natural del litoral Tarragona segons el P.E.I.N.
1992
Espai

Municipis

Superjïci

Tipus de

e (ha

Propietat

Usos principals

Principals ,
Impactes

Platja de Torredembarra

Torredembarra

45'0

Pública

Recreatiu Turístic

Turístic

Desembocadura del Gaià

Tarragona

5'0

Pública

Recreatiu Turístic

Residus

Punta de la Mora

Tarragona

ilO'O

Privada

Recreatiu Turístic

Tuístic

Sèquia Major de Salou

Vila-seca

5'0

Privada

Sèquia

Residus

Les Rojales

Vandellòs

177'5

Privada

Recreatiu Turístic

Extraccions

Plana de Sant Jordi

L'Ametlla

382'5

-

Recreatiu Turístic Caça

Incendis

Cap de Santes Creus

L'Ametlla

60'0

Pública

Recreaüu Turístic Pesca

-

7.890'0

Privada

Agricultura Pesca Caça
Aquicultura Turístic Salines

Diversos

Delta de l'Ebre

Deltebre/Ampolla
Amposta/Sant Carles
/Sant Jaume

Font: Elaboració pròpia a partir del P.E.I.N.

La segona fa referència a la proposta del mateix Departament de Medi
Ambient de recuperar i ampliar la superfície de l'espai de la Sèquia Major de
Salou -actualment de només 5 ha- situada a tocar del sector residencial i esportiu
-actualment aturat- del projecte de Centre Recreatiu i Turístic Port Aventura amb
la finalitat de recrear la zona com a espai natural i, fins i tot, transformar-la en un
producte recreatiu complementari del propi parc. En aquest sentit, ja es compta
amb un avant-projecte de conservació i restauració que contempla 71'5 ha majoritàriament de propietat privada i, en una part significativa, propietat de la
societat explotadora del projecte immobiliari del centre recreatiu.
Finalment, pel que fa a la tercera actuació, cal fer referència, a un altre
nivell, a les possibilitats d'aprofitament turístic del delta de l'Ebre en base,
precisament, a la protecció del seu espai d'interès natural i, en general, a la
preservació de l'ús agrícola dominant en el seu paisatge. Es destacable pel fet
que, fins al moment, el delta de l'Ebre ha restat substancialment al marge de la
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dinàmica turística que ha dominat bona part del litoral de Tarragona si bé s'hi
compten algunes actuacions immobiliàries de petita dimensió com les de Riomar
i els Eucaliptus i en determinades ocasions s'hi ha plantejat la possibilitat de
desenvolupar-hi projectes de marina que han estat molt contestats des de
diferents instàncies122. El projecte de navegabilitat de l'Ebre promogut pel
Consorci homònim i Pla Director del Delta de l'Ebre realitzat pel Departament de
Política Territorial i Obres Públiques i aprovat el març de 1995, ofereixen
perspectives de desenvolupament substancialment diferenciades del model
convencional que s'ha seguit a la resta de litoral. Tanmateix encara no existeixen
criteris de planificació i gestió de l'oferta i de la demanda turística que puguin
incentivar i canalitzar dinàmiques i processos.
La regeneració de l'espai de contacte entre terra i mai' s'inscriu en una
estratègia concertada entre diferents administracions -habitualment les locals, la
de costes de l'estat, l'autonòmica i, en determinats casos, autoritats com la del
port de Tarragona- de mantenir i potenciar el recurs que de manera principal ha
fonamentat una part important del desenvolupament turístic espanyol i que malgrat els canvis de tendències de la demanda- es pot considerar crucial a nivell
de producte i d'imatge per al seu sosteniment123. En definitiva, la regeneració de
les platges s'ha realitzat en base a considerar-la un factor incentivador del
turisme en base a la requalificació ambiental de l'espai turístic per excel·lència
(Giner, 1994).
Cal tenir en compte, però, que, en diverses ocasions les actuacions
realitzades han estat subjecte a importants crítiques per l'impacte ambiental que
han generat. Aquest ja estat el cas, per exemple, de les actuacions de regeneració
de les platges del Baix Penedès. Per la seva banda, el propi M.O.P.T.M.A. ha
aturat, a la demarcació de Tarragona, les obres realitzades a la platja del
Trabucador, al Delta de l'Ebre -inclosa al P.E.I.N.-, després de la crítica unànime
dels departaments de Política Territorial i Medi Ambient de la Generalitat, de

122

L'any 1991 es va presentar el projecte d'una marina interior promoguda per la promotora amb capital
franco-nipó Perspectives Courrèges amb una capacitat per a 3.000 embarcacions prèvia creació d'una
làmina d'aigua de 35 ha que podia haver comportat una inversió de 30.000 milions de pessetes.

123

L'actuació pública recent de l'estat en matèria de costes es fonamenta en la Llei 22/1988, de 28 cb
juliol, de Costes.
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l'ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, dels responsables del Parc Natural del
delta de l'Ebre i dels grups conservacionistes.
Les actuacions de la Direcció General de Costes de l'administració central
han implicat, només a Catalunya entre 1983 i 1992, la creació de 17'82 km de
passeigs marítims amb una inversió de 2.483'1 milions de pessetes i la
regeneració de 42'55 km de platges amb una inversió de 4.529'6 milions de
pessetes. Durant aquesta etapa, en el cas de Tarragona, s'ha executat el passeig
de Sant Carles de la Ràpita i s'han regenerat les platges del Miracle a Tarragona,
el Trabucador a Sant Carles i Cambrils. En aquesta mateixa línia, el Pla Director
d'Infrastructures elaborat pel M.O.P.T.M.A. per al període 1993-2007 preveu
també la rehabilitació del front de mar com a incentivació turística124.
El Pla d'Actuacions a la Costa 1993-1997 aprovat pel Consell de
Ministres el 18 de març de 1993 ha implicat la realització de diverses actuacions
-concertades amb altres administracions- a la costa de Tarragona com les
realitzades a les platges de l'Arenal a Mont-roig del Camp, el passeig marítim de
Torredembarra, la regeneració de la platja de Roda de Barà, la remodelació del
front de mar del Vendrell o el passeig marítim de Segur de Calafell125. Deixant de
banda altres actuacions menors de demolició i malgrat les deficiències de la
informació disponible, el Quadre 5.15 resumeix més en detall les actuacions de
regeneració de platges i reordenació del front marítim executades en el el litoral
de Tarragona entre 1993 i 1994. Dues són les actuacions estrella previstes a
partir de 1994: l'ordenació del front de mar de Salou -que permetrà significar-lo
com a element simbòlic principal de la ciutat- i el passeig marítim de La Pineda de
Vila-seca126.
124

El pla preveu tres línies d'actuació: la millora i regeneració de platges, la defensa de la costa i
l'accessibilitat del litoral.

125

Abans de la regeneració de les platges del Baix Penedès, el M.O.P.T.M.A. va proposar a la
Generalitat d'enderrocar els ports esportius de Coma-ruga i de Segur de Calafell per tal d'evitar
successives actuacions. La proposta implicava l'ampliació dels ports de Cubelles (provincià de
Barcelona) i Torredembarra. La resposta de la Generalitat i de l'ajuntament de Calafell va ser negativa
mentre que la del Vendrell va ser : "podem viure sense ports però no sense platges".

126

La relació d'obres previstes per a 1995 inclou, a més d'aquestes dues, actuacions a Riomar (Deltebre,
186 milions de pessetes), Santa Llúcia (el Perelló, 321 milions de pessetes), Eucaliptus (Amposta,
300 milions de pessetes), Cambrils (49 milions de pessetes), Cristal (Mont-roig del Camp, 217
milions de pessetes), Coma-ruga (330 milions de pessetes), l'Arenal (l'Hospitalet de l'Infant, 255
milions de pessetes) i Alcanar (35 milions de pessetes).
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Quadre 5.15. Projectes de regeneració de platges i reordenació del front
marítim al litoral de Tarragona. 1993-1994
Actuació

Municipis

Pressupost
(milions)

Calafell/Vendrell/Roda

1.904

Passeig Marítim

Torredembarra

252

Pàrking

Torredembarra

7

Altafulla

280

252.607 m3 sauló

Regeneració

Tarragona

134

145.763 m sauló

Passeig Marítim

Tarragona

217

Platja de l'Arrabassada

Regeneració +

Cambrils

682

700.000 m3 sauló + 75.000 t escollera (2 dics) 3.200 m
passeig

Cambrils

49

Perllongació del passeig marítim + Condicionament de la
platja del Regueral

Passeig Marítim

Mont-roig

217

Construcció passeig marítim a platja Cristall

Regeneració

Mont-roig

266

436.212 m d'arena de dragat + Espigó a llevant del port

Regeneració

Hospitalet

121

218.132 m3 d'arena de dragat

Regeneració

Ametlla

13

4.900 m3 d'arena+ Escollera

Regeneració

Perelló

67

20.000 m2 escollera (espigó)

Regeneració + Espigó +
Passeig Marítim

Ampolla

170

20.000 m d'arena de pedrera + 291 m passeig

Estabilització + Accessos

Deltebre

186

Fixació de dune + Creació de vies d'accés + Ubicació de
serveis a la platja de Riomar

Accessos + Serveis

Sant Jaume

49

Protecció

Sant Carles

151

Regeneració

Realimentació

Passeig Marítim
Pàrking +
Passeig Marítim

Observacions

2.625.000 m3 arena de dragat

—

1.584 m passeig
Habilitació d'aparcament

Adequació del camí de Migjorn + Serveis
Construcció d'una duna de 8.250 m de longitud a la platja
del Trabucador

Accessos + Serveis

Sant Carles

177

Accés a la platja del Trabucador per la duna + Creació
de 2 àrees de serveis (7364 m )

Passeig Marítim

Sant Carles

245

Modificació passeig marítim

Accessos

Alcanar

49

Construció accés a la platja del Marjal

Regeneració

Alcanar

100

27.559 m d'àrids de gravera -t- 200 m de dic

Font: Elaboració pròpia a partir de dades dels projectes dipositats a la Dirección General de Costas cb
Tarragona.

B) La millora del potencial recreatiu
Un segon aspecte definidor del procés de canvi del contigut turístic del
litoral de Tarragona passa per la incipient dotació de nous equipaments
recreatius i activitats o -dit d'una altra manera-en productes turístics diferents de
216

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
DIFERENCIACIÓ I REESTRUCTURACIÓ DE L'ESPAI TURÍSTIC. PROCESSOS I TENDÈNCIES AL LITORAL DE
TARRAGONA
Salvador Antón Clavé
ISBN:978-84-691-1887-0/DL: T-347-2008

La dinàmica d'ocupació del sòl

l'allotjament. En aquest sentit, si bé la diversitat potencial de productes -en base
a les pròpies característiques i potencialitats de la zona- i la seva capacitat
d'adequació a diferents segments demanda és abrumadora, en termes generals,
tal com posa de manifest el Pla Estratègic de la Costa Daurada promogut pel
Patronat de Turisme de la Costa Daurada (Biosca & Asociados, 1994), al litoral
de Tarragona domina una proposta absoluta de "sol i platja" que ha evolucionat
molt poc en temes tan fonamentals com la recreació activa dels visitants127. Pot
ser indicatiu al respecte que, en el context de les destinacions turístiques
mediterrànies, els paquets que es venen en direcció a la Costa Daurada són els
que inclouen en el preu un component més baix de producte no hoteler128. De
fet, l'oferta de productes recreatius pot oferir considerables diferències segons si
s'analitza un espai de destinació dominat per turistes que viuen en conglomerats
d'hotels i apartaments (amb baixos costos fixos durant les vacances) o per
usuaris de residències secundàries localitzats en espais urbanitzats
extensivament. Cal recordar, en aquest sentit, que a igualtat de places
d'allotjament, la demanda estrictament turística té major propensió al consum que
la demanda de residència secundària.
Parlar de productes turístics és, de totes maneres, una qüestió complicada
(Bordas & Araya, 1992; Go, 1992). Kotler (1984) els defineix com "una cosa que
pot ser comercialitzada per a la seva atenció, adquisició, ús o consum per a
satisfer un desig o necessitat. Inclou objectes físics, serveis, persones, llocs,
organitzacions i idees". Una definició heterogènia que deriva de la pròpia
naturalesa de la indústria turística, que és diversa i complexa129.

127

En aquest mateix sentit es pot sostenir que el paper de la iniciativa privada en el desenvolupament &
productes nous més enllà dels tradicionals, és, al litoral de Tarragona, molt baix.

128

El component hoteler del preu d'un paquet de 7 nits en mitja pensió en hotel de categoria mitjana alta
a Salou representa el 78%. En les altres destinacions espanyoles -Balears, Costa Blanca, Costa Blava,
Costa de la Luz i Costa del Sol- aquest component se situa només entre el 50% i el 56%. A Canàries
i a la Costa d'Almeria baixa fins al 42% i el 46% respectivament. En el conjunt del Mediterrani, els
percentatges més baixos els obtenen la Costa Atlàntica de Marroc, 38%, la Grècia continental, 40%, i
Turquia, Malta, Xipre i les Illes Gregues, 41% (Dirección General de Política Turística, 1992).

129

Malgrat la seva diversitat, s'han establert, això no obstant, alguns elements que necessàriament
formen part de qualsevol producte turístic (Smith, 1993): l'equipament, el servei, el tracte, la
possibilitat d'elecció i la participació de l'usuari.
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Deixant de banda el centre recreatiu Port Aventura -veritable lement
convulsionador del potencial recreatiu de la zona-, els dos productes singulars
principals que es poden identificar al litoral de Tarragona -veure el Mapa 5.5
referit a tipologies turístiques-són els ports esportius i els camps de golf. Tots dos
s'han significat sovint -des de determinats plantejaments- com a elements
fonamentals d'una estratègia destinada a la millora qualitativa de l'oferta i de la
demanda turística que visita els espais litorals. De fet, ha estat comú, a Espanya,
recórrer a aquests equipaments (mancats, en temies generals, de caràcter
social)130 com a elements requalificadors de l'espai sense tenir present que el seu
èxit en la consecució d'aquest objectiu radica, fonamentalment, en la concreció
de qüestions com on estan localizáis131, com assegurar la seva rendabilitat132 i
com complementar-los133. En tot cas, si bé és possible considerar fórmules mixtes
que permeün integrar productes d'aquest tipus en un esquema d'aprofitament
integral que descansi sobre el binomi tradicional de sol i platja134, també és
130

Sense negar la seva conveniència en determinats casos i per a determinats segments de mercat, és
obvi que una estratègia basada únicament en aquests dos productes (que sovint s'associen a conjunts
residencials) és escasament adequada per a una part important del mercat turístic costaner a Espanya.
En ocasions únicament generen complexes infrastructures que, tot i que els nuclis de destinació
turística pretenen integrar com indicador simbòlic de la qualitat social de llur demanda, difícilment
atorguen diferenciació al conjunt de l'espai turístic. Més encara quan existeixen zones (originàriament
de sol i platja) molt preparades en aquest sentit com la Costa del Sol i la Costa d'Almeria a Espanya
0 espais litorals emergents al Marroc, Tunisià o Gambià.

131

Amb aquesta finalitat és necessari estudiar la funció del territori, els fluxos que s'estableixen sobre ell
1 la seva situació jurídica. De totes maneres, és de destacar, a nivell internacional, que en centres
turístics consolidats, la tendència és rehabilitar els fronts de mar -també des de la iniciativa privada- a
través d'instal·lacions com museus marítims, complexos de restauració, aquaris i centres d'observació
submarins, centres d'exposicions, etc.

132

Atès que són necessàries, en ocasions, costoses inversions que poden ser no immediatament
rendibles, a més a més de la provisió pública, hi ha la possibilitat d'incloure els equipaments en el si
de complexos turístics de manera que la inversió es recupera a través de les vendes immobiliàries o,
també, la participació del sector públic en la inversió privada, especialment en allò que fa referència al
sòl o a la urbanització. En qualsevol cas, la principal dificultat és aconseguir que l'ús de l'equipament
no tingui un preu més cars que el turista paga en el seu lloc habitual de residència per un serveis
recreatiu equivalent.

133

La resposta a aquestes preguntes és funció de la imatge que vulgui oferir el nucli de destinació
turística i del grau de mutació que s'hi vulgui afavorir. Per a contestar-les sempre s'ha de pensar en
termes estratègics i analitzar fins a quin punt les estructures existents poden adequar-se cap als nous
segments d'oferta. De fet, per exemple, parlar de turisme de negocis, fires i congressos com a nou
segment pot ser temerari per a bona paït dels nuclis turístics costaners tradicionals. Igualment,
pretendre transformar un mercat turístic de sol i platja en un mercat de caràcter cultural -malgrat el
patrimoni històrico-artístic de determinats espais litorals- pot ser inadequat.

134

Des d'aquesta mateixa òptica es poden plantejar consideracions en relació al turisme balneari.
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necessari tenir en compte que en les destinacions turístiques de masses i
residencials és també especialment necessària la creació de productes per al
turisme de masses i per al lleure urbà135.
En qualsevol cas, tant el golf com els ports esportius són -a la costa de
Tarragona- dos dels productes més preuats retòricament des de determinats
àmbits polítics a l'hora de plantejar estratègies de r e qualificació de l'oferta
turística. El golf, que, a més dels existents, al litoral de Tarragona compta amb
propostes en projecte a Creixell, Roda de Barà, Salou i Vila-seca i Cambrils, és
una proposta tendent a captar segments de demanda selectius -es calcula que la
despesa mitjana d'un golfista és de 20.000 pts/dia-136. En teoria, la seva
localització requerereix importants estudis de caràcter territorial donat que és un
gran consumidor d'aigua i les àrees costaneres tendeixen a ser deficitàries en
aquest recurs -s'estima que consumeix la mateixa quantitat d'aigua que una
ciutat de 10.000 habitants-137. Al litoral de Tarragona aquest tipus
d'instal.lacions acostumen a adreçar-se a segments de demanda molt específics,
amb poca representativitat en el conjunt d'usuaris turístics del litoral i, més
correntment, a usuaris no turistes. El camp de golf més antic, inaugurat l'any
1985 i que actualment disposa, com uns altres dos, de 18 forats, és el Costa
Daurada. Es localitza entre Tarragona i el Catllar. El Reus Aigüesverds se situa
entre Cambrils i Reus i el Bonmont Terres Noves entre Mont-roig del Camp i
Pratdip. El Sant Jordi d'Alfama, inaugurat l'any 1992, es troba l'Ametlla de Mar.
Tot i que només té 9 forats, el fet que preveu un recorregut de 2 voltes, amb tres
forats amb diferent sortida, el fa equiparable ais de 18.
Per la seva banda, els ports esportius -que de vegades s'associen també a
desenvolupaments urbans o a marines solen tenir un fort impacte en la
configuració de la costa i un molt baix caràcter social. A la costa de Tarragona a

135

Els interessos a potencial" des de l'oferta poden ser diversos. Des del turisme de negocis al turisme de
salut o al turisme d'estades lingüístiques -que tan bons resultats dona a la Costa Blava francesa i a la
costa sud d'Anglaterra-.

136

N'existeixen de quatre tipus: golf socis -localitzat en àrees urbanes-; golf públic; golf urbanització -on
el camp és l'atracció del complex residencial-; i golf resort -associat a complexos hotelers i esportius-.

137

Existeixen alternatives que tendeixen a la socialització d'aquest esport i que tenen un impacte molt
menor com la modalitat Pitch & Putt amb unes inatal.lacions - al litoral de Tarragona- al Vendrell.
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causa de la seva disposició i localització han trencat la continuïtat de la línia de
costa i generalment han induït dinàmiques de pèrdua progressiva de sorra en
determinats punts 138 . El problema no només té incidència espacial i ambiental
sinó també econòmica, en tant que provoquen la desaparició, en determinats
segments de costa, del recurs platja, que és bàsic. El litoral de Tarragona, sense
comptar els 900 amarratges de la recent actuació de Torredembarra, compta amb
2.571 amarratges esportius distribuïts en 11 instal·lacions i diversos projectes en
diferents fases de realització com les ampliacions dels ports de Calafell, Cambrils
i Salou, la relocalització del port esportiu de Tarragona i la construcció d'un
embarcador a Deltebre. Fins a l'obertura de les instal·lacions del port esportiu de
Torredembarra, les comarques de l'Ebre han estat, malgrat la seva menor
capacitat turística, el tram amb major capacitat d'embarcacions -866 entre el
Montsià i el Baix Ebre-.
Finalment, destaquen també els parcs aquàtics, els kàrtings i el parc
temàtic Port Aventura. Els dos primers són, al capdavall, parcs d'atraccions
especialitzats. El seu cost és molt elevat tant pel que fa a la inversió com pel que
fa al seu funcionament. N'hi ha de contingut divers i amb sistemes de
funcionament variats en relació a la gestió de la demanda. Capítol a part mereix
el centre recreatiu Port Aventura -al qual es dedica un apartat específic en
acabar la tesi-. Aquest darrer representa una oferta singular i excepcional en el
marc de l'estructura recreativa de l'espai de destinació turística litoral de
Tarragona. Es tracta d'un parc recreatiu a gran escala que incorpora circuits i
itineraris a través de sistemes de transports variats i d'atraccions agrupades en
zones diferents cada una de les quals amb un tema específic. De fet, aquesta
mena d'equipaments s'expliquen a una escala diferent que els altres. Tenen forts
condicionants territorials i solen ocasionar forts efectes de tot tipus. Atesos els
problemes d'integració urbanística que generen, són infrastructures complexes
des del punt de vista d'ordenació del territori.

Un exemple particularment destacat d'aquest fenomen es troba en el sector de costa localitzat entre
Salou i Cambrils. Existeix un punt a l'alçada de Vilafortuny on el corrent general d'aport de materials
pren sentits oposats en direcció als extrems de manera que mentre aquest punt està intensament afectat
per una dinàmica de retrocés, les platges arrecerades als ports de Salou i Cambrils es troben en
creixement (CEDEX, 1989).
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Tanmateix, és de destacar que existeixen també -encara que amb menys
projecció propagandística- altres tipus d'iniciatives -d'equipaments i de serveis
recreatius- que s'estan desenvolupant a altres escales. Productes que, a més a
més, poden dotar de singularitat a l'espai de destinació turística. En aquest sentit,
per exemple, és de destacar -per representativa- la iniciativa del municipi de
Calafell de basar una part de la diversificació del seu producte -que també inclou
la construcció d'un camp de golf de 27 forats139- en equipaments vinculats al
seu patrimoni cultural i històric. Es tracta, en qualsevol cas, de potenciar els
recursos autòctons i de revitalitzar l'autenticitat del lloc a través de la
recuperació d'elements urbans, culturals i històrics140. En aquest cas, el Pla
Estratègic de Desenvolupament Turístic realitzat per l'empresa Fundació
Centre Europeu del Patrimoni l'any 1992, té com a objectiu central millorar el
nivell de competitivitat de l'oferta turística litoral a través de dues vies d'actuació
en matèria de patrimoni: la millora del paisatge urbà amb actuacions -entre altrescom un P.E.R.I. a la zona del Castell i la recuperació de les façanes del poble
tradicional i la revalorització d'edificis i restes histórico artístiques a través
d'operacions específiques que impliquin el seu ús. Aquest és el cas, per exemple,
del Castell -recuperat com a espai de concerts- o el Poblat Ibèric -recreat amb
una intenció temàtica i històrica-141. Semblantment es proposen actuacions
concertades amb el municipi del Vendrell i el propi Consell Comarcal del Baix
Penedès per a recuperar per a ús públic l'edifici i l'entorn d'un històric sanatori
localitzat, ja en el municipi del Vendrell, a primera línia de mar.
En qualsevol cas, es destaca que les actuacions requalificadores del
model tradicional d'ocupació turística i residencial de l'espai depenen,
139

El Pla Parcial del Golf la Graiera té una superfície de 120 ha, de les quals 100'9 ha tenen ús de golf i
esport privat, 16'1 ha ús residencial, 4'9 ha ús d'espai verd, 87 ha ús de sistemes i la resta -l'4 ha- ús
comercial i hoteler.

140

En aquest punt es poden distingir les atraccions de base socio-cultural, que revaloritzen l'espai a través
de la realització d'activitats pròpies del lloc com poden ser els museus interactius o les activitats
recreatives vinculades a objectes, activitats o fets relatius a la societat i costums dels llocs; les
atraccions de base històrico-artística, que reelaboren en forma de producte turístic la història d'un
territori de manera simbòlica i imaginària i que poden implicar l'utilització de monuments històrics i
de peces arquitectòniques amb la finalitat de recuperar-los lúdicaments; i les atraccions de base
ambiental, que es basen en la recreació d'ambients naturals de manera controlada i, en determinats
casos, artificial -són coneguts en aquest sentit els aquaris i les exposicions de vida marina-.

141

La implementació d'actuacions en aquesta línia es realitza en base a l'instrumental jurídic i normatiu
que ofereix el Pla General.
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fonamentalment, de la capacitat de gestió i finançament, principalment, de les
institucions públiques142. Malgrat això, en molts casos, pel que fa al litoral de
Tarragona, tot i l'aparició de noves fornies d'oferta com les explicades en el cas
de Calafell, les actuacions que són considerades més preuades no impliquen la
localització de nous equipaments que responguin a les necessitats de satisfer les
expectatives d'amplis segments de demanda -demanda turística massiva amb
necessitats de segmentació- sinó que repeteixen models d'ocupació del sòl més o
menys coneguts i -en temies generals-convencionals com els golfs i els ports
esportius -propis ambdós de fases de creació de productes excloents en època
de producció massiva més que dels criteris de segmentació de productes en el
marc d'un nou paradigma143.

C) EI proveïment de recursos hídrics
Amb uns recursos hídrics limitats, un model turístic -urbà i productiu- com
el que ha estat presentat, al que s'hi han d'afegir altres activitats econòmiques
que requereixen forts consums d'aigua, ha necessitat per al seu sosteniment la
construcció d'importants infrastructures hidràuliques. A més del turisme, en
142

Altres serveis que també podrien considerar-se productes turístics són incentiváis a nivell d'actuacions
concretes o de promoció des de l'administració. Entre ells destaquen els destinats a afavorir el consum
cultural dels turistes a través d'activitats com el shopping a Salou -que implica la creació de centres
comercials i zones peatonals i la difusió d'una imatge específica en aquest sentit-; la gastronomia a
Cambrils i en el sector meridional del litoral, vinculada habitualment a la valorització de productes
locals; el touring -que pot desenvolupar-sé de manera individual o a través d'empreses i negocis
dedicats a aquesta activitat-; i la diversió noctura especialitzada segons segments de demanda: copes i
tapes a la platja per a demanda adulta; pubs, discoteques i bars per a joves en espais específicament
dissenyats; discopubs de nit per a demanda madura als centres comercials de dia. Aquesta ha estat, per
exemple, una proposta implementada a La Pineda de Vila-seca. Altres productes que no són
estrictament recreatius també s'han posat a prova en determinats nuclis turístics costaners, es tracta ds
les innovacions en l'organització i prestació dels serveis -per exemple les targetes de crèdit per a
turistes a Salou -Salou Gold Card que impliquen un descompte d'entre el 5% i el 10%- i la
comercialització d'ofertes específiques -per exemple Cap de Setmana Blau a Torredembarra fora cb
temporada a preus assequibles-.

143

En general, les operacions que s'estan executant no van més enllà de la repetició dels models coneguts
d'ocupació del sòl i no responen a estratègies supralocals definides. En alguns casos estan clarament
vinculats a operacions immobiliàries. Fins i tot el projecte del centre recreatiu de Salou i Vila-seca, si
es contempla en conjunt, té present aquesta dimensió. Cal tenir en compte que alguns d'aquest models
tampoc no han demostrat la seva capacitat de superar etapes crítiques en els espais regionals on no
tenen una determinada dimensió.
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determinats espais, l'agricultura, la indústria i els usos urbans són importants
consumidors d'aigua a la zona. De fet, paral·lelament a l'agricultura i al turisme població flotant i equipaments recreatius- la indústria i els propis usos urbans
han propiciat una dinàmica de consum de recursos hídrics que només s'ha pogut
resoldre -en un context de manca de previsió i d'una gestió sostenible dels
recursos existents- a través de la captació de recursos foranis que han reforçat
un model territorial que no només ha configurat una clara primacia del litoral
sobre la resta d'unitats territorials i comarques sinó també i fonamentalment del
sector nord de costa, el més dinàmic i congestionat econòmicament, sobre el
sector sud.
Així, si bé tradicionalment, els recursos hídrics forans que facilitaven el
funcionament del litoral en algunes de les seves necessitats provenien,
fonamentalment -a part dels recursos propis-, d'embassaments corn els de Siurana
i Riudecanyes, de 10 i 3 hm3 de capacitat respectivament144, actualment, el
funcionament econòmic i humà del litoral de Tarragona es basa, fonamentalment,
en l'aigua que proporcioona el transvassament de cabals des de l'Ebre fins al
Camp de Tarragona i el Baix Penedès a partir del 1989 amb la finalitat de superar
un dèficit d'aigua que havia fet replantejar, fins i tot, propostes d'inversió en
aquests sectors. Una conducció de més de 100 km aporta uns 2 m3/s -ampliables
fins a un màxim de 4 rríVs- des dels canals de l'Ebre fins les indústries i nuclis
urbans al nord de Vandellòs. A canvi, el cànon que paguen els consumidors es
dirigeixen al revestiment i millora de la xarxa de canals i sèquies del delta.
El Quadre 5.16 recull les demandes trimestrals d'aigua en metres cúbics
que van realitzar els municipis al Consorci d'Aigües de Tarragona l'any 1991.
Destaca que un 80'27% del total d'aigua demandada ho és pels municipis litorals
entre Vandellòs i Cunit, inclosa la ciutat de Tarragona, que representa el 29'21%.
La demanda d'aigua per part de la ciutat de Reus, que és inferior a la dels
144

Aquests embassaments tenien i tenen la funció de fornir d'aigua paí't dels regadius del Camp cb
Tarragona i també a la ciutat de Reus. Serveixen directament, per tant, a diferència d'altres
embassaments de la província, als interessos econòmics de l'espai litoral. De la seva banda,
l'embassament del Sénia, que pertany a la Confederació del Xúquer, s'utilitza per al reg de les zones
agràries de l'extrem occidental del Montsià i, constituint la infrastructura més important per al
regadiu, el conjunt dels canals de la Dreta i l'Esquerra de l'Ebre reguen el delta d'aquest riu després
d'haver-ho fet a les terrasses baixes de Xerta i Amposta. Articulen una xarxa de 452 km de canals i
sèquies que reguen més de 30.000 ha amb un cabal derivat, a partir de l'assut de Xerta, de 42 m3/s.
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municipis de Vila-seca i Salou, representa, per la seva part el 16'23% de la
demanda total.
Quadre 5.16. Demandes trimestrals d'aigua
Tarragona per part dels municipis. 1991 (m3)
Gener-Març Abril -Juny

al Consorci

Juliol -

Setembre

d'Aigües

OctubreDesembre

Any

20.834
420.000
499.998
15.000
9.000
21.600
45.000
36.000

31.620
100.002
2.600.000
2.000.000

15.750

9.000
120.000

3.939
5.700
60.000

26.100
320.000

18.600

30.600

18.600

86.400

18.000

22.500

15.750

72.000

8.550
12.000

8.550
12.000

8.550
33.120

8.550
12.000

34.200
69.120

Reus

804.500

1.704.500

1.704.500

804.500

5.018.000

Riudoms
Roda de Berà

45.000
90.000

67.500
110.000

67.500
340.000

45.000
90.000

225.000
630.000

la Selva del Camp
Tarragona

-

37.500
3.384.159
460.000

-

1.749.999
120.000

, 12.500
2.149.999
210.000

50.000
9.034.160

15.750

15.750

el Vendrell

3.480
180.000

3.480
328.000

20.250
27.000

Vilallonga
Vilaseca /S alo u

6.300
864.000

Vinyols
TOTAL

12.501

15.724
29.167

15.986
37.500

Calafell

420.000

580.000

1.180.000

Cambrils

499.998

499.998

499.998

Castellvell

15.000

21.250

el Catllar
Constantí
Creixell

9.000
21.600
45.000

9.000
21.600
78.000

46.250
9.000
43.200
153.000

Cunit

315.000

410.000

670.000

els Garidells

3.936

3.939

3.936

Maspujols
Mont-roig

5.700
60.000

5.700
80.000

el Morell

18.600
15.750

Almoster
Altafulla

els Pallaresos
Perafort
la Pobla de Mafumet

Torredembarra
Vallmoll
Vandellòs

-

1.794.999
105.000

97.500
36.000
108.000
321.000
1.755.000

895.000

468.000

3.480
180.000

67.500
37.440
1.056.000

12.000
1.401.000

16.300
2.811.000

6.300
996.000

40.900
6.072.000

22.500

30.000

45.000

22.500

120.000

5.364.165

5.486.258

12.281.760

5.534.501

30.918.694

15.750

Es marquen en negreta els municipis litorals
Font: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades pel Consorci d'Aigües de Tarragona.
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Destaca, d'altra banda, que, per trimestres, mentre que entre juliol i
setembre la demanda d'aigua representa gairebé el 40% del total anual, la resta
de trimestres se situa entre el 17% i el 18%. Aquest fet és indicatiu de la
rellevància d'aquest recurs per al propi sosteniment de l'activitat turística145 en
aquest tram de costa i posa de manifest, doncs, el caràcter desequilibrat del
model territorial i turístic de Tarragona146.
En base a aquestes circumstàncies, es podria discutir, si aquest fos el
propòsit i una vegada feta una anàlisi d'utilització de recursos més acurada,, si les
actuacions realitzades
o proposades
recentment afavoreixen
un
desenvolupament turístic sostenible. En aquest sentit, seguint B. Goodall i M.
Stabler (1992), caldria tenir en compte si les iniciatives revisades contemplen
(l)el desenvolupament de productes turístics respectuosos amb l'ambient
natural; (2) el compliment amb la legislació ambiental i desenvolupament de
regulacions ambientals raonables i practicables; (3) la reducció de qualsevol
impacte ambiental negatiu de les activitats turístiques presents i evitació
d'aquests impactes en altres propostes de desenvolupament turístic;
(4) l'increment de l'eficiència en l'ús dels recursos: inclosa la minimització de
residus i la substitució de productes i equips per aquells que són ambientalment
més benignes; i (5) el foment de la comprensió de les qüestions ambientals entre
els empresaris i els treballadors, els residents i els turistes147. Caldria considerar,
d'altra banda, fins a quin punt, en atenció a les noves tendències de la demanda,
els nous desenvolupaments turístics s'integren de manera harmònica en el marc
territorial on s'implanten.148.
145

Com es pot comprendre -i així ho reconeixen els propis promotors del projecte- sense assegurar
aquest proveïment una atuació com la del Centre Recreatiu Port Aventura no hauria estat possible en
aquest tram de litoral.

146

Al consum humà cal afegir els 34.538.180 m 3 que van demanar 23 indústries del complex
petroquímic, un 11'71% més que la demanda urbana.

147

En aquest sentit, per exemple, l'Agència Catalana de Tecnologia Turística (1994) ha publicat un
Quadern sobre Mesures per a una gestió hotelera respectuosa amb el medi amliient.

14

^ Cal tenir en compte que, des d'una perspectiva d'ús dels espais de destinació turística qualitativament
diferent, l'allotjament és -tot i que necessari- un element secundari en la realització d'activitats db
lleure. A partir d'aquí es pot sostenir també la necessitat de diferencial' cadascuna de les parts o nuclis
que composen un espai turístic de recepció i el caràcter volgudament autònom de les diferents peces
que el conformen. Tenint en compte aquestes consideracions, arquitectes com Leira i Quero, reclamen
criteris de flexibilització del planejament convencional (Leira & Quero 1991: 9-10) en la línia de (1)
abordar escales grans de manera selectiva i estratègica; (2) programar baixíssimes densitats
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2.2. La transformado de l'espai local
Atès que no és intenció d'aquesta recerca recompondre la mecànica de la
producció immobiliària a l'espai litoral de Tarragona sinó, fonamentalment,
assenyalar-ne els seus aspectes més rellevants i els seus efectes més significatius,
s'ha optat per aprofundir la qüestió dels mecanismes de producció de sòl a l'espai
litoral de Tarragona centrant aquesta perspectiva d'anàlisi en un sol municipi.
Aquesta elecció dóna la possibilitat de conèixer amb més detall un procés de
transformació urbano-turística representatiu en termes generals de la tònica
general de producció urbana per a usos residencials temporals que s'ha donat al
litoral de Tarragona. En aquest sentit, en aquest apartat es proposa d'analitzar,
les característiques i la implementació dels mecanismes administratius que han
possibilitat la transformació de l'espai municipal de Cambrils i el funcionament
del procés de promoció-construcció dels agents privats. Es revisen, amb aquesta
finalitat, el paper de l'administració municipal fins la recent aprovació -l'any
1993- de la revisió del Pla General vigent des de 1975 i les estratègies d'actuació
dels principals promotors a la zona. Interessa especialment, en aquest sentit,
observar la interacció entre un marc normatiu escassament eficaç i una dinàmica
de promoció de sòl molt intensa. De fet, es podria plantejar la hipòtesi que, sense
planejament, la fisonomia del Cambrils actual seria fonamentalment la mateixa.
A Cambrils, la urbanització turística i residencial s'inicia a partir de la
dècada dels anys cinquanta i es localitza linialment a tocar de la costa. A ponent,
la implantació es realitza a través d'actuacions autònomes que adopten com a
via de relació la N-340 i a llevant -entre Cambrils i Salou- a través d'operacions
adjacents -no sempre ben cordinades entre elles- que arriben a configurar una
línia d'edificació compacta a banda i banda de la carretera TV-3181 de Cambrils a
Salou -construïda durant els anys seixanta- i que, en el sector de Vilafortuny
s'extenen cap a l'interior.

d'edificació', (3) basar la forma i posició dels elements generals de major escala en base al suport
estructural dels plans; (4) posar l'accent en la taxonomia de productes urbano-turístics més que en el
control de les formes edificades; (5) definir una estratègia d'execució negociada i concertada dels
productes turístics; (6) desenvolupar el sòl en base també de mecanismes de concertació que s'han cb
resoldre en el seu moment en els concursos per a la execució de Programes d'Actuació Urbanística.
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El procés ha transformat radicalment l'estructura urbana tradicional del
municipi, singularitzada per l'existència de dos assentaments, la vila, fundada en
el segle XII i distant gairebé dos quilòmetres del mar, i la marina, barri de
pescadors configurat a partir de les darreries del segle XVÏÏI. Aquests dos nuclis
originaris han conformat fins als anys seixanta l'estructura del municipi. La
construcció d'un port pesquer, iniciada l'any 1933 i acabada l'any 1957, va
facilitar- que, en el seu interior, entre 1977 i 1979, s'hi construís un port
esportiu149. El nucli interior, poc afectat per l'urbanització turística, ha vist limitat
el seu creixement pel curs de la riera d'Alforja i s'ha estès a través de dos
eixamples successius cap a l'estació del ferrocarril i cap a la partida de la
Parellada, en una estructura clàssica de creixement intensiu de malla ortogonal.
A l'altra banda de la riera d'Alforja i al nord de la N-340 s'hi ha urbanitzat el barri
Nou Cambrils amb Pla Parcial aprovat l'any 1964 amb un potencial de població
de 3.300 habitants. La seva ordenació ha estat confusa i la seva execució molt
precària fins dates molt recents. El planejament hi permetia blocs de gran alçada i
hotels de fins a nou plantes més la planta baixa, que no s'hi han realitzat.
La maiina s'ha desenvolupat per adició de trama urbana a partir de les
primitives cases de pescadors. L'eixample és molt recent i intensiu i es configura
també segons una xarxa ortogonal. Posteriorment s'ha extès cap a l'est a través
d'una sèrie d'actuacions independents que han ampliat el front urbanitzat fins a
la riera de Maspujols. La única via de relació entre elles és la carretera a Salou.
Hi proliferen els edificis d'apartaments de 5 a 6 plantes i de qualitat mitjanabaixa. La densitat de la urbanització és alta. A l'àrea central del tram entre la riera
de Maspujols i Salou s'han desenvolupat, cap a l'interior, un seguit
d'urbanitzacions a l'entorn de Vilafoituny. Cap a l'interior, amb resultats molt
heterogenis i basculant sobre l'antic camí que unia la carretera N-340 amb la
carretera de Cambrils a Salou, s'hi han desenvolupat posteriorment altres
urbanitzacions sense una estructura clara de conjunt. Limiten amb espais
funcionalment agrícoles i amb formes de ciutat jardí més o menys intensa segons
cada actuació. Les tipologies edificatòries són diverses. El seu potencial
d'habitants és de més de 12.000 persones. Al llarg de la resta de la carretera de
Salou, entre el ferrocarril i la platja, i sense cap altra infrastructura que la pròpia
149

Un dels ports esportius de Madrid i de Saragossa, segons Carlos Barral, que, el considera, a més a
més, "un dels dos caus de les ílotes de l'Opus Dei" (Barral, 1985: 59). El Club Nàuüc de Cambrils
data de 1967.
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carretera, s'hi han edificat blocs d'apartaments i, més recentment, algun hotel que
han substituït antics campings, es tracta, de la perifèria del nucli adjacent de
Salou, del qual en participa a efectes de model d'equipament i, fins i tot, d'imatge.
El resultat ha estat un complex lineal d'alta densitat i poca qualitat urbana, amb
edificis de 4 o 5 plantes d'alçada a primera línia disposats directament sobre la
platja fins la realització l'any 1994 d'un passeig marítim -del qual se'n parla des de
1987 -que uneix Salou amb Cambrils. Les unitats residencials són de 40 a 70 m2.
Tal com s'observa en la Fotografia 5.3, a ponent del port, en direcció a
Mont-roig i entre la N-340 i el mar, les urbanitzacions s'han estès des de la riera
d'Alforja fins al límit del terme municipal, a la riera de Riudecanyes. La principal
singularitat d'aquestes actuacions és la seva manca de connexió interna. Han
estat projectades de manera autònoma, penjant de la N-340 i sense articular-se
amb la xarxa viària veïna. Llevat del passeig marítim també recentment construït
i de les connexions que, de manera accidentada, s'han anat articulant durant els
darrers anys, cap altra via paral·lela a la costa o a la N-340 les relliga. Les
edificacions són de poca alçada encara que la densitat de les urbanitzacions és
elevada. Entre les actuacions s'hi localitzen càmpings -Joan, Ardiaca i La Llosaque, com en el cas de les urbanitzacions, basculen entre la N-340 i el mar.
Afectades per la construcció del port, l'any 1976 es va aprovar la reconstrucció
de la línia litoral d'aquest sector a través d'espigons paral·lels a la platja amb
participació de l'administració de l'estat en un 70% i del municipi en un 30%.
La dinàmica de transformació la inicia el holding RUMASA150,
representat al municipi per Francisco Curt Martínez. Amb la seva actuació
aquest grup empresarial transforma un espai inicialment agrari en una destinació
turística adreçada fonamentalment a estiuejants o residents temporals de
procedència espanyola. A més d'altres iniciatives151, aquest grup promou al
150

A partir de 1976 Promotores de Vilafortuny S.A.

151

Entre altres activitats empresarials, aquest grup crea l'any 1969 a societat Artesanos de Vilafortuny
S.A. amb la intenció d'assegurar lliuraments i qualitats pel que fa als elements de fusteria necessaris
per a les seves promocions urbanístiques. Posteriorment amplia les seves activitats en el camp
agrícola amb la Promotora Agrícola del Mediterráneo. Més tard, socis del grup figuren en la
Compañía Mercantil Agrícola, que promou dos plans parcials aprovats a principis dels anys vuitanta.
Complementàriament, també recupera i restaura edificis històrics com el castell de Vilafortuny, que
compra -amb els terrenys que la circumden- el 20 de novembre de 1964, i reven -només la torre- un
cop refeta, reconstrueix l'ermita de Mas d'en Bosc, adjacent a 20 ha de terreny que compra juntament
amb altres socis, i, fora de Cambrils, restaura la Torre Vella de Salou -l'únic edifici anterior al segle
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municipi de Cambrils entre 1960 i 1990 les diverses fases d'urbanitzacions com
Cambrils Bahía i Playa de Vilafortuny152, Cambrils Mediterráneo, El Dorado
playa, Marcambrils, Castillo de Vilafortuny, Baronia de Vilafortuny, Vilafortuny,
Procaosa, Los Almendros i Mas d'en Bosc. Tal com el mateix Francisco Curt,
representant del grup a Cambrils, ha reportat153, en el moment en què inicia la
seva activitat "todas las propiedades lindantes con el mar eran por aquel
'entonces zona virgen, agreste en la mayoría de los casos. No existía
urbanización ni organización. No había Plan general alguno. Sus playas estaban
incomunicadas (...). Totes aquestes circumstàncies, van ser, precisament, les que
van induir l'activitat urbanitzadora154.
Les primeres operacions de promoció de sòl es realitzen -fins l'aprovació
del primer Pla General l'any 1963- prèviament a l'existència d'un document
normatiu. Aquestes promocions són, a més de les dues endegades pel grup
representat per Curt -Playa de Vilafortuny i Cambrils Bahia- la urbanització
Virgen del Carmen. El Pla General de 1963, totalment ineficaç per tal de conduir

XX, construït l'any 1530 com a torre de defensa, que hi ha a Salou- que ven posteriorment a
l'aleshores municipi de Vila-seca i Salou. Ja als anys setanta crea un centre hípic, el Club
Vilafortuny, de caràcter esportiu, i Divertimundo, un centre de diversions.
152 piaya (je Vilafortuny és la primera actuació urbano-turística promoguda a Cambrils. Iniciada l'any
1960, actualment té una extensió de 94'48 ha. El seu nucli primigeni està format tres línies de xalets
de bona qualitat situats a banda i banda de la carretera de Salou a Cambrils, davant el mar i en un
entorn arborí. Es caracteritzen per la seva uniformitat tipològica. Ocupen parcel·les de 800 m^ amb
150 m^ de superfície construïda i de fàcil accés a la platja. Com la urbanització Cambrils Bahia,
també promoguda pel grup RUMASA, no compta amb document d'ordenació en el registre (fe
l'Ajuntament de Cambrils. Tot i això, el Boletín Oficial de la Provincia recull la seva aprovació el 6
de novembre de 1962.
3 Amb motiu del vintè aniversari de la seva primera activitat immobiliària a Cambrils, aquest agent
edita un breu repàs cronològic on revela alguns detalls en relació al sentit i a la voluntat de la seva
activitat urbanitzadora. Aquest document, que reflecteix únicament els aspectes que el propi promotor
vol donar a conèixer i que és enviat a tots els residents en les urbanitzacions que ha desenvolupat, n'o
deixa d'oferir algunes explicacions significatives en relació a les estratègies d'actuació dels agents
immobiliaris. Es en aquest sentit que, a continuació, se'n fan algunes referències.
154

Un especial que el Diario de Barcelona del 31 d'octubre de 1973 dedica al desenvolupament econòmic
de Tarragona i província destaca del Grup Curt que "no ha sido especulador del suelo de Cambrils.
Han sido unos industriales que, a través de sus construcciones y mejoras, han beneficiado
precisamente a los especuladores, vecinos que han mantenido unos terrenos sin realizar ninguna
mejora y viviendo cada día el aumento de su valor por el trabajo y el esfuerzo de la promoción que el
Grupo Curt iba llevando a cabo."
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el procés, va ser començat a revisar l'any 1968. Ara bé, no va ser substituït fins
l'aprovació del Pla General de 1975, que ha estat vigent fins 1993.

Fotografia 5.3. Dispersió de les actuacions residencials i turístiques al sud de
Cambrils. 1990

Foto: A. Humbert

En un context on els propietaris locals de sòl no podien sospitar la futura
evolució del turisme i la pèrdua de possibilitats que implicava la venda
indiscrimada del sòl, durant el període de vigència del Pla de 1963, l'oportunitat
que representava per als pagesos vendre a preus elevats -s'oferien fins a 10
pts/pam l'any 1964 a primera línia de mar- va facilitar les expectatives dels
promotors que -com explica el propi Curt-compraven a base de lliurar una
"mínima paga y señal" i revenien a inversors que ells mateixos buscaven o que
"aparecían circunstancialmente, atraídos por la avidez del negocio fácil". Es així
que entre 1960 i 1975 es van posar en marxa 18 urbanitzacions a Cambrils amb
16 plans parcials aprovats. D'elles, set les va promoure, a toves de diferents socis
i amb la participació de diferents societats, el grup representat per Francisco
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Curt. La resta van ser promogudes fonamentalment per agents i societats amb
seu social a Barcelona. Tot i això, la urbanització Virgen del Carmen havia estat
promoguda per capital amb seu a Madrid; la urbanització Estrella de Cambrils
tenia el seu pomotor amb seu social a Tarragona i la tercera fase de la
urbanització Sol Cambrils -que havia estat promoguda en la primera fase per J.
Salvador Grau, amb residència a Sabadell- estava promoguda per agents
residents a Cambrils, en concret J. Estrada en representació de la societat
PAGSA.
Centrant l'anàlisi dels operadors en el paper que el grup RUMASA va
jugar en aquesta primera època i intentant detallar alguns aspectes sobre les
estratègies de promoció que s'articulaven, s'ha d'assenyalar que la intervenció
d'aquest grup i, per tant, el procés de transformació, s'inicia el 25 d'agost de
1960, quan Francisco Curt compra a la Marquesa de la Mesa de Asta 10 ha
d'una finca de la seva propietat a Vilafortuny entre el ferrocarril i el mar i la
servitud de pas que unia la finca a la carretera N-340 amb l'objectiu de construirhi -a dos km de Cambrils- un petit poble "algo que fuera un oasis de comodidad,
belleza y paz, que tuviera un orden inalterable por su regulación de alturas y
unidad de estilo."
A nivell d'estratègia immobiliària és de de destacar que, com que no té els
mitjans financers per a poder desenvolupar un projecte d'aquestes
característiques decideix "buscar otros lugares donde poder aprovechar al
máximo la comercialización de la demanda existente", és a dir, on desenvolupar
un projecte urbano-turístic menys elaborat i respectuós però que que li permeti
finançar la urbanització que desitja desenvolupar a la platja de Vilafortuny. Amb
aquesta finalitat, el 14 de novembre de 1961 compra una segona finca de 12 ha i
constitueix la societat Cambrils Bahía S.A. amb la finalitat de construir-hi la
infrastructura necessària per a la posterior venda de parcel·les per a la
construcció de xalets, estudis i blocs d'apartaments. Venut el sòl en només dos
anys i aconseguits els beneficis percaçats, a causa del desacord amb els
propietaris en relació a les normes d'estil arquitectònic que havia fixat, se'n
desentén i cedeix a l'ajuntament la zona esportiva i als propietaris l'organització
de la propietat i la construcció de l'edificació. Paral·lelament, associat a un grup
financer que li proposa la venda -a la que es nega- de Playa de Vilafortuny, inicia
la parcel.lació i construcció de la infrastructura de Cambrils Mediterráneo, a
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l'extrem sud de Cambrils i -a diferència de les dues anteriors- amb pla parcial
aprovat l'any 1965. Allí hi realitza també la construcció d'alguns xalets i un grup
d'apartaments. Tanmateix, abans d'acabar amb les vendes, cedeix el seu 50% a la
societat anònima homònima que es crea per a la seva urbanització definitiva.
Les estratègies dels promotors queden perfectament definides pel propi
grup RUMASA quan, atès que els preus s'havien disparat entre Salou i Cambrils
-entre 12 i 14 pts/pam-, Curt decideix d'actuar al sud de Cambrils on els terrenys
encara estaven entre 2 i 4 pts/pam. El procés d'adquisició del sòl que
posteriorment hauria de desembocar en la urbanització El Dorado Playa -amb
Pla Parcial aprovat l'any 1967- il·lustra clarament els seus procediments. Segons
explica ell mateix, el preu del sòl era tan barat "por existir en aquella zona una
fàbrica de harina y secado de pescado, que como es lógico, al producir residuos
que ensuciaban la playa, y fuertes y molestos olores en el ambiente, a nadie le
apetecían". Va decidir aleshores comprar la fábrica "con el pretexto de ampliarla
y dedicarla a la fabricación de piensos compuestos" i, encara que el propietari no
la volia vendre, davant la proposta de pagar el doble del que realment valia, va
cedir. Tal com ell mateix indica, Curt va tenir molta cura en no donar a conèixer
que era ell qui comprava la fàbrica. Aquesta compra li va permetre adquirir unes
altres catorze finques adjacents que "una vez agrupados y cerrada
definitivamente la industria, quedaron convertidos en terrenos que configuraban
un magnífico lugar para desarrollar en aquella zona virgen un centro turístico."
Entre 1965 i 1966 la societat Playas del Sur de Cambrils constituïda al
50% per RUMASA i pel la Federació de Cooperatives Migros de Suïssa propietària entre altres empreses de la Societat Cooperativa Hotel Plan, una de
les agències de viatges més importants del món en aquell moment- va
desenvolupar la urbanització El Dorado Playa. Curt va aconseguir convencer
els seus socis de fer una ciutat de vacances a Cambrils -quan de fet ells cercaven
una localització a Màlaga, Almeria o Alacant- recolzant les seves tesis amb el fet
que "por parte del ayuntamiento de Cambrils, habría toda una serie de
facilidades a la hora de los trámites burocráticos (...) y que incluso de forma
verbal, nos autorizarían a comenzar inmediatamente los trabajos con el loable fin
de crear en esta zona puestos de trabajo y la riqueza que necesitaba (...)". El 28
d'abril de 1967 Curt venia la seva participació. El motiu que confessa és que la
societat suïssa volia dedicar la inversió al lloguer de les diferents instal·lacions
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"luxe" que ell no podia mantenir. La seva estratègia va ser aleshores invertir en
els terrenys adjacents a la nova ciutat de vacances, on va comprar vuit finques i
constituir -el dia 9 de juliol de 1967- una nova societat -Marcambrils S.A.- que
construiria únicament xalets i bungalows amb unitat d'estil155. El Pla parcial
d'aquesta nova urbanització va ser aprovat definitivament l'any 1978.
El procés, il·lustrat a través de l'actuació d'aquesta societat, posa de
manifest, doncs, com la transformació i ocupació inicial del sòl va ser provocada
-fonamentalment- per una dinàmica tendent a extreure'n rendes a partir de la
seva venda, parcel.lació i, en el millor dels casos, urbanització. La venda inicial
del sòl per part dels seus propietaris va poder significar -en un espai on la
propietat ha estat tradicionalment repartida- una certa difusió de rendes d'origen
immobiliari entre la població local. Tanmateix, la participació dels propietaris en
el procés es va reduir principalment durant aquesta fase inicial a l'obtenció
d'aquestes rendes156. Eren les operacions posteriors que efectuaven els
promotors les que convertien el sòl en un important mecanisme per a la
canalització de capitals cap a operacions d'alta rendibilitat.
El Pla General de 1975 va recollir totes les desordenades iniciatives
desenvolupades durant els 15 anys anteriors157. Malgrat que en el moment de la
155

Paral·lelament a aquestes actuacions el grup RUMAS A havia anat avançant el desenvolupament de la
seva urbanització estrella, Playa de Vilafortuny. Es va drenar i aixecar el nivell del sòl i l'any 1962 ja
s'hi havia construït un edifici d'apartaments i de serveis central i alguns serveis.
Complementàriament, el propi grup va adquirir nous terrents adjacents -que van comptar amb
l'exempció de pagament de l'arbitri de plusvàlua a l'ajuntament-i va iniciar la construcció de la
carretera entre Salou i Cambrils de la qual havia aconseguit l'adjudicació. L'any 1963 va iniciar la
construcció d'una residència hotel i de l'església. Dificultats econòmiques l'any 1964 el van portar,
tanmateix, a construir nous edificis d'apartaments i, en particular, la Torre de ViMortuny. Tal com el
propi Curt indica, el motiu de construir en vertical va ser a conseqüència del fet que, tot i que
Vilafortuny -amb els seus xalets i zones verdes- era excellent, "como negocio immobiliario era
francamente pésimo". Augmentar el cúbic li va permetre fer noves adquisicions -una d'elles a la
Marquesa de Asta-on més tard construiria Baronia de Vilafortuny i URCA VISA -amb primers plans
parcials aprovats els anys 1969 i 1972 respectivament- i obrir la via d'accés de Vilafortuny a la
carretera N-340.

156 y a j a (jjj. que aquestes rendes -tot i ser migrades des de la perspectiva de la promoció immobiliàriasuperen amb escreix el valor d'ús que aquests propietaris consideren que tenen les seves finques.
157

A més de les indicades, fins l'aprovació del Pla General de 1975 el grup RUMASA va promoure
Baronia de Vilafortuny i Castillo de Vilafortuny -amb Plans Parcials aprovat l'any 1969- i
URCAVISA (Vilafortuny II) -amb pla parcial aprovat l'any 1972-. El projecte de Baronia ds
ViMortuny va néixer amb la idea de fons d'unir les diferents urbanitzacions promogudes pel grup en
aquesta zona. Tanmateix la seva execució es va paralitzar fins l'any 1977. L'ampliació del nou
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seva aprovació no estava adaptat a la reforma de Llei del Sòl de 1975, aquest pla
zonificava el sòl a través de Polígons d'Actuació Urbanística, una figura similar
als polígons que introduïa aquesta reforma. Els seus objectius eren ambiciosos i
oportuns: desenvolupar els dos nuclis urbans -vila i marina- a fi de fusionar-los,
ordenar els nous sectors d'expansió, dotar el municipi d'una xarxa viària per a les
urbanitzacions, crear zones verdes funcionals, establir una zona verda de
protecció davant del mai' i facilitar l'accés estrictament peatonal a les platges,
possibilitar la justícia distributiva de les càrregues urbanístiques, establir zones de
protecció urbana, crear un Centre Direccional, establir una normativa per a
regular l'execució dels plans parcials, ubicar la indústria en els llocs idonis per a
no perjudicar el turisme i traçar les normes referides a abastament d'aigua
potable, sanejament, xarxa elèctrica, enllumenat públic, pavimentació i altres
serveis. La diversa qualitat de la urbanització, tant pel que fa al nivell de
construcció com a les dotacions comunitàries i de serveis, la descoordinació de
les actuacions i la existència de barreres físiques com el ferrocarril i la cantera N340 eren motius suficients l'any 1975 per a reformular l'ocupació urbana del
municipi. Tanmateix, la inadequació dels instruments que haurien d'haver
facilitat el compliment d'aquests objectius i de la pròpia gestió del pla van fer
impossible donar un canvi de rumb a la dinàmica endegada. Si més no, aquesta
és la conclusió que cal extreure de l'actual configuració urbana de Cambrils.
De fet, el Pla de 1975 assenyalava una zona de Sòl de Reserva Urbana de
106 polígons i presentava una llista exhaustiva de la situació de cadascun, el
sistema d'actuació, l'aprofitament mitjà que els corresponia, la quantificació de
zona verda que cal computar per a. cada polígon i la superfície dels sistemes
generals viaris. El seu potencial humà, de 470.000 habitants era, sens dubte,
inflacionari. Per aquest motiu han sovintejat posteriorment les modificacions dels
Plans Parcials en execució amb la intenció de rebaixar la xifra i cercar la figura
de ciutat jardí. Cal tenir present que les zones amb vocació residencial
presentaven segons el Pla General un potencial de sostre edificable
d'l 1.772.832 m2 per a una superfície d'1.021'53 ha netes de sòl (un 29'43% de la
superfície municipal). Tanmateix el Pla ha persisitit fins a dates ben recents.
D'aquí el seu interès. D'altra banda, preveia una xarxa viària complexa que
assentament va venir a través d'URCAVISA, que va promocional' una extensió aproximada de 12 ha
al Nordoest del nucli primigeni de Vilaíbrtuny. En aquesta operació va reduir el cúbic que segons el
pla li corresponia i hi va construir xalets i bungalows "eivissencs".
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incloïa el desviament de la N-340, que encara no s'ha fet, i set noves vies
paral·leles al mar, tres autovies i dues altres vies paral·leles a la línia del ferrocarril
en el sector entre Cambrils i Salou. En sentit perpendicular es projectaven cinc
noves vies. Cal tenir en compte que tota l'àrea entre el mar i l'autopista era i és de
reserva urbana. Tanmateix, no es resolien les connexions amb els accessos a
Salou, els únics que, de fet, existeixen. Al nord de l'autopista i a l'àrea dels Masos
el sòl es va classificar com a rústic. Dins d'aquesta zona, l'àrea del Parc Samà
estava qualificada com a rústic protegit. El Pla delimitava en la gran àrea de
reserva urbana la zonificació que es reprodueix en el Quadre 5.17.

Quadre 5.17. Zonificació del municipi de Cambrils segons el Pla General de
1975
Qualificació

Superfície
(%)

Potencial de
sostre edificable

Potencial de
població

Residencial intensiva
Petita i mitjana indústria
Terciari
Equipaments
Verd públic
Sòl rústic

355'03
577'27
89'23
8873
2372
20'21
152'84
2.162'97

10'23
16'63
2'57
2'55
0'68
0'58
4'41
62'35

1.775.151
8.659.143
1.338.538
1.428.578
474.582
-

71.006
346.365
53.541
-

TOTAL

3.470'00

lOO'OO

13.675.992

470.912

Residencial extensiva
Residencial semintensiva

Superfície
(Ha)

Residencial extensiva: ocupació fins a 0'5 m2/m2.
Residencial semiintensiva: ocupació entre 0'5 i l'5 m2/m2.
Residencial intensiva: ocupació de més de l'5 m2/m2.
Petita i mitjana indústria: parcel·la de fins a 3.500 m2.
Gran indústria: parcel·la de més de 3.500 m2.
Terciari: indústria aparador, administratiu, etc.
Font: Comissió de Municipis del Camp, 1980.

Pel que fa a la resta d'usos del sòl, resulta notòria la localització del Sòl de
Reserva Urbana qualificat com a industrial vora el traçat de l'autopista A-7 i el
ferrocarril. Tot i que no ha donat els resultats esperats -preveu una superfície de
67'3 ha- ha permès localitzar, entre altres, múltiples empreses auxiliars del sector
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de la construcció. En relació als equipaments, al marge de la planificació d'un
Centre Direccional sobre el qual pivota la vertebrado dels dos nuclis originals
de Cambrils i on s'hi han anat concentrant els serveis administratius, esportius
educatius i assistencials del municipi, el pla no establia cap mena de previsió
respecte a la població estacional. L'any 1978 es van aprovar els plans parcials
promoguts pel propi ajuntament per a desenvolupar la zona industrial -67'31 hai el centre direccional -T43 ha-. El Pla va preveure, finalment, com a espais verds,
la categoria de verd públic aplicada a les vores dels barrancs, torrents i rieres, i la
categoria de verd de protecció vora l'autopista i a la reserva de 10 metres al llarg
de la primera lina de costa. En cap dels casos s'han dotat aquestes zones per tal
de funcionalitzar-les correctament com a parcs urbans freqüentats. Es clar que
aquestes eren previsions del Pla General i que, per tant, no són les úniques
aportacions que el procés urbanitzador pot fer a la dotació de verd i
equipaments si es considera que cada pla parcial també havia de fer les seves
corresponents previsions.
Pel que fa a la gestió, el Pla no va definir els aspectes formals de
l'edificació i no va prefigurar el model territorial general sinó que el va deixar a la
iniciativa dels promotors. D'aquesta manera, s'ha tendit a la dispersió erràtica de
les actuacions urbanístiques. Per tant, la gestió del Pla General de 1975, que, de
fet, no ha comptat amb una normativa clara d'actuació urbanística, i que ha patit
els defectes d'una intensa despreocupació pel que fa al seu control, ha resultat
poc brillant. A banda de la colonització urbana de la primera línia de mar parcialment qualificada actualment a través del passeig marítim-, s'ha generat un
territori poc estructurat internament que fa necessària una intensa tasca de cosit
del territori urbà i d'obtenció de sòl per a destinació pública per tal d'esponjar les
zones més densament ocupades. D'altra banda, a mesura que han variat les
condicions econòmiques i polítiques que justificaven el pla inicial, l'urbanisme
s'ha gestionat en base a modificacions puntuals. Es així que -prèviament a la
revisió del Pla aprovada l'any 1993-, entre 1987 i 1991 es van reduir
edificabilitats als polígons 37, la plaça de la Concòrdia i la parcel·la 102 de la
urbanització Nou Cambrils; es van disminuir les alçades a les urbanitzacions La
Dorada, Tarraco i, en general, en les zones qualificades com a ciutat jardí; i es van
suprimir els usos hotelers i de restauració en els polígons 87, 88, 89, 95, 96 i 97.
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El resultat final del procés urbanitzador amparat pel pla s'observa a través
de la cartografia referida a la localització de les urbanitzacions i els plans parcials
existents al municipi de Cambrils l'any 1991 -veure, en aquest sentit, el Mapa
5.8-. Tal com s'ha dit, entre 1975 i 1991 les pautes d'ocupació van tendir a seguir
colmatant linealment i segmentadament el domini litoral. De fet, tot i que els
plans parcials aprovats més recentment encara presenten uns nivells de
consolidació molt baixos, la línia de costa és la que ha resultat més executada,
amb una ocupació de fins un 60% a la banda de ponent i amb una mitjana entre
el 85% i el 95% en els dos sectors a la banda de llevant, en direcció a Salou. La
resta, llevat del desenvolupament interior de Vilafortuny, executat en més d'un
70 %, ha restat funcionalment agrícola.

Mapa 5.8. Localització de les urbanitzacions residencials desenvolupades o
amb Pla Parcial aprovat al municipi de Cambrils. Situació de 1991
\

I Pla Parcial de desprès de 1975

|y,v|

Pla Parcial d'abans de 1975

(1) Canbrlls Mediterrani
(2) Mas Clariana
<3> Tarracó
<4) Polígon 6
<5) La Dorada
(6) Mar Canbrlls
(7) Canbrlls Sud
(B) Les Mmoses
(9) Platja Sud Canbrlls
(10) Canbrlls Port
(11) L'Estrella
(12) Canbrlts Platja
(13) La Llosa
(14) L'Atbereda
(15) Reguerol
C16) Canbrlls Bahia
(17) La Sínia
(18) Sol Canbrlls

(£1) Platja de Vilafortuny
(33) Mas d'en Bosch
(23) Castetl de VHafortuny
(84) URCAVISA
(25) Cap de Sant Pere
(26> Vírg* del Carne
(27) Et Plnaret
<28> Nou Canbríls
<29> Polígon 47
<30> Baronia
<3t) PRDACQSA
(32) Los Almendros
(33) Tallats
(34) Jardins de Vil a f or tuny
(35) Polígon 91
(36> Has de t'Dllve

Font: Elaboració pròpia.

Entre 1975 i l'actualitat, tanmateix, l'origen dels promotors s'ha diversificat
i la participació local en aquesta mena d'activitats s'ha incrementat. Promogudes
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pel grup d'empreses controlades per Francisco Curt s'han realitzat a l'entorn de
Vilafortuny les operacions Proacosa I, Proacosa II i Proacosa III al polígon 87 de
Cambrils -amb una extensió conjunta de 12 ha- i s'ha desenvolupat el polígon 78
amb la urbanització de Los Almendros. La primera s'ha destinat a xalets i
bungalows. La segona -amb pla parcial aprovat l'any 1982- s'ha orientat -pel
que fa a la demanda- a la residència d'ús permanent, amb infrastructures i zones
verdes equipades prèviament a la construció dels habitatges. L'any 1978 ja
s'inicia el desenvolupament de les més de 25 ha dels terrenys de Mas d'en Bosc amb Pla parcial aprovat l'any 1978- per a usos residencials. Paral·lelament, els
anys 1978 i 1982 el municipi aprova sengles nous plans parcials per a les
urbanització Castell de Vilafortuny i Baronia de Vilafortuny. El polígon 91 té
també un primer pla parcial aprovat l'any 1982 promogut per la Compañía
Mercantil Agrícola Tarraconense, partícep en altres operacions del grup.
La resta de plans parcials residencials aprovats entre 1975 i 1991 són
promoguts encara fonamentalment per promotors amb seu social fora del
municipi. Tanmateix, augmenta la participació local en les societats que activen
les operacions i urbanitzacions. Aquest és el cas per exemple de L'Albereda amb pla parcial aprovat l'any 1984- i Els Esquirols -amb pla parcial aprovat
definitivament l'any 1991-, que ja tenen com a representats de la promoció un
mateix agent de Cambrils. Val a dir, però, que els plans aprovats després de 1980
s'han desenvolupat molt tardament. De fet, segons consta a la documentació de
l'actual revisió del pla general, només la urbanització La Llosa està consolidada.
D'altra banda, cap dels plans exhaureix l'edificabilitat que tenen atorgada. La
relació completa del planejament parcial residencial al municipi de Cambrils entre
1960 i 1991 apareix en el Quadre 5.18158. Posteriorment a la data que es recull
com a límit més recent unes altres sis operacions han soüicitat l'aprovació159. La
intensa activitat immobiliària detectada al litoral de Tarragona durant la segona
meitat dels anys vuitanta -que té a Cambrils un dels seus nuclis polaritzadors158

El quadre no inclou les operacions de Cambrils Bahia, iniciada l'any 1961 pel grup Curt al polígon
51, que no té pla parcial, Playa de Vilafortuny, promoguda pel mateix grup al polígon 89 i amb
aprovació definitiva al Boletín Oficial de la Provincià del 6 de gener de 1962 i les tres fases cb
Proacosa, iniciades pel mateix grup a la segona meitat dels anys setanta en una superfície de 12 ha del
polígon 87 de Vilafortuny sobre les quals no s'ha identificat el document d'ordenació.

159

Es tracta de les urbanitzacions l'Ardiaca, Polígon 81 i Vall d'Aran, amb aprovació inicial els anys
1987 la primera i 1988 les altres dues; el Molí, amb aprovació provisional l'any 1990 i Antígons i
Gavet II.
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Quadre 5.18. Relació de plans parcials residencials aprovats al municipi de
Cambrils. 1960-1991
Denominació
Virgen del Carmen
Nou Cambrils
Tarraco
Sol Cambrils I
Cambrils Mediterrani
La Dorada
Cambrils Port
El Dorado
L'Estrella
Cambrils Platja
Baronia Vilafortuny
Castell Vilafortuny
Platges del Sud
URCAVISA
La Sínia
Sol Cambrils II-III
Els Tallats I
Cap de Sant Pere
Mar Cambrils
Ampliació Castell
Polígon 74
Jardins Vilafortuny
Mas d'en Bosc
El Pinaret
Polígon 47
Les Mimoses
Los Almendros
Polígon 6
Polígon 91
Baronia Vilafortuny
L'Albereda
La Llosa
Mas Clariana
Polígon 91
Els Tallats II
El Cavet
Els Esquirols
Mas de l'Olivé

1

2 '

106 13/11/62
39 25/11/64
4 08/02/65
60 12/02/65
2 24/05/65
5 05/07/65
25 29/03/66
17 21/06/67
27 28/02/68
28 27/01/69
88 27/03/69
94 19/05/69
21 12/01/71
96 04/04/71
55 27/06/72
57 05/06/73
86 30/03/76
105 31/05/77
11 26/07/78
94 30/09/78
74 25/01/79
85 06/12/78
92 30/09/78
33 30/09/78
47 19/11/80
12 22/07/80
78 03/03/82
6 07/04/82
91 27/01/82
88 07/04/82
30 01/02/82
26 08/06/87
102 20/07/89
91 23/03/90c
86 03/10/90
59 03/10/90
69 09/01/91
93 24/04/91

3

4

RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT

Madrid
Barcelona
Sabadell
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Tarragona
Barcelona
Cambrils
Cambrils
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Cambrils
Tarragona
Barcelona
Cambrils
Cambrils
Cambrils
Barcelona
Tarragona
Tarragona
Tarragona
Cambrils
Tarragona
Barcelona
Cambrils
-

5'

l'98
15*00
11*75
5*71
31*25
17*24
20*74
10*17
l'94
8'90
3'73
8'02
9'46
12'97
1*29
1*47
16*66
7'30
11*47
0'66
6'81
3712
26'50
31'59
22'30
3'53
26*67
6'26
19'91
8'73
10'65
310
20'97
19'91
5*03
11'07
14'46
17'82

6
100
70
70
90
80
70
85
90
70
80
25
85
80
90
100
90
80
0
80
90
70
40
25
80
0
0
5
5
5
10
0
100
0
0
0
0
0
0

•y-, 8&
:

528
3.330
1.948
736
2.740
2.236
2.964
1.872
424
1.272
360
1.872
372
1.944
424
404
2.492
750
2.520
144
2.088
5.000
4.080
7.984
2.648
648
5.228
584
3.000
1.920
1.600
644
1.160
-

R
R
R
R
R

R
R
R

R
R

1: Polígon del Pla General de 1975
2: Data d'aprovació definitiva del Pla
3: Us predominant (RT: Residencial Turístic)
4: Adreça social del promotor que figura en el Pla
5: Superfície total del Pla
6: Consolidació de la urbanització segons la memòria de revisió del Pla General
7: Habitants Potencials
8: Promotor (R: actuació vinculada al grup Curt)
Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació de la revisió del Pla General de 1993.

239

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
DIFERENCIACIÓ I REESTRUCTURACIÓ DE L'ESPAI TURÍSTIC. PROCESSOS I TENDÈNCIES AL LITORAL DE
TARRAGONA
La diferenciado territorial
Salvador Antón Clavé
ISBN:978-84-691-1887-0/DL: T-347-2008

justifica aquesta demanda de tramitació de planejament parcial. No es aliena a
aquesta dinámica la conjuntura econòmica espanyola durant aquest període,
l'aflorament i la necessitat de col·locar diner i la polèmica Llei de Costes.
El procés il·lustra, doncs, el fet que tot i que l'existència de documents
municipals de planejament urbanístic general hauria d'haver comportat
dificultats per als promotors que només buscaven en el sòl la seva capacitat de
revalorització i de generació de plusvàlues, en la realitat, els promotors, pel fet
que els municipis tenien una inflacionaria programació de sòl, no van veure
afectada la seva capacitat de pressió i no van haver de variar el seu mètode de
treball habitual160. La manca de capacitat de gestió per part de l'administració
local, especialment en els municipis més petits, i la seva conformitat amb els
processos de promoció es troba -tal com s'ha vist en el cas de Cambrils- a la base
de l'actual configuració de l'espai litoral de Tarragona i de l'explicació dels
conflictes i dèficits que s'hi detecten161.
El Pla de 1975 i el seu precedent -totalment ineficient- de 1963, doncs,
han amparat fins 1993 l'expansió urbana de Cambrils en base a les figures de
planejament parcial que ja havien anat ocupant el Sòl de Reserva Urbana
bàsicament a partir de dos eixos: el costaner entre la via del ferrocarril i el mar,
amb sectors encara no ocupats a l'est de la Punta de la Riera de de Riudoms, i
l'interior, entre Vilafortuny i la N-340, basculant a un costat i l'altre de la carretera
que uneix l'eix costaner amb la pròpia N-340. Globalment, les figures aprovades
tenien l'any 1990, un potencial mínim aproximat de 66.000 persones. Pel que fa
160

Aquest mètode ha estat magistralment caracteritzat per M. Herce (1977: 50) quan indica que, amb tots
els riscos que la generalització comporta, pot resumir-se en: "detecció d'una zona de fàcil
comercialització (la figura de l'accessibilitat externa ha anat generant força), recerca d'un terreny amb
un sol propietari (la conducció grandària-propietat té de vegades més importància que les
característiques paisatgístiques del terreny), acord comercial mínim (generalment "paga i senyal"),
delimitació de parcel·les (normalment a través d'obertura de vials), i comercialització. La venda cfc
poques parcel·les basta per a aconseguir alts beneficis, i moltes vegades (en funció de la solvència del
promotor) compensa aturar les vendes i esperar a la revalorització del sòl que conferirà l'edificació del
queja s'ha venut". Els agents urbans i els intermediaris que intervenen en el procés de captació cb
guanys (propietaris del sòl, agents immobiliaris, constructors), condicionen el procés en cada pas.
Aquesta lògica empresarial escassament professionalitzada que ha conduït a la tipificació del promotor
urbanístic com a figura històrica anterior a la gran promoció planificada.

161

En atenció a aquestes necessitats, es va iniciar la redacció de la revisió del document de planejament
general. Tanmateix, les dificultats d'acord polític i social van retardar considerablement la seva
aprovació que no arriba fins l'any 1993.
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La dinàmica d'ocupació del sòl

a l'estat de l'edificació, generalment no s'ha executat totalment, fins i tot en els
plans més antics162.
Qüestions candents en relació a l'estructura territorial resultant són a
principis de la dècada dels noranta: (1) el dèficit d'equipaments públics segons
els estandars d'ocupació, que només es veu paliat per les característiques de
l'ocupació -temporal i no permanent-; (2) la necessària inversió pública en
sistemes generals i infrastructures per tal de garantir l'eficiència del sistema urbà
generat163 i (3) l'artificialització d'amplis sectors de front litoral.
Concretant algunes d'aquestes qüestions, són especialment significatius
els aspectes relatius a l'attificialització del front de mar i a la recuperació de
l'espai de platja. En aquest sentit, entre els anys 1987 i 1991 es va iniciar la
realització del passeig marítim de Llevant, amb un cost de gairebé 155 milions de
pessetes en les seves dues primeres fases -finançat en un 50% per la Generalitat
de Catalunya-. Aquesta operació ha entroncat posteriorment amb el passeig
marítim que ressegueix tot el front de costa urbanitzat del municipi des de la riera
de Riudoms fins al límit amb Salou, finançat també momés parcialment per
l'ajuntament, i que ha implicat una important operació del M.O.P.T.M.A.
d'ordenació litoral a través de la construcció del passeig marítim i la regeneració
de la platja que s'observen en la Fotografia 5.4 i en la Fotografia 5.5. Aquesta
platja estava en franca regressió atesa la particular circulació dels corrents que
genera la disposició dels ports de Salou i de Cambrils164-.Aquesta operació -amb
un cost global proper als 1.200 milions de pessetes- ha estat finançada en un
75% per part de l'administració de costes165. En el sector entre la marina de
162

En altres casos, el pla encara no s'ha executat. Així, un primer Pla Parcial l'Ardiaca, actualment en
fase de revisió pel canvi de planejament general, que correspon a l'encara existent càmping homònim,
va ser aprovat l'any 1989.

163

En particular, la solució efectiva dels problemes de sanejament i la seva concertació amb la
possibilitat de reutilització de les aigües depurades per al propi funcionament de determinades
instal·lacions i equipaments turístics.

164

Veure al respecte l'article sobre dinàmica de platges en l'entorn de Salou elaborat conjuntament amb
J. Blay (Anton & Blay, 1993).

165

Aquesta operació s'ha visr afectada, durant 1995, per importants embats del mar resultat de la pròpia
dinàmica litoral alterada per la construcció dels ports i per la urbanització del front de mar. Aquests
embats han ocasionat un important debat sobre T adecuado de l'operació realitzada a causa de la nova
pèrdua de platja -que havia estat regenerada fins a un total de 40 m d'amplada- i la inundació els espais
urbans.
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Cambrils i Mont-roig, el passeig s'ha construït inicialment a mesura que les
diferents urbanitzacions s'han anat executant, tot i que el propi M.O.P.T.M.A
contempla la definitiva regeneració de la platja -molt afectada per l'obstrucció a
la dinàmica marina que representa el port de Cambrils- i la construcció d'un
passeig uniforme.
Per la seva paït, la revisió del Pla General de 1993 contempla també els
problemes exposats. Els seus objectius són actuar sobre la xarxa viària, el centre
urbà, el sòl urbanitzable i els equipaments i els espais lliures. En relació a la
primera qüestió, el pla posa de manifest la inadeuació de les actuals vies de
relació entre els diferents assentaments del municipi i planteja l'adequació de les
vies interurbanes als fluxes de circulació real que suporten i el control del
desenvolupament comercial en aquestes vies166. En concret, determina la
necessitat d'executar una via ràpida entre Salou i Cambrils que substitueixi
l'actualment congestionada carretera local i dos vials paral.lels entre Cambrils i
Mont-roig que facin innecessària la carretera N-340 com a via de connexió entre
les urbanitzacions. Més enllà, exposa també la necessitat de desviar -aprofitant
el seu desdoblament- el traçat de la via del ferrocarril167 atesa la possibilitat de
disposar d'ell com a eix viari de connexió entre Salou i Mont-roig. En relació al
sòl urbà, el pla planteja la reordenació de l'espai efectivament ocupat en temes
com el disseny urbà, la dotació d'equipaments, l'escala de construcció de les
edificacions i la imatge pública dels equipaments privats168.

166

La incentivació de la localització dels serveis a l'interior de la monòtona trama urbana -en termes
funcionals- d'alguns assentaments residencials pot resultar una estratègia de revitalització.

167

Es significatiu de l'escassa visió supramunicipal dels procediments d'actuació i dels projectes &
reforma el fet que Cambrils deixa passar per alt la negociació que, durant la segona meitat de la dècada
dels vuitanta, realitza el municipi veí de Vila-seca i Salou amb l'objectiu de treure la via del tren &
l'interior del nucli urbà de Salou. El projecte de modificació, que R.E.N.F.E. arriba a aprovar però que
ha restat aturat després de la segregació de Vila-seca de Salou, descarta qualsevol modificació més
enllà de l'actual municipi de Salou, quan, de fet, la necessitat ja era evident a Cambrils, fa uns anys.
El Pla de 1993 de Cambrils proposa, en concret la construcció d'una variant al nord de l'autopista "que
donaria servei a tots els munciipis del Baix Camp". Finalment, a principis de 1995 R.E.N.F.E. s'ha
avingut a acceptar el trasllat de la via entre Tarragona i Vandellòs.

168

En aquest sentit, l'any 1991 es va presentar un Pla Especial de Millora Urbana del casc antic que ha
tingut la intenció, a més de facilitar la restauració dels habitatges existents, de donar una orientació d;
conjunt a tot l'espai. EL Pla General de 1993 incorpora aquest document i preveu la redacció dels
plans corresponents a la resta de subzones del nucli urbà.
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Fotografia 5.4. Estat el front de mar de Cambrils afectat per la regressió de la
platja. 1990

Foto: S. Anton

En relació al sòl urbanitzable, la proposta municipal és disminuir els
aprofitaments, mantenir les tipologies de baixa densitat i reclassificar sòl
urbanitzable del pla anterior no executat en sòl rústic fins a un total de 191 ha.
Finalment, en relació als equipaments, el pla contempla la creació d'una zona
lúdica on concentrar l'activitat nocturna i de diversió, l'ampliació del port -amb
finalitat esportiva malgrat l'encara important pes de la pesca en el municipi-169 i
la construcció d'un camp de golf -amb previsió d'urbanització amb baixa
densitat de dos habitatges per ha- en un sector interior170. Aquest golf es
169

Existeix un projecte, amb aquesta finalitat, redactat per la Direcció General de Ports i Costes de la
Generalitat de Catalunya que permet la construcció d'una nova dàrsena esportiva i la millora de tots
els serveis portuaris.

170

Aquest camp es localitzaria en Sòl No Urbanitzable pel fet de tractar-se "d'una activitat relacionada
amb el lleure compatible amb les funcions essencials del Sòl No Urbanitzable." en un àmbit de 90 ha
com a màxim. La projeclació d'una zona residencial hauria de passar per la tramitació d'una
modificació del Pla General per tal de classificar-lo com a Sòl Urbanitzable Programat. La seva
edificabilitat bruta màxima aplicable al màxim de 90 ha seria de 0'5 m^ de sostre per m^ de sòl.
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localitzaria en un sector adjacent al Pare Sarna, jardí historie de 13'5 ha amb
jardins, estanys artificials i un sumptuós edifici d'estil romàntic que data de 1881
que ha estat declarat Bé d'Interès Cultural en la categoria de Jardí Històric per la
Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya 171 .

Fotografia 5.5. Resultat de l'actuació de regeneració i reordenació del front
de mar a Cambrils. 1994

Foto: S. Anton

En conclusió, els mecanismes de producció de sòl a Cambrils s'han basat com en tants altres municipis litorals- en la formulació de plans parcials o en la
legalització, a través del planejament, d'implantacions i urbanitzacions
equivalents. Es habitual que l'execució de bona part d'aquestes figures no
estigui acabada i que, encara actualment, en alguns casos hi manquin els
equipaments i les infrastructures. El model d'ocupació que es deriva d'aquesta
171
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Acord publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 6 de febrer de 1992. L'obra va ser
dirigida per l'arquitecte Josep Fontserè amb l'ajut del seu deixeble Antoni Gaudí entre 1881 i 1887.
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La dinàmica d'ocupació del sòl

ordenació presenta -tot i que, en el cas de Cambrils, atesa la potència financera
d'un dels seus principals promotors pot haver-ho minimitzat-, entre altres
elements característics: una intensa inadequacies de les reserves d'equipaments i
zones verdes respecte de la capacitat demogràfica de les àrees urbanitzades, una
multiplicació innecessària d'estructures ramificades i en fons de sac, la realització
d'actuacions contigües inconnexes, un disseny del viari intern excessivament
serpentejant, una inadequada jerarquització dels sistemes de comunicació
externs, amb dèficits importants en el disseny dels sistemes generals i,
genèricament, un consum indiscriminat de sòl. La recent revisió, tot i les reformes
i contencions persiteix en el model residencial del municipi i preveu actuacions
monòtones que difícilment poden dotar de singularitat l'espai construït.
Operacions com l'ampliació del port o el camp de golf, s'inscriuen, per tant, en
una dinàmica monòtona de creació d'equipament que té un escàs caràcter
públic, que és socialment selectiu i que denota una feble capacitat d'imaginació a
l'hora de dotar de significat específic l'espai.
En termes socials el procés il·lustra també el significat que les operacions
immobiliàries han tingut sobre societats agràries tradicionals escassament
capitalitzades. En concret, dóna indicacions sobre qüestions com les següents:
(l)que la capacitat financera del agents locals i les seves pròpies
expectatives en relació al turisme acostumen a ser insuficient per iniciar,
de motu propio la transformació urbano-turística de l'espai local;
(2) que les rendes extretes per part de la població local -principalment a
conseqüència de la venda de sòl- solen ser insuficients, en bona part
dels casos, per a provocar processos de producció de sòl urbano-turístic
de mitjana dimensió;
(3) en conseqüència, que aquestes rendes o bé solen derivar cap a
activitats comercials i de serveis o bé s'estalvien. Entre les vies d'estalvi
se sol considerar la reinversió en el sector immobiliari; i
(4) que progressivament hi sol haver major participació dels capitals locals
en negocis urbano-turístics -càmpings, hotels familiars, constructores,
gestió de finques, societats immobiliàiies amb participació d'agents
foranis, etc-.
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Annex al Capítol 5

Tipologia d'unitats de població amb usos turístics als municipis
litorals de Tarragona
Aquesta tipologia ha estat elaborada a partir de l'anàlisi dels usos
dominants en els nuclis de població dels municipis litorals de Tarragona segons
que han estat definits a l'Ordre de 20 de desembre de 1988. Aquesta ordre fa
pública la llista dels noms oficials dels municipis de Catalunya, de les seves
unitats de població i de les entitats municipals descentralitzades. L'anàlisi ha
implicat una revisió -actualitzada a l'any 1994- de la diferenciació entre nuclis.
Alcanar
Capital: Alcanar
Assentaments litorals tradicionals: les Cases d'Alcanar
Urbanitzacions ex novo: el Camp de Tir, el Fondo de Xan; Montecarlo;
Montsià Mar; Morralla; la Pau; .la Séllela; Selma; Serramar; Solimar; Sota
Montsià; Urbafonda
Sant Carles de la Ràpita
Capital: Sant Carles de la Ràpita
Amposta
Urbanitzacions ex novo: l'Eucaliptus
Sant Jaume d'Enveja
Deltebre
Urbanitzacions ex novo: Riumar
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el Perelló
Urbanitzacions ex novo: Perellomar
l'Ampolla
Capital: l'Ampolla
Urbanitzacions ex novo: Ampollamar; Baconer; Cap-roig; el Roquer; Sant Pere
l'Ametlla de Mar
Capital: l'Ametlla de Mar
Urbanitzacions ex novo: la Cala Nova; Calafat; l'Estany; l'Hidalgo; les Roques
Daurades; Sant Jordi d'Alfama; les Tres Cales
Rústic urbanitzat: l'Àliga; els Racons
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Assentaments litorals tradicionals: l'Hospitalet de l'Infant
Urbanitzacions ex novo: l'Almadrava; l'Arenal; el Boniquito; Cala d'Oques; el
Calamar; Hifrensa; les Margarides
Mont-roig del Camp
Urbanitzacions ex novo: Azahara; Club Mont-roig; el Mas d'en Blader; Miami
Platja (inclou Costa Zèfir-, Platja Cristall i Pino Alto); Mont-roig Badia; els
Oliviers; el Paradís; el Parc de Mont-roig; els Pins de Miramar; la Platja de Cristall;
la Riviera; Rustical Balneari; Rustical Mont-roig; Sant Miquel; Via Marina;
Etersa; Bonmont Terres Noves
Cambrils
Capital: Cambrils
Urbanitzacions ex novo: Cambrils Badia; Cambrils Mediterrani; Cambrils
Platja; Cambrils Port; la Dorada; Eixample Platja; l'Estrella de Cambrils; l'Horta de
Santa Maria; Jardins de Vilafortuny; la Llosa; el Mar de Cambrils; el Mas d'en
Bosc; Nou Cambrils; el Parc de Samà; Parellada; Platja Vilafortuny; les Platges
del Sud; el Prat d'en Forés; Proacosa; Sector Castell; Sol de Cambrils; Tàrraco; els
Tallats; Urcavisa; Verge del Carme; Vilafortuny; Vilafortuny II
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Tipologia d'unitats de població amb usos turístics

Salou
Capital: Salou
Urbanitzacions ex novo: el Cap de Salou
Vila-seca
Urbanitzacions ex novo: la Pineda
Tarragona
L'ús dominant de les urbanitzacions turístiques creades ex novo durant els anys
seixanta és actualment de primera residència.
Altafulla
Capital: Altafulla
Assentaments litorals tradicionals: el Barri Marítim
Urbanitzacions ex novo: Brises del Mar; Luzimar; els Munts
Torredembarra
Capital: Torredembarra
Assentaments litorals tradicionals: Clara
Urbanitzacions ex novo: les Àmfores; Aitmar; Clarà-Mar; Clarà-Sol; les
Delícies; Marítima Residencial; Montclarà; Sadolla; la Sinieta
Creixell
Urbanitzacions ex novo: la Coma; Creixell Mar; les Eres; la Marina de Creixell;
la Masó; les Morisques; la Plana; el Port Romà, el Racó del Cèsar
Roda de Barà
Urbanitzacions ex novo: la Barquera, Berà; Berà-Mar; Costa Daurada;
Eixample Residencial; Marisol; el Mas-Roig; Merimar; el Roc de Sant Gaietà; les
Torres; Vidal Mercader; Vives
El Vendrell
Assentaments litorals tradicionals: Coma-ruga; Sant Salvador
Urbanitzacions ex novo: la Baronia del Mai" Bell-lloc; Bonavista; Biisamar;
Coma-ruga Parc; la Creu de Coma-ruga; Edèn Parc; Empar Magrinyà; la
Franquesa; els Garrofers; la Llança; la Masia Blanca; els Masos; la Muntanyeta;
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Nirvana; Oak; Pic i Martí; la Plana de Bonavista; la Platja de Francas; Requesens;
el Romaní; el Sanatori; Sòcies Català; Vendrellmar; el Xalet Blanc
Calafell
Assentaments litorals tradicionals: la platja de Calafell
Urbanitzacions ex novo: Alorda Parc; la baronia del Mar; Bellamar; les Brises;
Calafell Parc; Calafell Residencial; l'Estany; la Masia de la Font; el Mas Mel; el
mas Romeu; Miramar Residencial; la Platja de Calafell; el Prat de Calafell; el
Romaní; Segur de Calafell; Segur de Dalt; Valldemar; les Vil.les
Cunit
Capital: Cunit
Urbanitzacions ex novo: els Ametllers; la Baronia, Cal Cego; Can Moles; Can
Nicolau; Can Toni; Can Torrents; la Costa de Cunit; els Jardins de Cunit;
Montcunit; Plademar; Puigpelós; el Rectoret; els Rosers; Sant Jaume; les Sorres;
Valparaíso
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Capítol 6
L'especialització productiva

Més enllà dels efectes sobre l'estructura física i urbana del territori,
l'emergència d'un espai turístic, recreatiu i residencial al litoral de Tarragona ha
ocasionat formes particulars d'articulació econòmica que, malgrat les tendències
generals que permeten identificar-les, es poden considerar diverses en funció de
la seva pròpia heterogeneïtat interna i de la diferència d'intensitats que presenta
el fenomen turístic en els diferents trams de litoral. Aquestes característiques
econòmiques es poden sintetitzar a través de tres consideracions:
(l)La rellevància de les activitats de serveis -incloent tots els serveis
destinats als turistes- i de les activitats immobiliàries -fonamentals si es
té en compte el seu ràpid desenvolupament- en els nuclis turístics1.
(2) La intensitat dels processos de creixement de l'activitat i de l'ocupació,
tant en termes relatius -en el temps- com en comparació amb els
processos que han experimentat les localitats menys intensament
afectades per una dinàmica de desenvolupament turístic. S'ha de
considerar, en aquesta línia, l'enorme capacitat dels espais de destinació
turística per a afavorir la creació i el desenvolupament de negocis. En
aquest sentit és de destacar l'important paper dels petits empresaris i
dels autoocupats en la dinàmica econòmica local i regional2.
1

La dimensió de l'activitat immobiliària en els espais de destinació turística és conseqüència directa ds
l'acceleració del ritme temporal dels processos de creació d'espai urbà.

2

Es convenient remarcar que l'existència en els espais de destinació turística de molts petits capitalistes
configura, tal com ha comprovat P. Mullins per al cas australià (1991), una estructura social fonamentalment diferent a la de la resta de ciutats convencionals- que té profundes implicacions
econòmiques i, tant o més important encara, polítiques. Els components d'aquests grups socials solen
tendir a dominar el govern local i solen proveir de candidats altres nivells de govern.
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(3) La flexibilitat de l'estructura del mercat de treball en termes d'adequació
formal i funcional als diferents cicles de treball que caracteritzen, durant
l'any i d'un any a l'altre, les principals activitats econòmiques associades
al desenvolupament dels espais de destinació turística. Són
característiques d'aquesta dinàmica unes elevades taxes d'atur, uns
sistemes de contractació flexibles, intensos processos migratoris i la
progressiva feminització del mercat de treball.
En atenció a aquestes característiques es pot significar que, tot i que les
economies dels espais de destinació turística aconsegueixen, en l'actualitat,
importants taxes de creixement en termes d'inversió, població i ocupació, són
paradoxalment, econòmicament inestables i socialment volàtils3. Tanmateix, les
activitats associades al turisme han tendit a vertebrar econòmicament, a diferents
nivells i amb diferents intensitats, l'espai on s'implanten i -tal com també es veurà
en el capítol dedicat a l'organització productiva de Salou- el seu entorn regional
immediat4.
Les fonts bàsiques que s'utilitzen per a abordar les característiques
econòmiques dels espais de destinació turística són de caràcter demogràfic i
laboral. Com a eix de l'aproximació es disposa de les dades proporcionades
directament per l'Institut d'Estadística de Catalunya sobre diverses qüestions
relacionades amb l'activitat i l'ocupació per municipis5. Complementàriament
3

Tot i que va més enllà dels objectius d'aquest apartat i, fins i tot, de la disponibilitat d'informació en
aquest sentit, es pot constatar, en aquesta línia, una elevada natalitat i mortalitat empresarial en els
espais de destinació turística i una ingent promiscuïtat entre branques d'activitat i agents econòmics.

4

En els espais de costa, aquest fet es detecta a través d'indicadors com la mobilitat laboral entre l'interior i
el litoral, les tendències de localització perifèrica de determinades activitats necessàries per al
funcionament econòmic dels principals nuclis litorals o la pròpia capacitat d'atracció d'inversions del
litoral en detriment d'altres àrees. Ara bé, més enllà de l'espai immediat, es pot considerar també que els
espais de destinació turística generen un entramat de relacions que tenen efectes en la multiplicitat
d'espais -el territori-xarxa en paraules de Veltz (1992)- que dóna suport a l'activitat turística que es
materialitza en un determinat espai de destinació. A un altre nivell, el recreatiu, no pot passar
desapercebut -tot i que no és l'objectiu d'aquesta recerca- el paper que -des d'un punt de vista sociològicjuguen determinats pols turístics en tant que centres lúdics i de relació interpersonal a escala intermèdia i
regional.

5

Atès que són dades obtingudes a partir de campanyes padronals i censáis, tenen algun inconvenient. En
particular, la periodicitat i, més rellevant pel que fa a la seva fiabilitat, el fet que responen a criteris
d'autodeclaració i autoclassificació. Tanmateix, els avantatges d'utilitzar-les són molts. Sovint
proporcionen algunes de les poques informacions econòmiques de caràcter general i comparable
disponibles a nivell municipal. A més, faciliten algunes combinacions estructurals de la informació que
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La transformado de l'estructura econòmica

s'han utilitzat altres fonts d'informació. Entre les publicades, les proporcionades
per les sèries de distribució de la renda per províncies divulgades per l'actual
Banco de Bilbao-Vizcaya. Entre les obtingudes a partir del propi treball de
camp, les proporcionades per determinats establiments hotelers i empreses
explotadores d'hotels de Salou. Finalment, també per a tots els municipis del
litoral de Tarragona s'ha disposat d'estadístiques sobre l'atur i la contractació
durant l'any 1994 obtingudes a la delegació de Tarragona de ITnstituto Nacional
de Empleo En base a aquestes fonts, l'anàlisi es desenvolupa a partir de la
selecció d'un relativament petit nombre d'indicadors que es consideren
significatius o rellevants als efectes dels objectius que es proposen.

1. La transformació de l'estructura econòmica
Malgrat el dinamisme i la capacitat empresarial que tradicionalment s'ha
atribuït a algunes de les principals capitals comarcals de Tarragona, el
creixement econòmic de la demarcació s'ha fonamentat en la inversió forana i en
les necessitats de localització perifèrica de determinades activitats
econòmiques6. Tant és així que el factor que explica en bona mesura alguns trets
característiques de l'economia del litoral meridional de Catalunya és l'existència a
molt poca distància d'una metròpoli com la de Barcelona. Així es poden
interpretar, en concret, qüestions com la localització de la indústria química de
base, la instal·lació de centrals energètiques nuclears, la particular expansió basada en productes a l'engròs i productes petrolífers- del port de Tarragona, i la
pròpia conversió d'alguns dels espais de destinació turística en suburbis
residencials d'ús estacional7. Fins i tot la pròpia localització del centre recreatiu i
poden donar indicacions rellevants respecte a problemes concrets.
6

L'estudi dirigit per l'economista P. Lleonart sobre El potencial econòmic del sistema de ciutats de
Catalunya (1988) especifica que, de les ciutats que estudia de la demarcació de Tarragona, Amposta
(100%), Reus (75'6%), el Vendrell (743%) i Tortosa (60'8%) presenten proporcions d'ocupats en
empreses locals per damunt de la mitjana, mentre que Valls (42'6%), Tarragona (42'3%) i Montblanc
(29%) ocupen més de la meitat de la seva força de treball en empreses controlades per grups forans. Més
encara, el percentatge de treballadors en empreses locals està en decreixement a Reus, Tortosa,
Tarragona, Valls i el Vendrell.

7

A l'origen de Barcelona d'una part important de la demanda que s'adreça a la costa meridional db
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