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Platja dels Capellans l'any 19707. De fet, el paisatge urbà del Cap de Salou es
caracteritza -en el sector més proper al nucli de Salou- per l'aplicació d'unes
edifícabilitats inadequades en territoris accidentats -que donen lloc a edificis de
fins a set plantes-8.

Fotografia 7.2. Estructura urbana del sector central del nucli de Salou. 1994

Foto: R. López

Més enllà d'aquest sector, la urbanització s'estén fins arribar a La Pineda
de Vila-seca. En direcció a La Pineda s'hi han desenvolupat urbanitzacions i
ordenacions tancades en elles mateixes de caràcter més extensiu que, en general

7

L'estructura urbana de La Pineda -que es ressent del caire de carretera que té el seu eix viari principal- és
encarames linial que a Salou. Es tracta d'una ordenació amb predomini dels edificis d'apartaments. En
un dels extrems de la zona urbana l'any 1965 s'hi va aprovar el pla parcial Porta de Mar de 3 ha. Un altre
pla parcial, Carolina Mar, de 17 ha, va ser denegat l'any 1967.

8

Aquest aprofitament està regulat pel Pla General d'Ordenació Urbana de 1975 recollint les qualificacions
d'eixample antic i eixample actual definits en un pla anterior de 1963.
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i tal com s'observa en la Fotografia 7.3, han causat un important impacte en el
paisatge del Cap9.

Fotografia 7.3. Ocupació urbana fragmentària i desordenada
Salou. 1992

del Cap de

Foto: A. Humbert

Hi ha casos en què les urbanitzacions són simples projectes de traçat de
cases i de parcel.lació10. En els plans que les regulen no hi consta la qualificació
9

Es tracta de les operacions ordenades pels següents plans parcials: Dunamar, de l'2 ha aprovat l'any
1965; Núria, de 37'5 ha aprovat l'any 1972; Pinosmar, de 5 ha aprovat l'any 1961; Zona Estival, de 12
ha aprovat l'any 1965; la Colina del Sol, de 3'4 ha aprovat l'any 1968 i Port Pirata, de 7'4 ha, aprovat
l'any 1968. Encara actualment es tracta d'un espai que es pot definir amb els mateixos qualificatius que
van utilitzar els redactors d'una revisió del Pla General de 1975 acordada el 30 de desembre de 1981 per
l'Ajuntament de Vila-seca i Salou però que no es va arribar a tramitar. Segons ells, aquest sector "té
com a característica principal el desordre més absolut, conseqüència dels processos seguits en la seva
consolidació urbana". Està constituït per un conglomerat de plans parcials aprovats sense cap criteri
ordenador de conjunt, "unitats de planejament inconnexes, els límits de les quals no tenen, en general,
res a veure amb les característiques naturals del territori, amb els accidents geogràfics o amb elements
d'infraestructura potents".

10

A més de les urbanitzacions esmentades, n'hi ha tres més localitzades a l'interior del Cap de Salou que
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i cessió de zones verdes en la proporció que obligava la llei11. La recent inclusió
d'una part important d'aquesta zona com a espai residencial i d'equipaments en
el projecte del Centre Recreatiu i Turístic pot fer variar notablement, a mig
termini, la seva configuració. Finalment, el nucli de La Pineda de Vila-seca es va
desenvolupar ex novo entorn la línia de platja -actualment molt afectada per les
variacions de la dinàmica litoral ocasionades pel Port de Tarragona-, a partir del
drenatge d'àmplies zones de maresma.

ISBN:978-84-691-1887-0/DL: T-347-2008

1.1. La transformació dels usos
Per tal de caracteritzar d'una manera sintètica el procés que ha conduït a
la formació de l'espai actual i, en especial, per tal d'esbrinar quins són els
components que han afavorit la transformació de Salou en una ciutat turística, es
^itza a continuació una anàlisi del procés de transformació turística de la
;:,pai de l'antic municipi de Vila-seca i Salou entre 1956 i 1989, data d'aprovació
de la localització del projecte de Centre Recreatiu i Turístic. Aquesta anàlisi s'ha
realitzat aplicant tècniques de fotointerpretació de la fotografia aèria de l'àrea
d'estudi dels anys 1956, 1965, 1976 i 198912. Tot i que els resultats cartogràfics
es presenten a escala 1:30.000, l'escala de treball ha estat 1:5.000. En el Quadre
7.1 s'especifiquen les característiques inicials de la fotografia aèria utilitzada. Per
a efectuar l'anàlisi ha estat ampliada a l'escala de treball. Posteriorment s'han
traslladat els usos a plànols a la mateixa escala i, un cop identificades i mesurades
les superfícies, s'han traslladat a l'escala de presentació dels resultats. Els usos del
no connecten amb les primeres a través de la carretera de Salou a Tarragona per La Pineda. Són Mas
Paella, amb un pla parcial de 12 ha aprovat l'any 1967; el Mirador de Salou, amb un pla parcial de 20
ha aprovat l'any 1966 i Mas Esquerre -actualment Xalets de Salou-, amb un pla parcial de 16'7 ha
aprovat l'any 1969.
11

12

Altres són simples legalitzacions a posteriori de parcel.lacions i traçats viaris espontanis recollits
sense documentació tècnica solvent. Les normes i ordenances són primàries i propicien el desgavell
formal. "Els espais intersticials entre els Plans Parcials aprovats, o bé són edificacions sense
recolzament legal de planejament, o bé són boscos o restes de boscos en procés de degradació per la
presió que exerceixen sobre ells les àrees urbanitzades immediates que els converteixen en abocadors (fe
runes i escombraries".
Veure una primera aproximació metodològica a aquesta qüestió a Anton, Blay & Martorell, 1991.
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sòl identificats diferencien específicament diversos tipus d'ocupacions urbanes,
turístiques i industrials. Entre els usos urbans se n'han diferenciat dels següents
tipus: casc urbà, àrees suburbanes, ciutat jardí -de caràcter turístic-, blocs turístics
i càmpings. Entre els usos industrials s'ha diferenciat l'ocupació generada per la
indústria lleugera, la indústria pesada i la indústria extractiva. Pel que fa a la
vegetació s'han diferenciat les zones de garriga de les de bosc. A més s'han
distingit els usos agrícoles dels erms. Finalment, s'han delimitat les zones
ocupades per les infrastructures i les platges. En aquest sentit, els Mapes 7.1, 7.2,
7.3 i 7.4 mostren l'ocupació del sòl per part dels diferents usos esmentats en els
quatre moments analitzats.

Quadre 7.1. Característiques de la fotografia aèria utilitzada per a l'estudi de
l'evolució d'usos del sòl a Vila-seca i Salou. 1956-1989
Data

Codi Vol

Escala

56.08.02
65.08.00
76.03.00
89.10.00

10005
10173
89039

1:33.000
1:12.000
1:18.000

-

Font: Elaboració pròpia.

Tal com s'observa en el Quadre 7.2, l'any 1989, data en la que es va
decidir de localitzar en aquesta àrea el Centre Recreatiu i Turístic, 434 ha de la
superfície dels actuals municipis de Vila-seca i de Salou estaven sotmeses a usos
urbans, 87 a usos industrials, 267 eren ermes, 507 estaven cobertes de vegetació
i 2.245 estaven conreades. Tres dècades abans, l'any 1956, la superfície
conreada era de 3.271 ha. Segons aquestes xifres, doncs, de les 3.670 ha de
l'àrea, més d'un miler van abandonar la seva dedicació agrària per a sotmetre's a
altres usos en només trenta tres anys. Aquesta superfície representa el 28% de
l'extensió dels dos municipis. La urbanització turística, les implantacions
industrials, l'expansió del teixit residencial, la proliferació dels sistemes de
transport i l'abandonament de les terres agràries amb menor productivitat han
estat la causa, en un context econòmic globalment expansiu i de diversificació
de les alternatives d'ocupació, d'un fenomen que ha trastocat i transformat el
marc geogràfic i l'entorn natural de Vila-seca i de Salou i que ha conduït -amb la
localització del Centre Recreatiu i Turístic i de la realització de les infrastructures
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que requereix- a una situació sense retorn que implicará una transformació
d'usos encara més radical.

Quadre 7.2. Usos del sòl a Vila-seca i Salou. 1956-1989 (ha)
1956

SOL URBA
Casc urbà
Àrea suburbana
Ciutat j ardí
Bloc turístic
Camping

37'0
31'9
5'1
O'O
O'O
O'O

1965
170'0
30'3
44'0
33'2
44'0
18'5

1976

1989

296'7
98'3
82'8
63'1
18'1
34'4

433'7
144'7
101'9
98'4
46'2
42'5
86'9
15'3
48'3
23'3

2.245'4

O'O
O'O
O'O
O'O

14'4

10'3

84'0
16'5
39'2
28'3

3.271'2

2.937'7

2.676'!

81'7

208'7

141'5

266'6

VEGETACIÓ
Bosc
Garriga

229'6
133'1
96'5

282'8
165 '3
117'5

365'3
138'8
226'5

507'3
181'6
3257

ALTRES
Platja
Equipaments

44'0

38'9
34' 1
4'8

Sl'5
39'9
ll'ó

73'9
36'5
37'4

SOL INDUSTRIAL
Lleugera
Pesada
Extractiva
CONREUS
ERMS

40'6
3'4

3'1
O'O

Font: Elaboració pròpia.

Si es diferencien els processos que han experimentat els principals usos urbà, industrial, conreu, erm i vegetació natural-es poden singularitzar algunes
qüestions relatives a la transformació territorial i urbana de l'àrea. Tal com
s'observa en la Figura 7.1, els usos que han presentat un major creixement són
l'urbà i l'industrial, si bé aquest darrer no comença a tenir una evolució positiva
fins 196513. De la seva banda, els erms i la vegetació natural, si bé presenten una
13

El Pla General de 1975 preveia 324'63 ha de Sòl Industrial, part d'ell vinculat directament al procés
d'expansió petroquímica de Tarragona. Actualment, el sòl realment ocupat per les indústries no arriba
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tendència creixent durant tot el període, són objecte de fluctuacions segons les
èpoques. L'evolució d'aquest tipus d'usos del sòl depèn, bàsicament, de la
intensitat de la dinàmica econòmica i immobiliària durant cada període i de les
tendències de localització dels processos de producció urbana.

Figura 7.1 .Tendències en l'ocupació del sòl. Vila-seca i Salou. 1956-1989 (ha)
llu

I

330O

13155

Sòl urbà "f"Sòl industrial ^Conreus """Erms

Vegetació + Altres

Font: Elaboració pròpia.

Els conreus presenten una tendència contínua a la baixa. Ara bé, a més
dels processos urbanitzadors, també cal considerar altres factors explicatius.
Destaca, principalment, el fet que en un moment de diversificació del treball i
d'expansió econòmica, les àrees menys productives deixen de conrear-se i
passen a ser objecte d'altres usos. Alguns espais agraris que deixen de conrearal 10 % del sòl qualificat. D'altra banda, el sector V-O de 31'42 ha, localitzat a tocar del pantalà ds
l'Enpetrol, va passar a ser d'ús residencial l'any 1987, a toves de la modificació del Pla General
aprovada per l'expedient 67/87.
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se passen a ser colonitzats per la vegetació natural. Les espècies colonitzadores
són, habitualment, les pròpies de pinedes secundàries en les àrees del Cap de
Salou i les pròpies de les àrees de garriga en la zona interior coneguda
precisament amb aquest nom, les Garrigues14. Finalment, en les proximitats de les
àrees urbanitzades es detecta la presència de terrenys a l'expectativa -guaret
urbà- que han anat sent urbanitzats majoritàriament. Pel que fa als usos
estrictament urbans els que han experimentat una major expansió han estat el
pròpiament urbà, el suburbà i les formes de residència conegudes amb el nom de
ciutat jardí. Usos tais com els blocs turístics i els càmpings, si bé presenten també
una tendència positiva tenen unes taxes d'expansió inferiors15.

Els resultats obtinguts a través dels mapes elaborats es poden significar a
través de l'explicació dels processos que han afectat aquest espai a partir de
1956. Cal tenir en compte, tanmateix, que, prèviament a aquesta data ja s'havien
donat en aquesta zona processos de producció de sòl de caràcter recreatiu. Tal
com reflecteix un article publicat al Diario Español de Tarragona el 14 d'agost
de 1960 amb el significatiu títol de Merecido recuerdo a los precursores del
Salou actual, la inicial posada en valor del litoral de Vila-seca va ser promoguda
per part de la burgesia de Reus prèviament a la propia expansió dels anys
seixanta. "Salou -diu l'articulista José Banús- no pasaba de ser un triste barrio
marítimo, (...) se multiplicaban sus estanques insolubles (sic), innumerables
mosquitos que propagaban las fiebres palúdicas. A Salou sólo acudían, en
14

Es precisament en aquestes àrees on es decideix d'instal.lar el Centre Recreatiu i Turístic. Veure, en
aquest sentit, el Mapa 8.1 on es localitza el Centre Recreatiu Turístic Port Aventura.

15

Queda clar que en un territori absolutament segmentat per la intensitat dels diferents usos, la
localització del Centre Recreatiu en l'ampli espai buit interior es pot interpretar, doncs, com una
decisió estratègica i d'oportunitat tot i l'elevat impacte territorial que comporta. El projecte -que va ser
presentat inicialment per Anheuser Busch- preveu dos tipus de zones residencials amb un total de 215
Ha ocupades i un màxim de 3 habitatges per Ha (total màxim de 2.477 habitatges). En el primer tipus
de zona residencial, la més extensa (191 Ha), es preveu la construcció d'habitatges unifamiliars aïllats i
agrupats de planta baixa més un pis, amb edificabilitats de 0'20 m^/m^ i 0'30 m^/m^ respectivament i
agrupats de planta baixa més dos pisos i edificabilitats de 0'35 m^/nA El segon tipus de zones
residencials (24 Ha) està regulat per a possibilitar la construcció d'edificis d'apartaments de planta baixa
més cinc pisos (edificabilitat de 0'60 m^/m^) i un centre de conferències i hotel (amb una alçada
màxima de 25 m i una edificabilitat de l'25 m^/m2). Semblantment, cal fer referència a unes altres 52
Ha per a usos comercials i de serveis públics, amb un sostre màxim de 245.700 m^ i amb una alçada
màxima de planta baixa més cinc pisos (20 m). Cal indicar que, segons la pròpia legislació emesa amb
la finalitat de regular les característiques d'aquesta mena de centres, el sòl per a usos hotelers,
residencials i serveis d'un Centre Recreatiu Turístic no pot excedir a Catalunya el 30 % de la seva
superfície total i ha de tenir una edificabilitat màxima de 0'06
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contingente numeroso, durante el día, los vecinos de Reus (...). Salou era una
riqueza, un porvenir, una flor exhuberante que se deshojaba ante la indiferencia
y el completo abandono (...). Más un buen día, un reusense de nacimiento, don
Ciríaco Bonet (...) arrancó hierbas y juncos, niveló unos metros cuadrados de
terreno y edificó el primer chalet (...) que significó la primera piedra del Salou
actual (...). La corazonada de don Ciriaco Bonet (...) tuvo pronto sus
seguidores. Y otro reusense, Modesto González Palau, supo imitarle. Y a este
siguieron los Simó Bofarull, Pellicer, Recasens, Miarnau, Loperena, viuda Navas,
Sugrañes y otros (...) todos ellos reusenses. Luego el Banco de Reus financió la
creación de "Urbanizaciones de Salou S.A. Ussa"."16

1.2. La construcció de la ciutat
Una certa ideologia del miracle impregna profundament el procés de
constitució de Salou com a espai de destinació turística a partir de la post-guerra.
Els fets iniciats a finals de la dècada dels quaranta, quan es reprèn l'activitat
urbanística a Salou, són percebuts com a mostres de la fe cega en un creixement
que, efectivament, basa la seva actuació en la revalorització "d'uns terrenys que
quasi no tenien valor". Així, segons un informe publicat per l'Ajuntament de Vilaseca i Salou l'any 197717, les bases del Salou actual s'han de buscar en l'actutud
d'homes que "amb esplèndida clarividència, plenament convençuts del futur i
amb una fe cega en les possibilitats que ofereixen les condicions naturals
d'aquest embrió de nucli turístic, es llancen a l'aventura d'urbanitzar enormes
superfícies (...). En aquest sentit, cal destacar especialment la família Bartolí (...)
que a costa d'un esforç improbe dugué a cap la dessecació i sanejament d'una
àmplia zona pantanosa (...) i la família Miarnau, promotora d'un ambiciós projecte
16

Atès que no és l'objectiu d'aquest apartat fer una història de Salou, a efectes il·lustratius s'indica que la
tradició recreativa de Salou ve d'antic. Com a dates significatives de l'etapa pre-turística iniciada a
finals del segle XIX són de destacar les següents. L'any 1863 es van construir les primeres casetes ds
bany a l'actual platja de Ponent. L'any 1865 es va inaugural1 l'estació de ferrocarril. L'any 1887 es va
posar en funcionament un tramvia que comunicava Salou amb Reus.

17

Veure l'Estudi sobre Viki-seca - Salou realitzat l'any 1977 per l'ajuntament d'aquesta localitat per tal db
donar indicacions sobre l'evolució i situació de la població, territori i mitjans econòmics del municipi.
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d'urbanització d'una vasta zona situada entre el Passeig de Jaume I i l'actual
carrer del Nord"18. Més endavant, a la glorificació de l'actuació dels agents
privats s'hi pot afegir la personalització de les institucions públiques. El primer
personatge a aparèixer en escena en aquesta línia és P. Molas Saladié, alcalde de
Vila-seca i Salou durant els primers seixanta que, segons que es desprèn de la
premsa, protagonitza la conversió de Salou "en uno de los más importantes
centros de atracción turística y veraniega"19. Uns i altees -els iniciadors i els
continuadors- són contemplats en la línia d'una ideologia del miracle que es
traspassa de l'actuació dels inversors privats a l'actuació de determinades figures
públiques de municipis de costa.

1.2.1. La descoberta del negoci
Tal com s'observa a través de l'evolució que es detecta en els Mapes 7.1 i
7.2, és entre 1956 i 1965 que s'inicia l'addició de teixit urbano-turístic a Salou a
través de la consolidació de projectes com l'eixample de llevant de Salou -Salou
Mediterráneo-i la urbanització de la carretera en direcció a Cambrils -aprovada
per la Diputació de Tarragona l'any 1960 amb un pressupost de gairebé 4
milions de pessetes- D'aquesta manera, la urbanització ocupa i sobrepassa les
poques àrees que l'any 1956 eren erms. Cap a l'interior, el casc urbà de Salou
creix a l'altra banda del ferrocarril, al voltant de l'actual mercat, mentre que
s'urbanitza la zona del voltant de l'estació del carrilet cap a Reus. Comença a
ordenar-se en carrers l'espai comprès entre la C-240 i el ferrocarril i s'inicia, en
aquest període, la construcció de l'autovia entre Vila-seca i Salou. Paral·lelament,
es comencen a materialitzar altres expectatives. Així, l'any 1965 la superfície
d'erm ha augmentat considerablement a l'est de l'actual plaça d'Europa, al llarg
de la carretera del Cap de Salou i a la Pineda.

18

Famílies, ambdues, amb important significació en el procés de creixement de Salou més enllà de la
fase inicial. En l'actualitat, membres d'aquestes famílies gestionen i participen en importants empreses
locals o mixtes en els sectors immobiliari i turístic.

19

Diario Español, 14 d'agost de 1960.
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Mapa 7.1. Usos del sòl a Vila-seca i Salou. 1956

Font: Elaboració pròpia.
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Mapa 7.2. Usos del sòl a Vila-seca i Salou. 1965
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La formació de l'espai simbòlic

Es també durant aquesta etapa que l'administració local de Vila-seca posa
en valor, amb l'objectiu de convertir-lo "en uno de los más bellos lugares de la
costa catalana", les platges del Recó i de la Pineda -"dos sitios de extraordinaria
belleza"-. Es així que, a partir del projecte d'ordenació i urbanització redactat per
l'arquitecte municipal Francisco Ubach, s'inicia la urbanització ex-novo de la
Pineda, a llevant del Cap de Salou, que ja es reflecteix en el mapa amb l'aparició
dels primers blocs d'apartaments al llarg de la carretera que l'uneix amb
Tarragona i que té com a conseqüència immediata la construcció d'una carretera
entre l'assentament de Vila-seca i el de la Pineda.
Al Cap de Salou es desenvolupen també les primeres operacions
urbanitzadores. En concret, l'any 1960 l'operació urbanística de major dimensió
del municipi, la Urbanització Nostra Senyora de Núria -promoguda per destacats
membres de la burgesia de Reus com J. Abelló Pascual, A. Pedrol Rius i J.
Urgellés Morell-, inaugura els serveis d'aigua i d'electricitat20. Es desenvolupen,
paral·lelament, altres urbanitzacions, com Pinosmar -propietat de la família
tarragonina Barbier- inaugurada l'any 1963 amb pla parcial aprovat l'any 1961-, i
construccions erràtiques que es dispersen entre la vegetació natural,
especialment a partir de la construcció per part de la Diputació de Tarragona de
la carretera que uneix Tarragona amb Salou a través del Cap. Aquesta
circumstància comporta una considerable reducció de l'extensió de pineda entre
la platja de la Pineda i el far del Cap de Salou. Per contra, antigues àrees de
garriga i de conreu de l'interior del cap de Salou evolucionen cap a pinedes més
o menys esclaiïssades i, que, de forma retallada, ocupen espais entre conreus,
garrigues i erms.

20

El projecte inicial, redactat pels arquitectes Antoni Bonet i Josep M. Monravà, contemplava
l'edificació d'una veritable ciutat de vacances amb capella, centre comercial, hotel, restaurants i, a la
cala Crancs, un embarcador. El pla parcial ordenador d'aquesta actuació es va aprovar l'any 1972. El
president del consell de la urbanitzadora era J. Abelló i els vice-presidents J.M. Suñer i J.L. Rubio. El
conseller delegat era A. Pedrol Rius i el director gerent J. Oriol Barberà.
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1.2.2. La multiplicado d'iniciatives

L'etapa entre 1965 i 1976 es pot significar com la de l'expansió de les
tendències d'ocupació del sòl detectades durant el període anterior -tant a Salou
com al recentment creat assentament turístic de la Pineda on s'urbanitza el sector
corresponent a Carolina Mar i apareixen noves taques urbanes al voltant de la
carretera-. Caracteritza aquesta etapa la construcció massiva d'apartaments i
l'aparició dels primers hotels de dimensió mitjana21. Atesa la magnitud del
fenomen, la dominancia de l'apartament en detriment d'altres formes d'allotjament
és contemplada per part dels propis agents productors amb una certa
preocupació. Es així que comencen a aparèixer a la premsa articles i opinions
relatius a la necessitat que es construeixin hotels a la localitat22. Aquesta és,
especialment el tombant de dècada, una etapa expansiva23, amb molta voluntat
de projectació24, una gran activitat constructora, una certa capacitat de control
21

El dia 27 de març de 1968 es constitueix el Grup Autònom d'Apartaments Turístics dins del Sindicat
d'Hoteleria, Cafès, Bars i Similars de Tarragona. Presideix la Junta, J. Farriol, promotor immobiliari
d'origen local i futur president del Sindicat d'Iniciatives i Turisme a partir de 1971, i n'és el tresorer J.
Malapeira, també promotor immobiliari i darrer alcalde de Vila-seca i Salou fins la constitució cfe
corporacions locals democràtiques. La corporació municipal presidida per J. Malapeira i Xatruch està
formada en una paït important per promotors immobiliaris i constructors, majoritàriament d'origen
local. Amés de l'alcalde, en són tinents d'alcalde Joan Garriga i Baiget, Josep Garcia i Riera, Esteve
Blasi Ferran, Joan Calvet i Somi, Jordi Farriol i Clavé, Ramon Graset i Ferré, Enric Martí i Morell,
Salvador Pellicé i Llurba i Josep Pujáis i Granell.

22

Veure, per exemple, el exemplars del Diario Español del 2 d'octubre de 1966 on no es veu malament la
conversió d'edificis d'apartaments en complexes hotelers, del 19 de març de 1967 on s'afirma que a
Salou manquen hotels i sobren apartaments, i del 18 de gener de 1968, on s'afirma que, en base a les
potencialitats de Salou, aquest és el moment de construir els hotels. Els aspectes que l'afavoreixen són,
fonamentalment, la tranquilitat hivernal, les millores d'accessibilitat per carretera, el projecte &
construcció del port, les perspectives de l'aeròdrom de Reus -obert al tràfic civil l'any 1957- per a rebre
turistes i l'agilització del crèdit turístic.

23

La ideologia del miracle sustenta aquesta expansió. Un article publicat al Diario Español del dia 24
d'abril de 1966 titulat Salou, canto de vida y esperanza ho il·lustra perfectament. Com a mostra, la
caracterització incial que fa de Salou com "un delirio de edificaciones. Una gran planificación de calles,
plazas, avenidas y autopistas. Lo que antes era, y sólo basta remontarse a una década: enorme y espeso
bosque salvaje de pinos, maleza, tierras pantanosas, juncales, en una palabra, puro matorral. Grandes
apartamentos donde no falta nada en tocante a gusto y comodidad, verdaderas residencias de paz y
tranquilidad (...) esto constituye otro gran descubrimiento para los extranjeros, ya que España, la
Europa española, es el único país del mundo donde se vive en paz y ü-anquilidad y a pleno placer." En
un sentit complementari, és de destacar que, segons declaracions de l'alcalde R. March al Diario
Español del 16 de gener de 1972, Salou rebia el 60% de les inversions turístiques de Tarragona.

24

Un exemple d'aquesta voluntat de projectació pública ve donat per la justificació que es fa de b
necessitat d'ordenar la transició entre el Cap de Salou i la zona plana del nucli de Salou per darrera de la
platja de Llevant, és a dir, el sector Estanyets-Lazareto, amb determinacions tan importants com el
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de les orientacions que s'adopten per part dels inversors privats locals i
comarcals25 i de l'administració local i una elevada coincidència d'interessos
entre ells26 que provoquen una intensa intervenció del sector públic en matèria
de realització fortes inversions en equipaments i infrastructures27.
Es també l'etapa del debat sobre l'orientació turística que cal donar a la
ciutat, a finals dels anys seixanta, hotelers de la Costa Brava realitzen projectes
de construcció d'hotels a Salou vinculats, ja des d'aquest primer moment, a les
demandes i estratègies dels grans operadors estrangers, especialment anglesos i
alemanys. Amb participació també, en alguns casos, de capital local -de Reus-, es
projecten els primers hotels de les característiques dels existents a la Costa
Brava. Apareixen, a les primeries dels anys setanta, els hotels Donaire, a La
Pineda, i Delfín Park Hotel. Aquests hotels, als quals en seguiran altres durant els
primers anys de la dècada dels setanta, provoquen un gir qualitatiu important pel
que fa a l'estructura sectorial d'allotjament de la zona. A ells cal afegir -seguint
una tendència que també s'observa en altres trams de costa de Tarragona- la
generalització de càmpings a escassa distància del mar. Ara bé, a diferència de la
producció immobiliària destinada a apartaments i residència secundària, que
també creix intensament, les seves conseqüències sobre el model territorial de
l'espai de destinació són escasses.

final del passeig Jaume I i l'ordenació de la platja dels Capellans, promoguda per un grup empresarial
de Barcelona i que no es desenvoluparà definitivament fins la segona meitat dels anys setanta. Veure,
en relació a aquesta qüestió, el Boletín de Information Local d'octubre de 1968.
25

Tot i que anirà minvant en benefici d'agents comarcals i forans, la presència d'agents locals en els
òrgans representatius de l'empresarial com és el Sindicat d'Iniciatives i Turisme és encara, en aquesta
època, important. La seva vinculació amb l'administració local, és generalment, total.

26

Tal com reflecteix la premsa, autoritats municipals com l'alcalde de Vila-seca i Salou, Ramon March
assisteixen a les conferències de premsa que destacats inversors com A. Pedrol Rius, president db
l'Associació Turística de la Costa Daurada de Tarragona l'any 1968, dóna a la seva residència.

27

La intensa activitat urbanitzadora i de millora d'infrastructures es pot resseguir amb molta precisió a
través de la premsa local, que elogia cadscuna de les operacions promogudes pel municipi. A tall
d'exemple s'indica que entre 1961 i 1969 es van invertir més de -segons el Diario Español del 10
d'agost de 1969- dos-cents milions en infrastructures. A part 42 milions més van servir per a la
construcció d'una xarxa de sanejament per al nucli de Salou. Entre aquesets infrastructures són ds
destacar els espais públics urbans, especialment els passejos de Ponent i de la Pineda, que es
construeixen durant aquest període entre 1965 i 1976. Una part important d'aquestes inversions es van
finançar amb crèdits.
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En aquest marc l'any 1968 s'inaugura l'autovia de Tarragona a Salou -la
primera autopista construïda a la província, segons la interpretació de l'època- i
comença la construcció del Port Esportiu de Salou promogut a parts iguals per
tres-cents socis -fonamentalment de Madrid, Saragossa, Lleida i Tarragona i un
20% d'estrangers, fonamentalment francesos-, i la pròpia administració local.
Durant els anys següents es completa l'autovia entre Vila-seca i Salou, s'acaben
de construir els enllaços amb l'autopista A-7 i es proposa la desaparició del tren
que connectava directament Reus amb Salou amb la finalitat de millorar la
capacitat de la carretera atesa la progresiva afluència motoritzada de demanda
regional a Salou28. D'aquesta manera, tal com s'observa en el Mapa 7.2, es
transforma radicalment el sistema viari de la zona.
Ara bé, aquest període és també el de la consolidació de la indústria
petroquímica entre Vila-seca i Tarragona29,. Aquesta circumstància comporta la
localització de factories i instal·lacions en el sector oriental del municipi, entre
l'autovia de Tarragona i Salou, la carretera de Vila-seca a la Pineda i la carretera
N-340 i una forta polèmica entre agents d'un i altre sector en atenció als efectes
que pot provocar i de fet provoca sobre el desenvolupament turístic de la zona.
Aquesta estratègia de localització és una mostra, a nivell regional, de la manca
d'estratègia global o la diversitat de estratègies particulars que té la pròpia
administració pública. Cal tenir en compte que -més enllà de Salou- l'espai on
s'implanta és -en el context del litoral de Tarragona- el centre del tram de costa
28

Més enllà de les realitzacions és també d'interès destacar com la ideologia del miracle es reflecteix
també a través de la publicitació de projectes que no han arribat mai a consolidar-se. Així, el dia 2 d3
maig de 1965, el Diario Español publica la notícia que la platja de Llevant de Salou s'havia cb
convertir en una de les més atractives d'Espanya. La raó era la concreció d'un avant-projecte que un
grup financer internacional havia presentat a un concurs d'idees proposat per la corporació municipal.
Aquest avant-projecte preveia una ordenació integral de la platja que incloïa piscines cobertes,
restaurants, sales de festa, zones esportives, supermercats i instal·lacions complementàries com aire
acondicionat al carrer per tal d'afavorir el turisme d'hivern.

29

Malgrat que durant els anys seixanta la ciutat de Tarragona presentava una tendència d'ocupació urbanoturística del seu litoral oriental comparable a la de la resta de localitats litorals de la demarcació, la
consolidació de la indústria petroquímica a partir dels anys setanta desvincula progressivament el seu
litoral de la dinàmica dominant a la resta de la costa de Tarragona. Veure, per exemple, en aquest
sentit, les operacions que s'estaven desenvolupant durant l'any 1961 entre la Ciutat Residencial i
Altafulla -les urbanitzacions Cala Romana i Solimar i els càmpings Las Palmeras i Torre de la Morai que estaven a l'expectativa -un poblat de xalets amb un gran hotel a la Muntanya de Sant Joan, un
nou càmping a Tamarit i una residència de vacances per als operaris d'una empresa francesa-. Les
informacions que apareixen en aquesta línia al Diario Español durant les primers anys seixanta són
múltiples. En concret la que ha donat peu a aquesta nota és del 16 d'agost de 1961.
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que des de les darreries dels anys cinquanta s'observa com principal pol
d'ocupació i de desenvolupament urbano-turístic de Tarragona el tram entre
Cambrils i ToiTedembarra30.
El debat que es propicia en relació a aquest tema entre agents econòmics
i institucions trasbalsa la vida quotidiana de Salou i -en general de Tarragona- de
principis dels anys setanta, principalment de l'any 1971. Prèviament, els agents
turístics ja havien anat expressant, durant els anys seixanta, la seva oposició a la
localització d'indústries al litoral de la província31. L'Associació Turística de la
Costa Daurada -semblantement a altres agents- arriba a recolzar la localització
de la refineria a Tarragona sempre que no s'ubiqui a la zona Trébol, és a dir, entre
Tarragona, Reus i Salou. Significatius promotors urbano-turístics, especialment
vinculats a Salou i Cambrils, com, fonamentalment, A. Pedrol Rius -president de
l'Associació des de prinicipis dels anys seixanta-; J. Cabrera -director de diversos
establiments hotelers a Salou-; J. Cartañá -administrador de finques-; i Font de
Rubinat -promotor immobiliari i president del Grup Sindical de Càmpings-, entre
altres, participen activament en el debat 32 . Finalment, s'ubica a la zona Trébol,
però a 18 km de Cambrils i a 12 de Salou, amb declaracions del Ministre
d'Indústria que indica que s'hauria d'haver localitzat a la costa però que s'ha
allunyat d'ella en atenció als interessos turístics33. Aquest fet, si s'atén a les
declaracions del propi Pedrol Rius és considerat positivament pels propis agents
turístics.

30

Veure en relació a aquest tema la tesi doctoral de J. Rosell, realitzada l'any 1983.

31

La Comissió organitzadora de l'Associació Turística de la Costa Daurada entenia -ja l'any 1963- que
"ninguna industria, por importante que sea, puede compararse en volumen y en interés para la
economía nacional".

3

^ Veure, entre les moltes notícies de premsa publicades en relació a aquesta qüestió durant l'any 1971,
per exemple, la reunió de l'Associació Costa Dorada realitzada el dia 25 d'octubre de 1971 a l'hotel
Imperial Tarraco de Tarragona reflectida, al Diario Español del dia següent. Es també d'interès la
participació en el debat de turistes i d'associacions d'estiuejants -de Lleida i de Madrid- que expressen la
seva preocupació per la ubicació de la futura refineria prop de Salou. Veure, entre altres, les cartes i els
articles publicats en aquest mateix diari durant els mesos de setembre, octubre i novembre de 1971.

33

A diferència d'aquest fet, la localització d'una Central Nuclear a Vandellòs -que entra en funcionament a
partir de 1972- no genera, en cap cas, la mateixa polèmica. La posició excèntrica de Vandellòs respecte
als centres turístics més dinàmic i la seva economia fonamentalment agrària justifica aquesta
circumstància.
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Aquest debat fa palès, d'altra banda, l'interès dels representants
institucionals de conciliar ambdues activitats. El motiu és una certa malfiança en
relació al turisme -tenint en compte que el turisme no depèn de la pròpia
capacitat productiva sinó de les tendències d'afluència de la demanda34-. El
propi Ministre d'Informació i Turisme, declara, a finals de 1971 que "refinería y
turismo pueden compaginarse en Tarragona"35.
De fet, la localització d'aquestes empreses i la relativa aturada de la
dinámica expansiva que es dóna a finals dels anys setanta -amb unes condicions
polítiques i econòmiques ben diferents no només a escala local sinó també a
escala general- condicionaran la intensitat de la represa turística a Salou i a Vilaseca. La Pineda de Vila-seca veurà com la seva proximitat a l'emplaçament de la
indústria petroquímica de Tarragona ralentitza fins a gairebé aturar el seu
creixement. De fet, ja l'any 1975 s'observa una certa transformació de la seva
capacitat instal·lada en apartaments no tant amb finalitat turística sinó com a
allotjament de personal traslladat a treballar a la indústria36. A nivell territorial, a
part del creixement del nucli de Vila-seca, associat al desenvolupament
industrial, disminueix considerablement la superfície de conreus, amb l'aparició
de nous espais a l'espera de la seva urbanització a Salou i també erràticament, a
les proximitats de les diferents carreteres, mentre que el bosc ocupa algunes
àrees ermes i de garriga mentre que aquesta darrera s'expandeix ocupant àrees
de conreu al Cap de Salou i a la zona interior.

1.2.3. De la crisi a la recuperació
A través dels Mapes 7.3 i 7.4 es detecta com, entre 1976 i 1989 es
consolida, després d'haver superat una etapa de ralentització a finals dels anys
setanta i principis dels vuitanta, l'estructura territorial organitzada durant les
34

L'editorial del 5 de novembre de 1971 del Diario Español considera aquesta possibilitat de suicida.

35

Diario Español, 19 de novembre de 1971.

36

Un article publicat al Diario Español el 7 de setembre de 1976 insisteix en la venda d'apartaments a
industrials estrangers i en la necessitat de prendre mesures per a evitar la formació de zones ds
residència de treballadors que busquen feina i treballen a les industries de Tarragona.
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Mapa 7.3. Usos del sòl a Vila-seca i Salou. 1976

Font: Elaboració pròpia..

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

I Casc urbà.

Í Àrees suburbanes.

Ciutat jardí.

3 Serveis i equipaments.

3 Blacs, aïllats d'us
3 turístic.

ij Càmpings.

industria lleugera,

j Indústria pesada-

indústria extractiva.

3DSC-

Garnga.

Erm.

i Agrícola

i Platja.
FFCC.
Carreteres.

Mapa 7.4. Usos del sòl a Vila-seca i Salou. 1989

Font: Elaboració pròpia

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

• Casc urbà.
m Àrees suburbanes,

5
=" Serveis i equipaments
iCiutat jardí.
S
g Blqcs aïllats d'us
B turístic.
•$ Càmpings
indústria pesada.
Indústria lleugera
Indústria extractiva
Boscj^j Garriga

'

i Platja.

1 Agrie ola

Erm

I

] FFCC.
3 Carreteras.

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 formació de l'espai simbòlic

etapes anteriors, s'ocupa el sòl a l'expectativa i es completen els buits urbans en
els espais delimitats per les principals vies de comunicació -a l'entorn de la plaça
d'Europa de Salou, a la Pineda i en sectors no totalment consolidats deu anys
abans del Cap de Salou com la platja dels Capellans o el Racó-. Durant aquest
període s'urbanitzen noves fases d'actuacions com els Xalets de Salou i la Zona
Estival del Racó de la Pineda i -parcialment- espais no ocupats com el del
càmping Salou -que passa a ser, cap al final d'aquest període i només parcialment,
parc urbà-. La Pineda entra, fins l'any 1987, en una profunda situació recessiva, a
causa, fonamentalment, de la seva proximitat amb la indústria petroquímica i la
contaminació que afecta la seva platja.
Durant les fases inicial i final d'aquest període es consolida -finalmentl'orientació hotelera -sense per això haver defugit l'expansió residencial- de
l'espai produït i la posició de Salou en els mercats internacionals a través dels
operadors estrangers. Al 1976 ja es publiquen a la premsa notícies relatives a la
necessitat d'organitzar un operador espanyol per a canalitzar la demanda37! les
primeres consideracions sobre el caràcter poc qualificat d'aquesta demanda38. A
aquesta aspiració s'hi afegeix la voluntat -més antiga- d'afavorir l'afluència de
turistes d'origen espanyol i, encara que no es planteja amb els mateixos
paràmetres i continguts que a finals de la dècada dels vuitanta, la necessitat de
dotar la ciutat turística de continguts recreatius diferents que els que han
fonamentat la seva creació39.
La constitució de la primera corporació municipal democràtica l'any 1979
coincideix amb un canvi d'orientació en la dinàmica turística i econòmica de la
zona i amb un cert distanciament entre institució publica i sector privat. Si d'una
banda els hotelers de Salou consideren l'any 1979 com "la pitjor temporada dels
darrers dotze anys" 40 , d'altra banda, diversos factors ocasionen, malgrat la
37

3

Diario Español, 10 d'agost de 1976.

^ Diario Español, 2 de setembre de 1976.

39

Així, ja des del principi d'aquest període s'afegeixen altres demandes a la proposta, ja realitzada, del port
esportiu, Entre elles, la creació d'un casino de joc -que mai no serà concedit- i la conversió de la Torre
Vella en un equipament cultural. Aquest plantejament comportarà -tal com s'observa en el Mapa 7.3un increment en possibilitats recreatives que, a nivell territorial es posa de manifest, ja durant els anys
vuitanta, amb la localització d'equipaments específics com el kàrting i el parc aquàtic.

40

Veure, entre altres, les declaracions de J. Cabrera ni Diario Español, del 22 de juliol de 1979.
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creació d'un Patronat Municipal de Turisme -al qual presenten esmenes els
agents privats agrupats en el Sindicat d'Iniciatives i Turisme- i la voluntat
d'afrontar l'activitat en el sector de forma prioritaria, un canvi d'estat en les
relacions entre institució i iniciativa privada. En termes generals, es pot afirmar
que aquests factors són: (1) l'entrada en una fase recessiva a nivell general; (2)
la pròpia situació de la hisenda local en el moment de canvi polític; (3) l'aparició
de necessitats derivades del propi joc polític per part dels diferents partits i (4) la
pròpia inexperiència dels càrrecs electes en la gestió pública -a la qual s'hi
afegeix, gràcies a una major transparència, l'aparició pública de postures
contradictòries que posen de relleu conflictes o problemes prèviament menys
airejats-.
Dos altres problemes fonamentals que havien estat latents durant les fases
prèvies s'activen durant el període en què la corporació municipal està presidida
pel socialista Joan Clavé i Morell. El primer és el de l'aigua41. El segon, més
important, és la formalització definitiva de la qüestió de la segregació de Salou iniciada en aquesta fase durant l'any 1979-. Al maig de 1981, la corporació
municipal desestima amb 13 vots a favor i 3 en contra42. La proposta d'un nou
Pla General d'Ordenació Urbana que pretén reorientar i controlar la dinàmica
immobiliària a la zona amb importants limitacions dels sòls urbanitzables i de les
alçades reguladores -que no s'arriba a aprovar mai- no col·labora a generar
sinergies entre les diferents opcions polítiques i econòmiques43.
Deixant de banda l'anàlisi a fons dels components polítics que
fonamenten la situació de conflicte que es dóna durant els primers anys de la
dècada dels vuitanta i la seva progressiva sortida en base a pactes entre
formacions, val a dir que se surt de la situació d'atzucac quan, a partir de les
següents eleccions pren el relleu, una opció que, tot i haver estat minoritària,

41

La variació d'una situació que fins meitat de la dècada dels setanta no era problemàtica, comporta la
necessitat de fer múltiples actuacions per tal de garantir el seu subministre.

42

Veure les primeres referències a la premsa entre els mesos de novembre i desembre de 1979.

43

Aquest pla, dirigit per L.Cantallops, es presentat al consistori el juny de 1984. Després de dos anys,
l'agost de 1986 s'encomanen algunes modificacions. Es toma a presentar, amb aquestes modificacions,
el març de 1987. Es justifica la seva no tramitació per la negociació amb RENFE del trasllat de la via
del tren.
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acorda amb els representants segregacionistes el govern municipal. S'inicia
d'aquesta manera una etapa presidida per Joan Maria Pujáis que es perllonga
fins la segregació del nou municipi de Salou de l'antic municipi de Vila-seca i
Salou. Durant aquest període es tornen a associar els interessos entre iniciativa
privada i institució pública i -amb unes finances municipals més sanejades i unes
expectatives econòmiques a l'alça- es reprèn la dinàmica de creació de ciutat. La
pròpia institució pública pren iniciatives en aquest sentit que, a curt termini,
implicaran l'aportació de solucions a alguns problemes territorials crucials creació d'un passeig entre Salou i la Pineda, negociació del trasllat de la via del
tren, acords amb l'autoritat portuària de Tarragona i creació de producte- i, a llarg
termini, la pròpia transformació radical del territori. Tot i que es minimitzen les
demandes segregacionistes, la persitència dels principals promotors porta, com
s'ha vist, a la segregació.
Es així que, a més d'insistir en la localització d'hotels a la zona, durant la
fase de recuperació d'aquesta tercera etapa la pròpia institució municipal fa una
clara aposta per l'equipament recreatiu -que és molt feble- com a via per a la
construcció de la ciutat. Tal com s'apuntarà en l'apartat primer del proper capítol,
la primera fita d'aquesta estratègia és, en competència amb el municipi veí de
Cambrils, que és qui presenta primer el projecte, la construcció d'un parc aquàtic.
A ell s'hi afegeix la construcció d'un complex turístic i residencial integrat. El
parc aquàtic -iniciativa municipal- és planteja sota la figura de concessió
administrativa adjudicada a través d'un concurs a la qual hi opten les empreses
Parque Salou S.A., participada, fonamentalment, per Lloret Park S.A. i grups
immobiliaris de Barcelona, i Aquapark S.A., participada, fonamentalment, per
Dragados y Construcciones S.A., Acualand i Amisa, que finalment realitza el
projecte, que s'inaugura l'any 1987. L'actuació representa un canvi d'orientació
que implica l'entrada definitiva de grans grups empresarials i inversors nacionals
i internacionals en la construcció turística de la zona. Paral·lelament, el
desenvolupament del complex turístic i residencial -que també promou, a través
d'un concurs públic, la pròpia institució municipal- per part de l'empresa Estival
Park S.A. signifícala participació dels més importants capitals locals i comarcals
en projectes més complexos que els que han anat realitzant tradicionalment.
D'aquesta manera s'incentiven actuacions de reconversió que els capitals locals
difícilment poden sostenir per si sols, encara que sí participadament44. Aquest fet
44

Tot i que, com s'ha vist, l'expansió de les indústries petroquímiques va frenar fins la segona meitat (fe
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-que, tal com es veurà en el capítol vuitè, es completa amb altres projectes per tal
d'activar determinades zones de Salou que no es duran a terme a causa de
l'aturada que comporta la segregació- culminarà amb la decisió de localització a
l'àrea de Vila-seca i Salou, del parc Port Aventura.
Tal com s'observa en la cartografia presentada, aquesta evolució està
acompanyada, en relació als altres usos, per l'ampliació de la superfície ocupada
per la indústria lleugera al costat del nucli urbà de Vila-seca, pel manteniment de
la pedrera explotada per la Junta d'Obres del Port de Tarragona al sector oriental
del Cap de Salou i per l'aparició d'àrees d'explotació d'àrids entre Salou i el
municipi de Cambrils, en espais d'elevat aprofitament agrícola. L'àrea conreada
del Cap de Salou, que ha passat a estar ocupada per garriga i bosc, generalment
esclarissat, accentua la seva decadència mentre s'expandeix la garriga a causa de
l'ocupació d'antigues àrees de conreu i dels incendis forestals. A partir de 1989,
tal com es veurà en el proper capítol, la fesomia territorial dels dos municipis
entra en una dinàmica de canvi radical, a nivell de sistemes i, segons les
previsions que es poden fer a mig termini, també a nivell d'usos i, es pot fer la
hipòtesi, que a nivell de funcions.

1.3. La diferenciació urbana
La creació d'un espai turístic com el format per Salou i La Pineda de Vilaseca ha comportat, en definitiva, la configuració d'un espai que, tot i ser urbà, es
pot considerar radicalment diferent de la ciutat convencional en termes
estructurals, funcionals i dinàmics. Trenta anys de creació de ciutat turística han
implicat processos que ciutats convencionals han necessitat moltes més dècades
per a materialitzar-los. La creació i la reestructuració, la construcció i l'abandó o
la dècada dels vuitanta l'expansió immobiliàrio-turística a La Pineda, la inexistència de saturacions pel
que feia a l'oferta d'allotjaments, l'existència de nombrosos solars aptes per a edificar i el menor preu
del terreny i de venda de les promocions va impulsar -a partir d'actuacions municipals d'aquest tipus- la
recuperació per al turisme de la zona. Es cert, per tant, que les iniciatives recents han estat beneficiàries
d'una profunda política d'incentivació per paït de l'administració local. La segregació de Salou, la
voluntat política de mantenir una intensa activitat turística i la capacitat de gestió de l'administració
local de Vila-seca han intensificat aquest procés.
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l'ordenació i la reforma són processos que, en una ciutat turística, es donen molt
ràpids en el temps.
De fet, l'espai turístic es un espai, que, més enllà de la necessitat de cobrir
dèficits, es fa constantment i es renova constantment. Aquesta evolució està
sotmesa a les preferències i expectatives d'una demanda canviant i a
condiçionants tan incontrolables com l'estat econòmic, polític i social dels països
d'origen d'aquesta demanda però també a les pròpies estratègies de creació
d'espai i d'imatge que poden generar des de l'oferta els agents econòmics i
institucionals implicats. L'adaptació a aquesta situació, és -o hauria de serextraordinàriament ràpida. Tal com s'ha apuntat a partir de la revisió de les
estratègies dels agents que han intervingut en la seva formació, en una ciutat
turística, tant important com la planificació és la pròpia capacitat de gestió dels
agents que hi estan implicats.
Més enllà d'aquesta circumstància, que singularitza el concepte de ciutat
aplicat a un espai turístic, és també important observar que una ciutat turística
com Salou és més que un conjunt urbà. Es -idealment- un espai simbòlic, un
escenari de reproducció d'experiències que, també per aquest fet, és diferencia
respecte als altres tipus de ciutats. La seva singularitat urbana li atorga,
fonamentalment, tal com s'observa en la perspectiva urbana i recreativa que
apareix en la Fotografia 7.4, el front de mar -que és la raó de la seva constituciói, subsidiàriament, determinats equipaments.
En el cas de Salou, un indicador que s'ha demostrat útil per a posar de
manifest el caràcter simbòlicament diferenciat de la ciutat turística en base a la
seva estructura interna i del paper que -tradicionalment- hi ha jugat el front de
mar45 ha estat el coeficient aplicat a cada carrer de la ciutat en termes de
pagament de l'Impost d'Activitats Econòmiques46. Per a la seva tria com a
indicador s'ha tingut en compte que, fins ara, l'espai més preuat simbòlicament és
també l'espai més cercat per a la localització dels equipaments. El resultat, que es
pot observar en el Mapa 7.5, permet destacar el front de mai" com el Centre de
4

5 Caldrà veure, en el futur, com els nous equipaments, en concret, Port Aventura, condiciona aquesta
centralitat difusa.

46

Aquest indicador pot resultar també un element diferenciador d'estructures urbano-turístiques.
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Negocis Turístic, un centre amb una lògica que es pot considerar diferent a 1
deis centres de les ciutats convencionals i que, a més, és propi de les ciutat
turístiques. No és tanmateix, l'únic espai més preuat. La localització de la planta
hotelera determina, subsidiàriament, altres indrets cercats per a la instal.lació
d'activitats. En canvi, tal com s'observa en les expansions residencials del propi
municipi de Salou -la zona del Cap Salou- no es troba la mateixa valoració
econòmica ni simbòlica en les expansions residencials d'ús temporal que
erròniament, de vegades es confonen amb les ciutats turístiques.

Fotografia 7.4. Perspectiva urbana i recreativa de Salou des de la línia de
platja. 1994

Foto: R. López

Sortint de Salou i com a via per a significar-ne amb major intensitat la
seva validesa, destaca, en aquest sentit, tal com s'observa en el Quadre 7.3, que,
en altres dominis residencials d'ús temporal de la costa de Tarragona l'espai resta
a efectes fiscals i, en conseqüència, es pot fer la hipòtesi que a efectes funcionals,
molt més indiferenciat.
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Font: Elaboració pròpia
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Quadre 7.3. Coeficient de l'Impost d'Activitat Econòmica aplicat als
municipis litorals de Tarragona gestionats tributàriament per la O.A.R.T.
1994
Mínim

Màxim

1
0'5

Sant Jaume
Amposta
Alcanar

1
0'5
07
1

I'l
1
l'6
1
0'6
I'l
l'3

Salou

1

2

Creixell
RodadeBerà
Vila-seca

Deltebre

0'75

Font: Elaboració pròpia a partir de dades
proporcionades directament per l'Organisme
Autònom de Recaptació Tributària de la
Diputació de Tarragona (O.A.R.T.).

Aquests són els casos clars de Creixell i Roda de B era -nuclis amb
activitats productiva exclusivament orientada a la residència vacacional-. De la
resta de municipis seleccionats, Vila-seca -que inclou La Pineda- i Amposta, amb
una base productiva diversificada presenten estratègies fiscals diferenciades.
Així, mentre a Vila-seca el màxim coeficient (l'6) s'aplica a les zones industrials i a
les activitats localitzades a les carreteres, a Amposta és el mínim coeficient el que
s'aplica a les zones industrials. A Vila-seca, l'espai turístic també es grava
econòmicament (coeficient 1'5) a diferència de l'espai residencial permanent
(coeficient 1). Finalment, deixant de banda Deltebre i Sant Jaume d'Enveja, amb
escasses funcions turístiques, s'observa que Alcanar aplica el màxim coeficient
(l'3) a les activitats localitzades a la carretera N-340. Són models fiscals, com
s'observa, suficientment diferenciats del de Salou. La ciutat turística, per tant, en
tant que polaritat productiva té capacitat de singularitzar-se en relació als altres
espais i de dotar de funcions específiques el seu espai intern. Diferentment, el
subproducte residencial que es desenvolupa a la seva ampara resta fiscalment i
funcionalment indiferenciat.
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2. L'organització de l'espai productiu
La distinció que s'opera, a partir dels anys setanta, entre Salou i la resta de
litoral té la seva manifestació més clara en la magnitud que pren la planta
hotelera en aquest municipi47. Convé subratllar, en aquest sentit, que la
incorporació de Salou -i amb ell, els nuclis veïns de La Pineda de Vila-seca i de
Cambrils- en els circuits comercials internacionals i nacionals48, es dóna,
precisament, a partir del desenvolupament d'aquesta modalitat d'allotjament a
principis dels anys setanta. Tal com s'ha dit, en aquest desenvolupament hi
intervé d'una manera decisiva capital català provinent de la costa del Maresme i
de la Costa Brava49. La destinació d'aquest capital compensa l'escassa dedicació
hotelera inicial dels capitals acumulats localment i dels capitals provinents de
l'interior d'Espanya -que principalment s'havien dedicat fins al moment al
finançament d'activitats productives vinculades a la promoció immobiliària50- i el
caràcter familiar i de petita dimensió que té la planta hotelera construïda fins al
moment. Tenint en compte aquest factor en aquest apartat, més que revisar el
conjunt d'activitats vinculades a la prestació de serveis turístics, s'estudia la
construcció de l'espai productiu de la ciutat turística en base a indicadors
vinculats a l'activitat hotelera.

47

El pla de Reforç de l'Avantatge Competitiu del Sector Turisme a Catalunya elaborat per Monitor
Company el maig de 1992 a instàncies del Departament de Comerç, Consum i Turisme de la
Generalitat de Catalunya parteix de la base que a la Costa Daurada "la predominancia de la segona
residència (...) deixa Salou com el principal driver de l'oferta variable a curt termini". La dimensió que
pren l'oferta d'apartaments en aquesta ciutat -amb una oferta variable a curt termini de 25.000 placesconverteix l'oferta hotelera de Salou en el driver real de l'estratègia que s'hi pot desenvolupar.

48

L'afirmació fa referència a la seva comercialització com a destí a través d'operadors. De fet, l'any 1966
el 54'9% dels turistes de Salou ja eren estrangers (Duocastella, 1967).

49

Hotels com el Donaire Park, el Delfín Park, el San Francisco, Los Angeles, San Diego, Negresco,
Venecia, Jaime I o Europa Park responen a aquesta característica.

50

El fet que, entorn una cinquena part de les inversions immobiliàries que es realitzen als municipis cb
costa durant els anys seixanta siguin d'origen local (Lluch, 1967), fa possible la fixació d'una classe
social econòmicament potent en un entorn socio-economic i demogràfic, el de la Costa Daurada,
fonamentalment agrari i sense un especial dinamisme previ. El paper que deuen haver jugat les plusvàlues en aquesta dinamització ha de ser necessàriament important. Tanmateix, per manca de tradició
en altres sectors productius, la destinació dels capitals acumulats va derivar, fonamentalment, cap al
sector immobiliari, el menys arriscat.

412

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
DIFERENCIACIÓ I REESTRUCTURACIÓ DE L'ESPAI TURÍSTIC. PROCESSOS I TENDÈNCIES AL LITORAL DE
TARRAGONA
Salvador Antón Clavé

L'organització de l'espai productiu

ISBN:978-84-691-1887-0/DL: T-347-2008

2.1. La configuració de la base receptiva
L'orientació hotelera de Salou passa per tres fases diferenciades que es
poden interpretar en el context del marc general de formació de la ciutat
explicitada en l'apartat anterior. En aquest sentit, la Figura 7.2 recull gràficament
l'evolució de l'actual planta hotelera de Salou segons dimensions dels
establiments51. Les dues primeres columnes recullen la categoria de l'establiment
i la seva capacitat en nombre de places l'any 1994. La resta de columnes indica,
a través d'un tramat específic, la tipologia dels diferents hotels segons grandària expressada, en atenció a les dades disponibles, en nombre d'habitacions52. La
darrera columna indica el nom actual de l'establiment -en cas que hagi canviat de
nom durant el període-. La construcció de la figura s'ha fet prenent com a font
bàsica les guies d'hotels publicades regularment des de 1963 per la Secretaría
General de Turismo53 i s'ha completat, a partir de 1981, amb dades del catàleg
d'hotels de la delegació territorial del Departament de Comerç, Consum i Turisme
de la Generalitat de Catalunya a Tarragona54.
Tot i que hotels com La Terraza i Planas posen de manifest la dedicació
turística de Salou prèviament a la dècada dels anys seixanta, la primera fase
important de creació de capacitat receptiva es dóna entre 1964 i 1965. Durant
aquesta etapa s'obren sis dels hotels i cinc de les pensions existents l'any 1994 a
Salou. Es tracta, en tots els casos, d'establiments de petita dimensió -màxim de
51

Aquesta figura no contempla els establiments que han tancat durant el període. Tampoc té en compte
els establiments que tenen un marcat caràcter de carretera ni les residències apartaments que figuren a
les guies d'hotels durant els anys seixanta i setanta.

52

Per tal de fer-la fàcilment interpretable, en la construcció de la figura no s'han tingut en compte els
canvis de dimensió que, tot i aparèixer en les guies un determinat any, després no s'han consolidat.

53

Existeixen guies publicades de 1953, 1956,1959, 1961 i 1962-1963.

54

Cal tenir en compte que les dues fonts utilitzades i contrastades poden conduir a determinats errors. En
el cas de les guies de la Secretaria General de Turismo l'error pot derivar del fet que cada any incluen els
hotels que presenten preus o els havien presentat durant els dos anys anteriors a les administracions &
turisme corresponents. D'aquí que la primera aparició a la guia pot no coincidir amb la data d'obertura
de l'establiment i, semblantment, hi pot haver hotels fora de funcionament que figurin en la guia. Les
dades del catàleg de la Generalitat fan referència a dates d'altes i baixes administratives. Aquestes dates
no necessàriament han de coincidir amb les reals. Tanmateix, totes dues són suficients per a observar
tendències en el procés de construcció de Salou com a ciutat turística.
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Figura 7.2. Evolució de l'actual planta hotelera de Salou segons grandària dels
establiments. 1959-1994
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Font: Elaboració pròpia.

100 habitacions en el moment d'obertura-, si bé, l'hotel Salou Park l'any 1965 ja
obre amb 102 habitacions. També durant aquest període obren unes altres
quatre pensions -les pensions Bertomeu, Pilanca, Llurba i Rompeolas (Gaviará a
partir de 1989)- que tanquen abans de 1994. Les dues primeres l'any 1969, la
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tercera l'any 1980 i la quarta l'any 199355. L'any 1989, l'hotel Picnic, actualment
Villamarina Club, i l'hotel Sol d'Or augmenten el nombre d'habitacions -el primer
fins a 197 i el segon a més de dues-centes. Durant aquesta època s'obre un altre
establiment -l'hotel Carabela Roc- al sector de La Pineda de Vila-seca.
Entre 1970 i 1971 apareixen a les guies els primeres hotels de dimensions
superiors a les 200 habitacions: els hotels Las Vegas i Delfín Park. Paral·lelament,
s'obre l'hotel Donaire a La Pineda, també de més de dues-centes habitacions. En
aquest moment es localitzen a Salou els primers capitals pro vinents de la Costa
Brava i de la Costa del Maresme. Complementàriament també apareixen -en el
límit amb l'actual municipi de Salou- les primeres operacions de certa magnitud al
nucli veí de Cambrils. En aquest municipi -gairebé exclusivament residencial fins
al moment -amb només tres hostals i un hotel (inclòs el Tropicana, el primer de
capital estranger en aquest municipi) tots ells de menys de 50 habitacions- es
localitzen entre 1972 i 1973 dos hotels de dimensions mitjanes -els dos primers
d'aquest localitat-, l'Augustus I amb 243 habitacions, i l'Augustus n posteriorment Cèsar Augustus- amb 120 habitacions56. D'aquesta manera, pel
que fa a la modalitat d'allotjament hoteler, Cambrils passa a ser perifèria turística
de Salou. En termes generals, a partir d'aquestes primeres operacions de principis
de dècada, la dimensió dels establiments hotelers que es localitzen a Salou
s'amplia ostensiblement. Aquesta circumstància diferencia la planta hotelera de
Salou de la de la resta de municipis de la costa de Tarragona.
Es així que, entre 1975 i 1978 s'obren dotze dels establiments que hi ha
actualment a Salou -tots ells hotels- dels quals onze tenen més de 200
habitacions. Durant els anys vuitanta, el Jaume I, passarà a tenir més de 400
habitacions -650 l'any 1985 i 770 l'any 1986-. A més, durant aquesta fase de
consolidació del producte hoteler prèvia a la crisi de principis dels vuitanta
s'obren també els hotels Vista Playa57, Ancora i Promar n -amb més de dues55

El càmping Salou -inaugurat l'any 1956- també afegeix bungalows a la seva oferta entre 1964 i 1969.
D'aquesta època són també els hostals Rosamar i Lisa, situats a la carretera de La Pineda a Vila-seca i
N-340 respectivament i les fondes Sant Esteve i Salvadó localitzades a Vila-seca. De totes elles només
la fonda Salvadó està en funcionament actualment mentre que l'hostal Lisa ha estat donat de baixa l'any
1994. La resta van ser donats de baixa durant els anys vuitanta.

56

Durant aquesta etapa obre també a Cambrils l'Hotel Mònica, de caràcter familiar.

57

Explotat per la mateixa empresa que l'Imperial Hotel -actualment Helios-, Hotel Vista Playa S.A.,
amb administració central a Calella del Maresme.
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centes habitacions els dos primers i de quatre-centes el tercer-que tanquen en un
màxim de cinc anys -durant la crisi que s'inicia al tombant de dècada- i es
converteixen en apartaments. A Cambrils entra en funcionament l'any 1975
l'hotel Centurión, amb 233 habitacions, situat també -com els Augustus- a la
carretera de Salou a Cambrils.
Superada la crisi, l'etapa expansiva de la segona meitat dels anys vuitanta,
porta a una nova fase d'obertura d'establiments. Tanmateix, tot i el predomini
d'hotels de mitjana dimensió, entre 1987 i 1990 -anys en què se'ls dóna l'alta
administrativa-, apareixen els aparthotels -Marinada, Salou Suite, Da Vinci- i es
reprèn l'obertura d'establiments de menors dimensions com el Caspel o -amb
menys de 50 habitacions- el Niza. Durant aquesta fase es construeixen també
tres dels hotels de mitjana i gran dimensió de Cambrils -dos d'ells també a la
carretera de Salou a Cambrils reforçant per tant, el caràctre subsidari de Salou
d'aquest espai-58.
Aquesta darrera fase de creixement de la base receptiva hotelera es fa
amb una important participació de capital local o localitzat a Salou. Aquest
capital, que es destina a operacions de mitjana dimensió, prové en bona part de
l'activitat immobiliària.. Per altra banda, aquesta darrera etapa es caracteritza per
un fort recolzament per part de l'administració local a l'ampliació d'aquest
producte59. Es també durant aquest període que -com s'ha apuntat en algun cass'amplien les capacitats d'alguns dels hotels construïts prèviament. La nova
situació de recessió inaugurada a finals de la dècada paralitza en bona mesura
noves iniciatives de construcció d'establiments de nova planta. Tanmateix, a
prinicipis dels anys noranta, l'hotel Calypso i l'hotel Estival Park -localitzat a La
Pineda de Vila-seca- amplien a més de 400 el nombre d'habitacions

58

Es tracta dels hotels Cambrils Princess -de capital localitzat a la Costa Daurada però amb interessos a
Canàries- i Cambrils Playa -construït sota contracte de l'operador anglès Intasun-, ambdós donats d'alta
l'any 1988 amb 780 i 522 places respectivament en l'actualitat. Amb capital originari de Salou l'any
1989 és donat d'alta, a l'interior del casc de Cambrils, l'hotel Port Eugènia, amb 210 places. L'Apart
Hotel Marítim, situat també en la carretera de Salou a Cambrils, amb 640 places és donat d'alta l'any
1984.

59

Un cas clar és l'hotel Estival Park, localitzat a la Pineda de Vila-seca i resultat directe de la intervenció
de l'administració en la creació del centre turístic i residencial homònim.
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Tradicionalment, aquesta base receptiva ha basat el seu funcionament en
les necessitats d'allotjament dels operadors. S'ha fonamentat, doncs, en una
dinàmica estricta de recepció de visitants al marge de qualsevol estratègia de
segmentació de producte. D'aquí que s'hagi caracteritzat tradicionalment per
oferir un baix nivell d'especialització dels serveis i un producte de sol i platja
indiferenciat60. De fet, tal com indica el diagnòstic de Monitor Company (1992)
-i tal com es pot resseguir a través del Quadre 7.4-, històricament els operadors
han posicionat el producte hoteler del sector central de la Costa Daurada com
una alternativa econòmica a la Costa Brava, especialment en les èpoques de
màxima concentració i han afectat de manera notòria les estratègies dels
empresaris localitzats a la zona malgrat poder comptar amb establiments més
grans, més moderns i més qualificats que a la Costa Brava. El quadre recull
l'index de competitivitat dels preus mitjans dels paquets turístics venuts a
l'estranger amb destinació a la Costa Daurada i a la Costa Brava que inclouen 7
dies en hotel en mitja pensió o allotjament en apartament. Aquest index de
competitivitat ha estat calculat per la Dirección General de Política Turística
(1991) en base a la mitjana de preus del conjunt de països emissors a un total de
24 zones receptores l'any 1991. Aquesta mitjana equival a 100.

Quadre 7.4. Index de competitivitat dels preus mitjans dels paquets turístics
venuts a l'estrangers amb destinació a la Costa Daurada i a la Costa Brava.
1990-1991 (7 dies en hotel en mitja pensió i allotjament en apartament)
Hotel B
Alta

C. Brava 81'0
C. Daurada 69'4

Hotel C

Hotel D

Apartament

Mitja

Baixa

Alta

Mitja

Baixa

Alta

Mitja

Baixa

Alta

Mitja

Baixa

67'4
61'0

65'3
59'8

74'4
69'7

57'5
66'7

56'5
53'9

82'7
67'8

70'7
60'4

70'2
55'8

97'7
100'4

76'0
69'7

55'8
50'2

Font: Dirección General de Política Turística, 1991.
60

Es pot constatar aquesta circumstància a través d'una referència al mercat britànic -fonamental en l'etapa
prèvia a la recessió que es dóna a finals de la dècada dels vuitanta i principis de la dels noranta, just
després de la quarta fase d'expansió en l'obertura d'establiments hotelers, i important de nou un cop
superada aquesta etapa-. Els principals operadors d'aquest origen que operen a Salou l'any 1993 són
Shearing Holidays, de Wigan; Skytours, de Birmingham; Cosmos, de Bromley; Thomas Cook
Holidays i Sunworld, de Pudsey; i, fonamentalment, Thomson Holidays, de Londres. Aquesta darrera
és, juntament amb Owners Abroad Group PLC i Airtous, el principal operador britànic en sol i platja
convencional. Entre els britànics, únicament l'operador Saga, de Folkestone, organitza en aquesta
mateixa data, viatges adreçats a segments de demanda específics -el greytnarket, població amb edat
propera a la jubilació o jubilada-. Saga, tanmateix, contracta a Cambrils.
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