
Selecció dels projectes 
de l’Eix 1 del Feder
p. 2

Tecnologia: els serveis 
E-map i Urbamap
p. 12

Entrevista a l’alcalde 
de Valls, Albert Batet
p. 14

Un estudi de la URV 
revela el potencial de 
Tarragona
p. 22

Mesures per 
combatre el 

soroll
p. 8

SA
M

N.32SERVEI 
D’ASSISTÈNCIA 
MUNICIPAL
Desembre 2009

R
ev

is
ta



sumari / sam revista

sU
m

ar
i

sUmari

2

6 8

12 14

18

22

Acord per l’impuls del 
Fons Feder 
Es presenten 12 actuacions 
locals, amb una inversió de 
7,5 milions.

Ajudes per AFrontAr 
lA crisi  
Tant els PEIM com els FIM 
són ajuts dissenyats per als 
municipis.

combAtre lA contA-
minAció AcústicA 
Actualment existeixen di-
verses mesures per con-
trolar l’excés de soroll.

cArtogrAFiA A midA de 
l’usuAri
El SAM ha posat en marxa 
els serveis E-map i Urba-
map.

breus
Repàs a les darreres ac-
tuacions de la Diputació i a 
les inauguracions de nous 
serveis, entre d’altres.

el municipi convidAt  
L’alcalde de Valls, Albert 
Batet, ens parla dels reptes 
que encaren des del seu 
municipi.

estudi sobre el Futur 
de tArrAgonA  
Recollim els resultats d’un 
estudi encarregat a la Uni-
versitat Rovira i Virgili.
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editorial
Acabem un any que ha estat diferent per tot el món munici-
pal. La pesada llosa de la crisi ens ha comportat una neces-
sària adaptació als temps, i per això a nivell institucional, 
tècnic i personal hem fet esforços per tal de donar la millor 
resposta possible a la complexa situació.

Es útil valorar l’esforç personal de molts treballadors i tre-
balladores de l’àmbit públic que han fet, gràcies a la seva 
bona feina, una acció positiva per compaginar demandes i 
actuacions, desigs i realitats.

El Servei d’Assistència al Municipi, SAM, de la Diputació 
ha estat en tot moment amatent a donar les respostes ne-
cessàries. Bé en àmbits nous com són en l’articulació del 
PEIM, que s’ha consolidat pel proper exercici, com en la 
gestió de l’eix 1 dels Fons Feder, i en l’acompanyament a 
molts ajuntaments en els projectes del programa d’ajut de 
l’Estat o en les seves diverses branques de cooperació, as-
sistència i formació. 

En aquesta publicació trobareu un resum de la feina feta i 
també altres eines útils per poder continuar oferint des del 
nostre àmbit local la millor qualitat de servei en les peti-
cions que ens fan arribar diàriament la ciutadania dels 
nostres pobles i ciutats. 

Que la lectura de les pàgines d’aquesta SAMRevista ens 
ajudi a encarar un  2010 que també es preveu ple de com-
plexitats. 

Quim NiN

VicepresideNt de la diputació

diputat respoNsable àrea del sam 
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El conseller de Governació i Adminis-
tracions Públiques, Jordi Ausàs, junta-
ment amb el president de la Diputació 
de Tarragona, Josep Poblet, van pre-
sentar a finals de setembre la selec-
ció dels projectes de l’Eix 1 del Fons 
europeu de desenvolupament regio-
nal (Feder), destinats al foment de la 
innovació, el desenvolupament empre-
sarial i l’economia del coneixement a 
Catalunya. 
Les actuacions presentades pel con-
seller Jordi Ausàs a Tarragona són fruit 
del conveni de col•laboració per a la 
cogestió i codecisió del Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional (Feder) 

signat entre el Departament de Gover-
nació i les diputacions catalanes.
Aquest conveni té com a principal ob-
jectiu realitzar una gestió més específi-
ca i concreta a les necessitats de cada 
territori i a la vegada, afavorir la impul-
sió de projectes d’innovació i desenvo-
lupament econòmic al Camp de Tarra-
gona i a les Terres de l’Ebre, amb una 
dotació complementària del 25% per 
part de la Diputació.
El president de la Diputació va desta-
car, durant la presentació, que aques-
tes aportacions tenen com a objectiu 
l’impuls del món local i el conjunt del 
territori, a través de la promoció de les 
noves tecnologies i l’impuls a la recer-
ca, la innovació, el món empresarial i 
l’administració electrònica, un àmbit 
en què la Diputació de Tarragona és 
capdavantera. Josep Poblet va ressal-
tar, així mateix, la col•laboració amb 
el Departament de Governació. De la 
seva banda, el vicepresident territorial 
de la Diputació al Camp de Tarragona 
va assenyalar la contribució dels fons 
Feder a la creació de llocs de treball 
directes i indirectes.
El conseller Jordi Ausàs va recordar 
que el Feder és el principal instrument 
de la Unió Europea per a la cohesió i 
el desenvolupament de les regions 
europees i que serveix per reduir les 
diferències socioeconòmiques exis-
tents. Ausàs va destacar, així mateix, la 
col•laboració de la Diputació de Tarra-
gona en aquest àmbit.
Amb aquesta resolució, a les comar-

aquestes 
aportacions 

tenen com 
a objectiu 

l’impuls del 
món local i 

el conjunt 
del territori.

acord de la Diputació i el 
Departament de Governació  
de la Generalitat per l’impuls 
del Fons Feder  
els projectes de l’eix 1 del Feder, que van destinats al foment de la innovació, el desenvolu-
pament empresarial i l’economia del coneixement, es van presentar a finals de setembre.

el president de la Diputació, Josep Poblet, 
presentant la selecció dels projectes  

de l’eix 1 del Feder.
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ques de Tarragona i les Terres de l’Ebre 
s’hi executarà una inversió global de 
7.566.276,91 euros per a desenvolu-
par 12 actuacions, relacionades amb 
el foment de la innovació, el desenvo-
lupament empresarial i l’economia del 
coneixement.
El Departament de Governació i Ad-
ministracions Públiques finança el 
50% del cost dels projectes a tra-
vés del fons Feder, el que suposa 
3.783.138,46 euros; la Diputació de 
Tarragona n’aporta directament dels 
seus fons propis un 25%, que significa 
1.891.569,23 euros; i el 25% restant va 
a càrrec dels ens locals responsables 
dels projectes.
A partir de l’Eix 1 es poden finançar les 
actuacions de suport a la transferència 
de tecnologia i la millora de xarxes de 
cooperació, el suport a les activitats 
emprenedores, així com l’impuls del 
creixement d’empreses locals amb 
projecció global i de l’administració 
electrònica per a l’atenció ciutadana.
El Departament de Governació i Ad-
ministracions Públiques ha estructurat 
el període de programació del Feder 
2007-2013 en dues convocatòries: el 
període 2007-2010 i el 2011-2013. I ara, 
juntament amb les diputacions, ha re-
solt la convocatòria dels projectes sub-
vencionables relacionats amb l’Eix 1, 
inclosos dins del primer període.
Al conjunt de Catalunya, la part del Fe-
der destinada a les corporacions locals 
incloses en el conveni entre el Depar-
tament de Governació i les Diputacions 
està dotada, en aquesta primera con-
vocatòria 2007-2010, amb 19,3 milions 
d’euros, el que suposarà una inversió 
global de 38,6 milions d’euros al con-
junt del territori.
Els projectes seleccionats en aquesta 
convocatòria han d’estar executats i 
certificats abans del 31 de desembre 
de 2010. No serà fins a principis del 
2011 quan sortirà la convocatòria per 
al període següent (2011-2013).
 
ActuAcions cofinAnçAdes per 
l’eix 1 del feder per Al període 
2007-2010 A lA demArcAció de 
tArrAgonA

AjuntAment de l’Arboç

títol del projecte: Vèrtex. Ciutadania
Despesa subvencionable: 

400.000 euros
cofinançament Feder: 200.000 euros
Descripció del projecte: Aquest pro-
jecte incideix en els aspectes del des-
plegament de la Llei 11/07 d’accés 
electrònic dels ciutadans als serveis pú-
blics, per tal de donar el millor servei al 
ciutadà i oferir els avantatges i possibili-
tats que la societat de la informació té. El 
projecte contempla el desenvolupament 
de la web VERTEX, un portal de tramita-
ció electrònica i servei d’administració 
electrònica per fer operacions reals en 
línia, utilitzar la signatura electrònica o 
certificats digitals. 

AjuntAment de montblAnc

títol del projecte: Montblanc Digital
Despesa subvencionable: 
398.477,62 euros
cofinançament Feder: 
199.238,81 euros
Descripció del projecte: L’objecte és 
el de complementar la infraestructura 
de telecomunicacions i TIC actual de 
Montblanc, amb l’equipament i infra-
estructura de fibra òptica necessària 
per tal que Montblanc sigui el punt de 
referència tecnològic a la comarca i a 
la demarcació de Tarragona.
 

AjuntAment de reus

títol del projecte: Bioempreses
Despesa subvencionable: 
1.207.550’48 euros
cofinançament Feder: 
603.775’24 euros
Descripció del projecte: 
El Centre de Bioempreses és una incu-
badora específica, amb vocació inter-
nacional, per a empreses biotecnològi-
ques de l’àmbit de la nutrició i la salut, 
ubicat al Parc Tecnològic del Camp 
(TECNOPARC) de Reus. La seva fina-
litat és potenciar i facilitar l’aparició 
de projectes empresarials en aquest 
sector altament competitiu i innovador 
i generar llocs de treball qualificats. 
Aquest Centre es configura com un 
espai facilitador per al desenvolupa-
ment d’empreses biotecnològiques 
de l’activitat científica de la universitat, 
vinculades al Centre Tecnològic de 
Nutrició i Salut, a altres activitats del 
parc i al territori.
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AjuntAment de lA SéniA

títol del projecte: Internacionalització 
i canvi de model competitiu en el clús-
ter de moble domèstic del Montsià
Despesa subvencionable: 
601.724’36 euros
cofinançament Feder: 
300.862’18 euros
Descripció del projecte: L’objectiu 
del projecte és potenciar la interna-
cionalització de les empreses del clús-
ter de moble domèstic del Montsià. 
El projecte s’emmarca en l’actuació 
global del Parc d’Innovació i Interna-
cionalització del Moble. Aquest parc 
contempla, d’una banda, el Centre In-
ternacional de Negocis del Moble in-
clòs en aquesta sol•licitud i, d’altra, el 
ja creat Cenfim (Centre de Difusió Tec-
nològica Fusta i Moble de Catalunya), 
amb el qual desenvoluparà sinèrgies. 
Aquest projecte pretén cobrir les man-
cances d’internacionalització detec-
tades en l’estudi de l’Observatori de 
Prospectiva Industrial. Es contemplen 
dues activitats: la contractació de ser-
veis per preparar les empreses per a 
l’exportació i la construcció d’un espai 
amb la finalitat de fer de show room, 
per facilitar les missions comercials 
i per servir d’acollida de noves em-
preses de serveis a l’exportació que 
completin la cadena de valor d’aquest 
clúster.

AjuntAment de tortoSA

títol del projecte: Viver d’empreses 
de Tortosa
Despesa subvencionable: 
1.056.017’06 euros
cofinançament Feder: 
528.008’53 euros
Descripció del projecte: Es tracta de 
la creació d’un viver d’empreses que 
estarà a disposició de les persones em-
prenedores, que els facilitarà de forma 
temporal un espai físic per al desenvo-
lupament del seu projecte empresarial. 
Aquest servei es complementarà amb 
informació i assessorament adreçat a 
les mateixes.

AjuntAment de VAndellòS 
i de l’HoSpitAlet de l’infAnt

títol del projecte: L’Ajuntament a 

casa
Despesa subvencionable: 
312.739’18 euros
cofinançament Feder: 
156.369’59 euros
Descripció del projecte: El projec-
te contempla el desenvolupament i la 
implantació d’un sistema d’atenció al 
ciutadà per canals telemàtics amb el 
doble objectiu de millorar l’eficiència 
interna i, sobretot, la qualitat del servei 
al ciutadà. 

AjuntAment de VilA-SecA

títol del projecte: Pla millora compe-
titivitat turisme i oci a les comarques 
de Tarragona
Despesa subvencionable: 
1.137.200 euros
cofinançament Feder: 568.600 euros
Descripció del projecte: El projec-
te proposat aborda de manera inte-
gral una acció global de millora de 
la competitivitat del sector turístic de 
les comarques de Tarragona a través 
d’estudis tècnics, desenvolupament 
d’eines estratègiques de gestió, trans-
ferència de tecnologia i creació de 
valor amb efecte demostració. Es tre-
ballarà en els factors clau del sector 
a nivell d’anàlisi i gestió de la deman-
da turística, de la gestió de destina- 
cions i agents de turisme del territori, 
d’afavorir el desenvolupament orde-
nat del territori, de l’aplicació d’eines 
d’innovació i de donar suport a no-
ves iniciatives, noves empreses i nous 
emprenedors en l’àmbit del turisme 
i l’oci a les comarques de Tarragona. 
Es comptarà amb l’experiència de la 
Fundació d’Estudis Turístics i la direc-
ció científica de la Universitat Rovira i 
Virgili.
 

AjuntAment del Vendrell

títol del projecte: Nous programes 
per l’Espai Empresarial, 2009-2010
Despesa subvencionable: 
230.000 euros
cofinançament Feder: 115.000 euros
Descripció del projecte: Les activitats 
del projecte són establir un servei de 
consolidació empresarial per a noves 
empreses creades al Vendrell; generar 
un servei de cooperació empresarial 



sam revista // tema central // �

destinat a facilitar processos de coope-
ració entre empreses, amb la voluntat 
de millorar la seva capacitat competi-
tiva; crear un servei de preincubació i 
laboratori d’idees orientat a projectes 
sorgits d’alumnes de cicles formatius o 
projectes d’iniciativa publicoprivada. 
Serà un servei destinat a allotjar, du-
rant un període d’un any, persones que 
desenvolupin projectes innovadors 
per a l’economia del Vendrell. El pro-
jecte és la segona etapa d’una actuació 
que ja va rebre finançament del Feder. 
En aquesta segona fase, la inversió es 
destinarà a l’ampliació del nombre de 
serveis, amb l’objectiu d’incrementar 
l’àmbit i l’impacte de les actuacions.

Consell ComarCal 
de l’alt Camp

títol del projecte: Centre d’assesso-
rament i suport virtual a iniciatives em-
presarials de l’Alt Camp
Despesa subvencionable: 
318.583’18 euros
cofinançament Feder: 
159.291’59 euros
Descripció del projecte: Adequació 
del centre d’assessorament i suport 
virtual a les iniciatives empresarials 
de la comarca de l’Alt Camp, motiu pel 
qual caldrà adequar un espai i aprovi-
sionar-lo d’equipaments informàtics.
 

Consell ComarCal de la 
ConCa de BarBerà

títol del projecte: Ampliació del cen-
tre d’iniciatives empresarials de la 
Conca de Barberà
Despesa subvencionable: 
591.208’50 euros
cofinançament Feder: 
295.604’25 euros
Descripció del projecte: Ampliació 
del Centre d’Iniciatives Empresarials 
de la Conca de Barberà per oferir su-
port als emprenedors amb més oferta 
d’espais dedicats a facilitar la creació 
d’empreses, del sector serveis amb 
despatxos i diversificació amb petits 
tallers productius. Ampliació amb ta-
llers i més despatxos per establir una 
mida crítica viable en el centre i pro-
vocar cooperació entre empreses. 
Ampliació amb més aules dedicades 

a l’organització de cursos de formació 
amb especialització d’aules. Cessió 
d’espais per a formació i organitza-
ció de cursos de reciclatge per a tre-
balladors d’empreses existents de la 
Conca de Barberà. Ampliació d’espais 
i increment d’espais dedicats a la di-
namització i desenvolupament de l’ús 
de noves tecnologies i la societat de la 
informació. 

Consell ComarCal 
del Baix Camp

títol del projecte: e-Baix Camp
Despesa subvencionable: 
226.019’76 euros
cofinançament Feder: 
113.009’88 euros
Descripció del projecte: Projecte per 
la implantació de l’administració elec-
trònica al Consell Comarcal i a 26 ajun-
taments del Baix Camp a través de ser-
veis digitals per a ciutadans i empreses. 
Les actuacions a realitzar són: implantar 
el gestor d’expedients en web; implan-
tar la signatura electrònica digital; cur-
sos de formació per a treballadors pú-
blics, representants polítics, ciutadans i 
empreses; punt mòbil TIC e-Baix Camp 
perquè itineri pels municipis realitzant 
aquesta formació i lliurant certificats 
IdCat; i punts lliures d’administració 
electrònica a cada municipi perquè el 
ciutadà pugui realitzar els seus tràmits 
amb l’administració en línia.
 

Consell ComarCal 
del montsià

títol del projecte: Construcció d’un 
edifici viver d’empreses
Despesa subvencionable: 
1.086.756’80 euros
cofinançament Feder: 
543.378’40 euros
Descripció del projecte: Construcció 
d’un viver d’empreses amb despatxos 
de lloguer i altres sales per a usos po-
livalents. Es tracta de facilitar un espai 
físic a les noves empreses perquè pu-
guin desenvolupar els projectes em-
presarials.
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Des de fa uns mesos ja s’han començat 
a concedir els ajuts del Programa Ex-
traordinari d’Inversions i Manteni-
ment (PEIM) en concepte de tasques 
de manteniment (3,1 milions d’euros). 
A finals d’octubre passat la Junta de 
Govern de la Diputació va aprovar 
la proposta de concessió d’ajuts en 
l’apartat d’inversions, que aniran des-
tinades a obres municipals de primer 
establiment, reforma o gran reparació. 
Aquesta partida, de gairebé 2,5 mi-
lions d’euros, forma part de la dotació 
total del PEIM, de 6 milions d’euros. La 
resta de la dotació del PEIM, 435.000 
euros, s’ha distribuït entre diversos 
ajuntaments per atendre situacions 
excepcionals, d’urgència o derivades 
de catàstrofe.

Els beneficiaris dels diversos ajuts del 
PEIM són els ens locals de fins a 4.000 
habitants que hi ha al Camp de Tarra-
gona i les Terres de l’Ebre (152 mu-
nicipis i 3 entitats municipals descen-
tralitzades). La quantitat mínima per a 
cada ens local és de 6.000 euros, i la 
màxima s’ha determinat en funció del 
cost total de les actuacions subvencio-
nades. La Diputació de Tarragona ha 
estat l’única diputació catalana que 
ha aprovat un pla específic destinat 
als municipis petits, en aquest cas els 

que compten amb menys de 4.000 ha-
bitants. 

El PEIM és un pla específic impul- 
sat per la Diputació amb l’objectiu de 
millorar els equipaments i els serveis 
dels municipis i entitats municipals 
descentralitzades, i alhora impulsar-
ne l’economia i l’ocupació, per tal de 
contrarestar així els efectes adversos 
de l’actual crisi econòmica. En aquest 
sentit, els ajuts de la Diputació de Tar-
ragona són especialment importants 
per a la tresoreria dels municipis, ja 
que els permeten finançar la despesa 
ordinària per al manteniment dels res-
pectius serveis públics.

L’objectiu del PEIM, segons el pre-
sident de la Diputació, Josep Poblet, 
és evitar que “es refredi la cuina” de 
l’activitat econòmica d’aquests po-
bles. Cada municipi ha rebut al llarg 
del 2009 un fix de 20.000 euros per 
fer front a despeses corrents. Aquesta 
ajuda directa per atendre necessitats 
bàsiques ha estat molt ben valorada 
atesa la manca d’ingressos ordinaris 
de tots els ajuntaments. Per aquest any 
2010 aquesta dotació per despesa cor- 
rent augmentarà i no serà líneal sinó 
en funció de la població de cada ajun-
tament.

el Peim es converteix 
en la millor eina d’ajut al 
món local davant la crisi
Durant el 2009 la Diputació ha dut a terme el Pla extraordinari d’inversions i manteniment 
(Peim) perquè els municipis poguessin fer front a la crisi econòmica i seguir duent a terme 
les actuacions previstes. Paral·lelament, també, la Diputació ha donat suport perquè els  mu-
nicipis poguessin optar a les ajudes del Fons d’inversió Local (FiL) que atorga l’estat.

La Diputació ha aprovat 
un pressupost De 142,2 

miLions D’euros que 
prioritza L’ajuDa aLs 

municipis

el ple de la Diputació de tarragona va aprovar 
a finals de novembre, amb unanimitat 
de tots els grups amb representació a la 
institució, un pressupost consolidat per a 
l’any 2010 xifrat en 142.205.33�,21 euros, 
una quantitat un 3,99% inferior a la de 
2009. el pressupost aprovat s’ajusta a la 
conjuntura econòmica actual i dóna prioritat 
a la inversió i la prestació de serveis als 
municipis. Precisament el Peim, que aquest 
any també estarà dotat en � milions d’euros, 
suposa una de les partides més importants 
pel que fa al suport directe als ajuntaments. 
en aquesta ocasió es redistribuiran els 
recursos de manera diferent: s’incrementarà 
fins a 4.8�5.000 euros la part destinada a 
manteniment ordinari, mentre que 1.135.000 

euros es destinaran a noves inversions.
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el total de 
projectes 
redactats 
i subven-
cionats ha 
estat de 85, 
amb un cost 
suportat per 
la diputació 
de 337.000 
euros.

De  
primera mà 
AjuntAment de Bràfim
joAn josep rAventós, AlcAlde
“Els ajuntaments, i en especial els 
petits, tenim un pressupost molt 
ajustat. Per tant, tots els ajuts que 
ens permetin dur a terme inver- 
sions que representen més diners 
que els ingressos ordinaris que 
pot tenir l’ajuntament, són sempre 
d’agrair. En el nostre cas, l’ajut del 
PEIM servirà per sufragar una obra 
extraordinària que es va haver de 
realitzar per motius d’urgència a 
causa d’uns aiguats”. 

AjuntAment dels GuiAmets
frAncesc ruBio, AlcAlde
“Ha estat un ajut providencial a cau-
sa de la crisi, però també perquè es 
tracta d’un ajut de manteniment que 
no donen altres administracions i 
que ens ha permès posar al dia la 
piscina municipal. És especialment 
destacable l’atenció prestada per la 
Diputació i, en concret, el SAM. La 
seva gestió ha estat eficaç i rapidí-
ssima. En tan sols uns 20 dies han 
respost la nostra sol•licitud”.

AjuntAment de mAsdenverGe
ÁlvAro GisBert, AlcAlde
“La crisi que estem vivint afecta 
també el pressupost del munici-
pis i, sovint, no disposem de sufi-
cients ingressos per tirar endavant 
diverses actuacions. És per això, 
que valorem molt positivament els 
ajuts PEIM que en el nostre cas ens 
ha permès finalitzar el projecte de 
reg del camp municipal de futbol. 
En aquest sentit, també és d’agrair 
l’increment que la Diputació ha fet 
dels recursos destinats a municipis 
en els pressupostos aprovats per 
enguany”.

AssistènciA per trAmitAr els 
fons d’inversió locAl estAtAls 
La Diputació de Tarragona ha assesso-
rat en els darrers mesos diversos mu-
nicipis per tal que poguessin preparar 
amb rapidesa la documentació per po-
der optar als ajuts del Fons d’Inversió 
Local (FIL) que atorga l’Estat. Concreta-
ment, ha atès les peticions de 61 muni-
cipis, que s’ha traduït en la redacció de 
52 projectes més per part de serveis 
externs aportats per la Diputació. El to-
tal de projectes redactats i subvencio-
nats ha estat de 85, amb un cost supor-
tat per la Diputació de 337.000 euros. 
Els projectes han estat realitzats per les 
àrees d’arquitectura i enginyeria de la 
Diputació de Tarragona, que l’ens ha 
posat al servei dels ajuntaments amb 
menys recursos.
Segons fonts estatals, el mes de juliol, 
les obres amb càrrec al FIL als munici-
pis de la província de Tarragona ocupa-
ven ja a 5.922 persones. Els 466 projec-
tes ja finançats representaven el 91,5% 
de la totalitat dels projectes aprovats,  
que assolien els 509. S’havien superat 
ja, per tant, en més d’un 134%, els llocs 
de treball inicialment previstos per la 
totalitat de projectes, amb una previsió 
de 4.435 llocs de treball directes.
Entre els projectes que han rebut 
fons cal destacar la instal•lació i 
adequació de l’enllumenat del camp 
de futbol de Banyeres del Penedès, 
que ha rebut 142.455,89 euros o els 
176.437,98 euros que ha rebut el mu-
nicipi de Batea per a la reforma de la 
sala d’actes i la suspensió de barre-
res arquitectòniques.
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stop al soroll!

La contaminació acústica neix en el mo-
ment en què un so augmenta conside-
rablement fins al punt que passa a con-
vertir-se en soroll. El so produeix unes 
ones que es propaguen a una velocitat 
diferent segons el medi en què es per-
cep. Així, en l’aire arriba a una veloci-
tat de 340 m/s, mentre que en líquids 
i sòlids augmenta: 1.500 m/s dins de 
l’aigua i fins a 5.000 m/s en l’acer. Quan 
aquestes ones sonores, que es mesuren 
en decibels, augmenten entre 8 i 10 dB, 
la percepció del so comença a ser sig-
nificativament més elevada. 
Per tal de controlar-ho, cal fer ús d’un 
sonòmetre: un aparell que inclou un mi-
cròfon, un amplificador i una sèrie de 
filtres que ponderen el so segons les 
diferents freqüències. Existeixen dos 
tipus principals: el sonòmetre general, 
per una part, indica el nivell de pressió 
sonora instantani en decibels (dB), el 
que es coneix com a nivell sonor. Aquest 
aparell és útil per tenir una orientació 
de l’ambient sonor. En segon lloc es 
troba el sonòmetre integrador prome-
diador, que calcula la mitjana d’energia 
durant un temps determinat. Incorpora, 
a més, funcions per a la transmissió de 
dades a l’ordinador i, en alguns casos, 
anàlisis en freqüència. Cal precisar que, 
per fer servir un aparell que mesuri la 
contaminació acústica, cal que aquest 
compleixi la normativa vigent. 

Normatives per combatre el soroll

A més de la normativa que ha de 
complir un sonòmetre existeixen, 
també, altres lleis vigents per contro-

lar l’excés de soroll. La Llei 16/2002, 
de 28 de juny, és la que s’encarrega 
de protegir el control contra la conta-
minació acústica. 
La normativa determina uns nivells 
sonors màxims d’immissió sonora en 
dBA –unitat general de mesura del 
soroll–. Es tracta del nivell acústic mit- 
jà que existeix durant un període de 
temps determinat, mesurat en un lloc 
determinat, i és un pilar bàsic en el 
qual, en l’àmbit administratiu, es fo-
namenta la consideració d’una situa-
ció com a contaminació acústica. 
Els enginyers industrials són els 
experts encarregats de solucionar 
qualsevol problema acústic que es 
presenti. En relació a l’Administració, 
les seves eines principals són: intents 
de mediació, mesures correctores, 
precintament d’aparells, imposició 
de sancions i tancament de locals. 
Generalment, l’eina més emprada 
sempre ha estat l’adopció de mesu-
res correctores, seguida pel precin-
tament dels aparells causants dels 
sorolls i, finalment i per ordre de ma-
jor a menor utilització, donar pas als 
intents de mediació, el tancament de 
locals i la imposició de sancions. 
Antonio Molina, enginyer industrial 
i responsable de Serveis de l’Àrea 
Professional del Col•legi Oficial 
d’Enginyers Industrials de Catalu- 
nya (COEIC), explica el procés: 
“Existeix un valor límit d’immissió  
–nivell d’immissió màxim permès 
dins un període de temps determi-
nat– a l’ambient exterior –carrer i 

La contami-
nació acústi-
ca neix en el 

moment en 
què un so aug-

menta consi-
derablement 

fins a tal punt 
que passa a 
convertir-se 

en soroll.

el so dels ocells a prop del mar i el soroll que genera un embús de trànsit: dos clars exemples 
dels diferents tipus de so que rep l’oïda humana. el primer, la sedueix i tranquil·litza; el segon, 
provoca una molèstia i un rebuig auditiu. en una societat com l’actual cal controlar tots els 
tipus de sons per mantenir intacta la qualitat ambiental. 

Fotografia dreta: els veïns poden resultar  

una de les principals fonts de soroll.
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edificis no contigus– i també un va-
lor límit d’immissió a l’ambient inte-
rior –contaminació al mateix edifici 
o en edificis contigus–, en funció de 
l’horari –període nocturn entre les 22 
i les 7 hores, i període diürn de 7 a 
22 hores–, i en funció de la zonificació 
del territori on ens trobem: residen-
cial, serveis, industrial...”. 
Cal tenir en compte, a més, d’on pro-
vé el soroll, si existeixen components 
tonals –sorolls a determinades fre-
qüències que sobresurten sobre els 
altres –o components impulsives: so-
rolls d’alt nivell i curta durada, com 
un tret o el tancament d’una porta. 

El cas dE Vilallonga dEl camp

Un informe ambiental com aquest és 
el que es va dur a terme a Vilallonga 
del Camp (Tarragona). Per al seu ti-
nent d’alcalde, Xavier Armengol, una 
mesura imprescindible és “procurar 
mentalitzar, cada dia més, els veïns i 
veïnes, que en un poble ens hem de 
respectar els uns als altres i, per tant, 
minimitzar al màxim el soroll”. Tot i 
que aclareix que Vilallonga, un mu-
nicipi de 9 quilometres quadrats, “no 
és un municipi molt problemàtic en 
aquesta qüestió”. 
Les principals fonts de soroll am-
biental són el trànsit, els veïns i les 
activitats industrials i recreatives. Es 
tracta de tres pilars completament 
imprescindibles i importants a la nos-
tra societat, fet que complica la tasca 
de l’Administració a l’hora de lluitar 
contra la contaminació acústica. An-
tonio Molina explica com aconseguir 
vèncer el soroll contra aquests tres 
factors pas a pas, començant pel tràn-
sit: “existeixen tres formes principals 
de controlar-ho: la primera, reduir 
els sorolls de la pròpia font, com la 
disminució del número de vehicles, 
reduir la velocitat mitjana del trànsit 
o reordenar-lo. La segona, controlar 
el camí de propagació del soroll amb 
barreres acústiques, per exemple. I, 
per últim, protegir el receptor amb el 
control de l’aïllament dels nous edi-
ficis”. 
És la solució que han dut a terme a 
Vilallonga del Camp, on el seu tinent 
d’alcalde afirma que “el soroll dels 
vehicles que circulen per les dues 
carreteres que passen pel nostre 
municipi és un problema. Tot i que ja 

s’ha col•locat bandes reductores de 
velocitat, encara es corre massa i, per 
tant, hi ha força soroll”. 
Però no només compten amb aquest 
problema a la localitat tarragonina, 
ja que asseguren que un altre as-
pecte destacat, especialment durant 
l’època estival, és el soroll que pro-
voquen les motos de poca cilindrada, 
sobretot quan circulen per l’interior 
del casc urbà. 

mEsurEs corrEctorEs

Pel que fa a les activitats, Antonio 
Molina matisa que “cal que un ajunta-
ment ordeni l’adopció de les mesures 
correctores escaients amb la conse-
güent paralització dels focus causants 
de les molèsties fins que no s’acrediti 
la correcció i es comprovi l’eficàcia 
de les mesures adoptades. Cal acre-
ditar mitjançant la certificació emesa 
per un tècnic competent que no se 
superen els valors límits d’immissió 
que estableix la llei”. Però també re-
corda que els sorolls provinents dels 
usuaris a la via pública no es recullen 
dintre de l’àmbit d’aplicació de la llei 
de protecció contra la contaminació 
acústica de Catalunya. Es tracta, per 
tant, d’una qüestió fronterera amb la 
protecció de l’ordre públic i la segu-

Les principals 
fonts de  

soroll am-
biental són: 

el trànsit, 
els veïns i 

les activitats 
industrials i 
recreatives.

El tinent 
d’alcalde 

de Villalon-
ga creu que 

“s’ha de men-
talitzar els 

veïns i veïnes 
que en un po-

ble ens hem 
de respectar 

els uns als 
altres i, per 

tant, minimi-
tzar al màxim 

el soroll”.

imatge d’un sonòmetre  

(cedida pel COeiC).
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L’enginyer 
Antonio Mo-
lina: afirma 
que “cal que 
l’Administració 
tendeixi cap 
a iniciatives 
mediadores, 
aconseguir una 
sortida dialoga-
da a la proble-
màtica”.

retat pública. 
En relació als veïns, per a aquest en-
ginyer predomina, per sobre de tot, 
un problema: “determinar les molès-
ties per sorolls en aquest àmbit, rela-
tiu als crits, al comportament veïnal, 
a les molèsties que puguin produir 
els animals, ja que no es produeix de 
manera continuada i pot resultar molt 
complicat arribar a mesurar amb un 
sonòmetre la incidència acústica que 
ocasiona el comportament del veí”. 
Pel que fa a la llei catalana de soroll 
dintre d’aquest sector, el responsa-
ble de l’Àrea Professional del COEIC 
recorda que inclou expressament les 
instal•lacions i el comportament veï-
nal que originin sorolls, però “aquests 
comportaments, evidentment, no es-
tan subjectes a llicència i, per tant, 
no es pot suspendre cap activitat ni 
revocar cap autorització que pugui 
habilitar el funcionament de la con-
ducta o el comportament sorollós”. 
Com a proposta de millora, Antonio 
Molina proposa “que l’Administració 
tendeixi cap a iniciatives mediadores, 
aconseguir una sortida dialogada a la 
problemàtica”. 

Primers símPtomes de 
benestar ambiental

Que el soroll és ben present a la nos-
tra societat és un fet evident. El trànsit, 
el veïnatge, les indústries... són no-
més tres dels molts altres protagonis-
tes del problema de la contaminació 
acústica. Tot i així, les mesures que es 
prenen des de fa temps funcionen. 

Segons Molina, el passat any 2008 es 
van presentar, al COEIC, uns 5.000 
projectes d’activitats que requerien 
un estudi d’impacte acústic. 
A títol d’exemple, a Barcelona, durant 
la Festa Major del barri de Gràcia el 
passat mes d’agost, es van instal•lar 
limitadors sonors en algunes de 
les seves places i carrers per tal 
d’aconseguir una reducció a la con-
taminació acústica. L’Ajuntament de 
Barcelona i la Fundació Privada Festa 
Major de Gràcia van dur a terme ple-
gats aquesta iniciativa que va resultar 
positiva. Segons l’agència EFE, els 
aparells van aconseguir reduir en-
tre 10 i 11 decibels el soroll mentre 
es celebraven els concerts musicals 
previstos. Els decibels resultants es 
situaven al voltant dels 95 aconse-
guint, així, una reducció del soroll de, 
fins i tot, un 50%. 
A més d’aquesta iniciativa, al barri de 
Gràcia també s’han realitzat estudis 
sonomètrics en un total de 14 espais 
diferents: plaça de la Vila, plaça Ro-
vira, carrer Fraternitat, plaça del Sol, 
carrer Providència, carrer Bruniquer, 
carrer Joan Blanques (dos escenaris), 
plaça del Raspall, carrer Puigmartí, 
carrer Mozart, carrer Verdi, carrer 
Progrés i plaça del Diamant.

a dalt a l’esquerra: Una barrera acústica 

que permet frenar el soroll en determinades  

situacions.
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Enrere queda l’època en què desple-
gàvem una cartolina de grans dimen-
sions que ens mostrava un mapa de les 
comarques catalanes amb tota la seva 
informació: rius, muntanyes, penya-se-
gats, carreteres... Actualment, l’era di-
gital no ens deixa una altra alternativa 
que pujar al carro de la renovació. 
Per aquest motiu, el Servei d’Assistència 
Municipal (SAM) de la Diputació de Ta-
rragona ha decidit posar en marxa dos 
serveis que faciliten la visió d’un mapa 
en què l’usuari escull el que realment 
vol veure. 
Rodrigo Márquez, tècnic de la Unitat 
d’Informàtica Municipal i Cartogra-
fia del SAM – Diputació de Tarragona, 
defineix així un d’aquests dos serveis, 
l’E-map: “És una eina que permet vi-
sualitzar sota un entorn web tota la 
cartografia que la Diputació de Tarra-
gona té disponible: cartografia topo-

gràfica 1/50.000 i 1/5.000, ortoimatges 
georeferenciades 1/5.000, polígons i 
parcel•les i carrers urbans. A més de 
la cartografia generada pels diferents 
departaments tècnics de la Diputació 
de Tarragona”. 

Seleccionar la informació  
impreScindible
Aquest servei permet, també, activar i 
desactivar les diferents capes de car-
tografia, és a dir, que se seleccioni qui-
na informació es vol que aporti aquell 
mapa i de quina es pot prescindir. Així, 
amb l’E-map l’usuari pot escollir si vol 
que només es mostri al mapa els res-
taurants d’una determinada zona, de 
la mateixa manera que pot anar selec-
cionant la casella d’altres punts que vol 
que hi apareguin: farmàcies, pàrquings, 
hospitals, etc. 
“Per altra banda –segueix Márquez–, 

Els serveis 
 E-map i  

Urbamap  
faciliten la 
visió d’un 

mapa en què 
l’usuari pot 

escollir  
el que  

realment vol 
veure.

mapes a mida de l’usuari
Buscar en un mapa els restaurants d’una zona concreta; eliminar tota la informació que l’usuari 
considera prescindible quan busca la concreció en un servei de cartografia... en definitiva: 
aconseguir un plànol a mida. el servei d’assistència municipal de la Diputació de tarragona 
ja ho aplica amb els seus dos serveis: l’e-map i el nou Urbamap.
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“valls ha de créixer, però 
sense perdre el focus 
principal en el Barri antic”

Quin balanç fa 
de l’equador de 
la legislatura?
Penso que els ba-
lanços els han de 
fer els ciutadans. 
És a ells a qui per-
toca valorar la 
feina feta i la que 
s’està fent des 
de l’Ajuntament. 
Realment, tenim 
per endavant mol- 
ta feina. Hi ha  
molts projectes 
als quals, en 
aquesta primera 

meitat de mandat, hem posat les bases, 
els hem encarrilat i, en molts casos, 
per dir-ho d’alguna manera gràfica, ja 
hi hem posat a treballar les màquines. 
Per això, si em pregunta per la meva 
visió personal, li he de dir que estic 
satisfet. Mai n’hi ha prou, és clar. Sóc 
exigent i m’agradaria haver avançat 
molt més. Però també penso que hem 
pitjat l’accelerador a fons, que s’ha fet 
una bona feina de planificació de les 
inversions, que s’ha arribat a acords 

amb altres administracions... Jo diria 
que hem agafat velocitat de creuer. 
Estem fent un salt endavant com a ciu-
tat, amb polítiques, actuacions i nous 
equipaments en l’àmbit sociosanitari, 
cultural, esportiu i educatiu. Tot plegat, 
ens permetrà superar dèficits i ampliar 
la qualitat dels nostres equipaments i 
serveis a tota la població.

podria posar alguns exemples con-
crets?
Doncs sí, de fet, la llista és llarga. Per 
exemple, en l’àmbit educatiu, li po-
dria citar projectes d’escoles que ja 
són una realitat, com l’Eugeni d’Ors o 
la Candela que aquest curs s’estrena; 
i d’una manera directa, com a Ajun-
tament, estem tirant endavant el que 
serà la segona llar d’infants municipal 
o urbanitzant els terrenys on es cons-
truirà definitivament el tercer institut 
de secundària de Valls. O amb l’escola 
Enxaneta, també podem dir que ara sí, 
que ha estat difícil però que ara ja no 
hi ha marxa enrere, hem encarrilat les 
obres de reforma i ampliació de l’antic 
Convent del Carme. La llista d’obres 
que ja han començat, però, és molt 

“estem 
fent un salt 

endavant com 
a ciutat, amb 

polítiques, 
actuacions 

i nous 
equipaments”

Del futur immediat de valls, el seu alcalde, 
albert Batet, remarca la prioritat del Barri 
antic de la ciutat, però no oblida els nous 
equipaments que es posaran en marxa 
ben aviat, de caire educatiu, cultural i 
esportiu. també comenta alguns dels reptes 
importants, com la revisió del Pla General, el 
museu Casteller o les Decennals. Finalment, 
recorda que de la crisi se’n pot sortir reforçat.

albert Batet al balcó de l’ajuntament de valls.

albert Batet, alcalde de valls
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més àmplia. El nou pavelló està molt 
avançat i d’aquí poc entrarà en servei 
com a infrastructura central de la Ciu-
tat Esportiva del Fornàs, multiplicant la 
nostra oferta d’espais de pista cober-
ta i permetent-nos ampliar els serveis 
esportius a tota la població. O d’aquí 
poc també començarem les obres de 
rehabilitació de l’edifici emblemàtic 
de l’antiga Biblioteca Popular. I al Barri 
Antic? Els grans projectes estan encar- 
rilats. Les obres de la Biblioteca Co-
marcal de Ca Creus ja estan en marxa. 
Ca la Mateueta, amb un Centre Cívic 
i també una nova plaça, habitatges i 
aparcaments és l’altre projecte estratè-
gic per a la dinamització del Barri An-
tic. Sense oblidar que estem avançant 
decididament en altres grans inver-
sions com la regeneració urbanística 
del carrer Espardenyers o l’actuació 
d’esponjament a ‘l’espina de peix’ de 
la muralla de Sant Francesc que ens 
permetrà recuperar els vestigis de 
l’antiga muralla medieval.

cita el Barri antic com la gran prio-
ritat de la ciutat.
Certament, és la gran prioritat. Miri, el 
nostre model de ciutat es basa en tres 
grans àrees: el desenvolupament ur-
banístic, el creixement econòmic i co-
mercial i el desenvolupament turístic i 
cultural. Sobre el desenvolupament del 
model de ciutat hi ha una cosa que te-
nim molt clara: Valls ha de créixer, però 
sense perdre el focus principal en el 
Barri Antic. Volem i estem fent una ciu-
tat on el Barri Antic ocupa el centre de 
tot el desenvolupament urbà, econò-
mic i social de Valls. El pols de la nostra 
ciutat el marca el seu cor: el Barri Antic. 
Ha costat molt posar en marxa el pro-
jecte del Barri Antic i molta gent pot 
pensar que les coses no avancen prou, 
però en aquest mandat veurem un 
abans i un després. Ja no hi ha marxa 
enrere. En els propers dos o tres anys 
veurem les transformacions urbanes 
més importants mai fetes al Barri An-
tic. Fixi’s el que li comentava abans: 
Ca Creus, el Centre Cívic de Ca la Ma-
teuta, Espardenyers, la muralla... Ja no 
són només projectes. Ben aviat seran 
realitats. D’això n’hem d’estar satisfets 
tots. Ho remarco, tots. Totes aquestes 
actuacions, previstes en el Pla de Mi-
llora Urbana i el Projecte de la Llei de 
Barris, han estat pactades i acordades 

amb les entitats i associacions del barri 
i la ciutat. Són actuacions que ens per-
metran ubicar al barri nous equipa-
ments centrals, nous pols d’atracció i 
de dinamització social i cultural; creant 
nou esponjament de l’espai urbà, no-
ves places i connexions, i construint 
nous habitatges i aparcament soterrat 
per a residents. Són, a més, actuacions 
al Barri Antic que han d’anar acompa-
nyades d’un desenvolupament urba-
nístic de la ciutat compacte i equilibrat. 
Vull dir, un desenvolupament amb el 
Barri Antic com a centre, relligant la 
ciutat, unint barris, generant noves in-
frastructures, nous ponts i nous eixos 
viaris, obrint Valls de cara als torrents, 
oferint noves façanes urbanes amb 
noves zones verdes i parcs com a punt 
d’interconnexió.

en això tenen un repte important: la 
revisió del pla General.
Exactament. I precisament, aquest és 
el model que proposarem aplicar en 
la revisió del Pla General de la ciutat. 
Ara hem tret a licitació els treballs de 
redacció del POUM que permetrà 
plasmar de forma ordenada i cohe-
rent el nou model d’urbanisme que ja 
s’està aplicant a la ciutat. Es farà amb 
la participació de la ciutadania i de 
les entitats, mantenint la dinàmica de 
diàleg i de consens que ha dut a terme 
l’Ajuntament en els darrers anys com 
en el cas del Pla de Millora Urbana, el 
Pla de recuperació dels Torrents i la 
Llei de Barris. Aquesta participació re-
presenta una peça clau i indispensable 
de tot el procés de redacció del nou 
Pla General i és la millor garantia per 
planificar, entre tots, el model de ciutat 
en tots els sentits que volem per a les 
properes dècades. 

ara sí, el museu casteller està encar- 
rilat?
Ara, després d’anys i anys de debats, 
de treballs i d’esforços, per fi podem 
dir que ho tenim tot per fer el Museu 
Casteller: tenim terrenys, tenim fi-
nançament i tenim projecte. I la veri-
tat, li he de dir que el projecte és un 
d’aquells que engresca com a ciutat... 
I també com a país. És el Museu Cas-
teller de Catalunya, la casa de totes les 
colles, on ensenyarem, on farem sentir, 
on farem viure, des d’on projectarem al 
món el fet casteller, la història, les cons-

“en els 
propers dos 
o tres anys 
veurem les 
transfor-
macions 
urbanes més 
importants 
mai fetes al 
Barri antic”
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truccions, els valors...  Aquest equipa-
ment permetrà multiplicar com a ciutat 
la nostra oferta cultural i turística i la 
nostra projecció internacional. 

el 2011, valls celebrarà les decen-
nals. Què han de suposar les festes 
a la ciutat?
Les Decennals són unes festes tradi-
cionals singulars, excepcionals i que 
marquen el ritme i el calendari vital 
dels vallencs... Hem de ser capaços 
d’aprofitar-les per generar nous ac-
tius per a la ciutat, per projectar-nos 
al món. I estem ficats de ple en la seva 
organització: hem creat una fundació 
amb les principals entitats de la ciu-
tat, les comissions ciutadanes ja s’han 
posat a treballar i ens hem dotat d’una 
direcció professionalitzada. Les festes 
generaran actes, esdeveniments, es-
pais i equipaments que romandran per 
sempre a la ciutat i generaran nous ac-
tius per a Valls i els vallencs.

És ineludible tractar el tema de la 
crisi. com s’està vivint a valls?
Certament, és ineludible parlar-ne. És 
curiós: la paraula crisi que semblava 
que alguns no s’atrevien ni a pronun-
ciar ja està en boca de tothom, ja és el 
sedàs amb el qual mesurem tot, des del 
pressupost familiar fins a les inversions 
municipals. Ens trobem en uns mo-
ments complicats i Valls, com qualsevol 
ciutat al món, no es pot ni podrà aïllar. 
Això, però, no ens ha d’impedir com-
plir els nostres objectius de ciutat i al 
mateix temps els projectes que havíem 
previst s’han de reavaluar i rellançar. 
Efectivament, els projectes i els objec-
tius que ens havíem marcat, ara els hem 
d’adaptar a les noves circumstàncies. 
Per això estem sent curosos, repensant 
i reorientant els projectes i reajustant 
els terminis. Sempre dic que de la crisi, 
en podem sortir tocats o reforçats. I, si 
tots sumem, en sortirem reforçats. En 
això, tenim un gran potencial. El nostre 
teixit econòmic, la nostra forta identitat 
com a ciutat, les nostres associacions, 
la nostra capacitat emprenedora... I 
també un Ajuntament fort, capaç de 
generar oportunitats, d’estar més que 
mai al costat de les persones, d’ajustar 
els nostres serveis socials i d’estar més 
que mai treballant colze a colze amb la 
indústria i el món del comerç. Per això, 
caldrà millorar les comunicacions de 

la ciutat, en general, i del polígon in-
dustrial, en particular. La construcció 
de l’autovia de Tarragona a Montblanc, 
la millora de la carretera Alcover-Valls-
Vendrell, o la carretera entre Valls i el 
Pla permetran millorar la competitivi-
tat del nostre polígon industrial, però 
també beneficiarà el nostre comerç i 
el turisme posant Valls molt més a prop 
de la costa i de l’interior del país.

la major part d’ajuntaments estan 
potenciant activitats de promoció 
econòmica. Que s’està fent a valls? 
Les accions i línies encetades són di-
verses. Per resumir, a banda de les 
accions de reforç dels serveis socials 
municipals i de totes aquelles línies 
d’ajut a les persones, estem multipli-
cant els esforços per incrementar els 
cursos i activitats formatives de Casa 
Caritat, estem creixent en contracta-
ció de treballadors a través dels plans 
d’ocupació i hem intensificat els serveis 
i la coordinació de la Borsa de Treball, 
el Club Feina i els itineraris d’inserció 
laboral. A la vegada, hem ampliat els 
plans de suport a l’autoocupació i hem 
reforçat els serveis d’informació i as-
sessorament a comerços i empreses. A 
més, però, hem impulsat la constitució 
del Consell Econòmic i Social. Hi són 
representats els agents econòmics i so-
cials vinculats a l’economia, l’empresa, 
la formació i l’ocupació per tal de tenir 
un òrgan de debat i de deliberació per 
fer front a la crisi amb polítiques i actua-
cions concertades. En això, tots hem de 
ser conscients que cal que remem en la 
mateixa direcció i només creant espais 
de debat, compartint experiències i 
necessitats podrem treballar eficaç- 
ment per millorar i sortir-ne reforçats.

els ciutadans de valls poden fer dife-
rents tràmits en línia, quins avantat-
ges reporta?
Actualment es poden realitzar una 
vintena de tràmits a través de la web. 
D’aquesta manera, es poden fer tràmits 
d’una manera còmoda i àgil i evitem 
que el ciutadà hagi de venir expressa-
ment a l’Ajuntament. La nostra voluntat 
és continuar en aquesta línia i en això 
estem treballant, però també he de 
dir que abans de crear serveis, volem 
garantir per damunt de tot les condi- 
cions d’eficàcia i, sobretot, de segure-
tat i confidencialitat de cara al ciutadà.

VALLS EN XIFRES
Font: idescat

Població (any 2008): 24.710 

Superfície (en km2): 55,3

Densitat de població: 447 (hab/km2)

Fotografía esquerra: vista del carrer de la Cort de valls.
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La xx nit deL turisme premia 
L’ametLLa de mar, eL priorat 
i Josep espeLt 

El Patronat Municipal de Turisme de 
l’Ametlla de Mar, el Consell Comar-
cal del Priorat i el president del grup 
H10, Josep Espelt, han estat els pre-
miats de la Nit del Turisme de la 
Costa Daurada i les Terres de l’Ebre, 
organitzada pel Patronat de Turisme 
de la Diputació de Tarragona per re-
conèixer noves iniciatives de pro-
moció del sector i fer balanç de l’any. 
El Patronat de l’Ametlla ha rebut el 
Premi Jordi Cartanyà en l’apartat de 
Litoral, per un DVD sobre el munici-
pi que destaca per la qualitat de les 
imatges. El Premi Jordi Cartanyà per 
a l’àmbit Interior ha estat per al Con-
sell del Priorat per l’original cam-
panya en premsa Priorat: tot un món 
per degustar. Pel que fa a l’empresari 
Josep Espelt (Blancafort, 1942), el 
Premi Costa Daurada reconeix la 
seva llarga trajectòria professional, 
la projecció internacional de la seva 
cadena hotelera i l’alta sensibilitat 
per la qualitat i la màxima satisfacció 
dels clients.
L’acte, que enguany ha arribat a la 
vintena edició, va voler transmetre 
un missatge d’optimisme al sector 
turístic de cara al futur, tal com feia 
palès el lema de la nit d’enguany: 
Positius! En el mateix sentit, el pre-
sident de la Diputació, Josep Poblet, 
va anunciar durant el seu parlament 
que el Patronat de Turisme de la Di-
putació no disminuirà el pressupost, 
malgrat la situació de crisi, “per tal 
d’atendre les necessitats del sector 
turístic del Camp de Tarragona i les 
Terres de l’Ebre”. 

La diputació restaura 
L’esgLésia de sant agustí de 
tarragona 

Es va començar a construir fa més 
de 400 anys i és l’únic temple re-
naixentista de Tarragona. Es tracta 
de l’església de Sant Agustí, que, ubi-
cada a la Rambla Vella de la ciutat, 
ha patit durant molt temps les con-
seqüències dels agents atmosfèrics, 
l’acció dels coloms i la pol•lució. Mal-
grat això, l’edifici torna a lluir gràcies 
a les obres de neteja i restauració que 
s’hi han realitzat i que estan finança-
des íntegrament per la Diputació de 
Tarragona, amb 40.000 euros.
Tal com va especificar l’arquitecte 
tècnic de l’Arquebisbat de Tarrago-
na, Joaquim Villar, l’actuació consis-
teix en la neteja a fons del conjunt 
escultòric i la rosassa de la faça-
na mitjançant l’aplicació de pols 
d’alumini. Villar va assenyalar la ne-
cessitat de dur a terme una segona 
fase de restauració de la façana per 
tal d’aconseguir-ne el perfecte estat. 
En aquest sentit, el vicepresident de 
la Diputació de Tarragona i delegat 
del Servei de Cultura d’aquesta insti-
tució, Albert Vallvé, va assegurar que 
la Diputació està disposada a seguir 
col•laborant en aquest projecte i va 
animar la resta d’administracions a 
fer el mateix.

promoció de La cLementina 
de Les terres de L’ebre amb un 
nou opuscLe i una mostra de 
cuina 

El Mercat Central de Reus va ser 
l’escenari per a la mostra de cuina 
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elaborada amb clementines de les 
Terres de l’Ebre i la presentació de 
l’opuscle La clementina a taula, dues 
iniciatives impulsades per la Dipu-
tació de Tarragona per promoure 
aquest cítric. L’acte s’emmarca en el 
projecte Productes Locals de Quali-
tat (PLQ), promogut per l’Organisme 
Autònom Desenvolupament Local 
(OADL), amb l’objectiu de donar a 
conèixer els productes alimentaris 
de les nostres comarques que dis-
posen d’algun distintiu de qualitat i 
de fer difusió, en aquest cas entre els 
clients del Mercat Central de Reus, 
d’aquest cítric que ara inicia la tem-
porada. 

Les Clementines de les Terres de 
l’Ebre han estat distingides amb el 
segell IGP (Identificació Geogràfica 
Protegida) denominació que avala 
la procedència i la qualitat d’aquest 
PLQ amb una producció tan impor-
tant a les comarques del Baix Ebre 
i el Montsià. Al Mercat de Reus hi 
ha un total de set parades on es pot 
comprar aquesta fruita.

Inaugurades les dependèncIes 
descentralItzades de la 
dIputacIó a les terres de l’ebre

El registre de sortida d’una circu-
lar adreçada als ajuntaments de les 
quatre comarques ebrenques va 
servir per inaugurar, el passat 16 
de setembre, el Registre General 
descentralitzat de la Diputació a les 
Terres de l’Ebre, ubicat a les noves 
dependències del Palau Climent de 

Tortosa. Aquesta descentralització 
administrativa, pionera en una dipu-
tació catalana, respon a la voluntat de 
la institució supracomarcal d’oferir 
al ciutadà un servei més equilibrat 
i harmònic arreu de tot el territori, 
tant al Camp de Tarragona com a les 
Terres de l’Ebre, tal com es fa palès 
al Pla estratègic 2007-2011 de la Di-
putació. Així ho va remarcar el pre-
sident de la Diputació de Tarragona, 
Josep Poblet, durant la inauguració 
del Registre del Palau, que també 
acull despatxos del Servei d’Assis-
tència Municipal, de l’Organisme 
Autònom Desenvolupament Local i 
un espai del Servei d’Assistència al 
Ciutadà, amb sales on ja s’hi duen 
a terme exposicions culturals. Part 
d’aquestes sales es destinarà a la di-
vulgació d’obres d’artistes ebrencs 
presents a les col•leccions del Museu 
d’Art Modern. L’edifici també acull 
un servei d’informació, i espais per 
a la presidència i la vicepresidència, 
que s’hi desplaçaran periòdicament, 
a més d’altres dependències on els 
diputats també podran rebre les vi-
sites. Al Palau Climent hi treballa 
una vintena de persones.

Homenatge multItudInarI a 
l’artIsta marIano rubIo

L’artista aragonès establert a Tar-
ragona des de fa 43 anys, Mariano 
Rubio, va ser el protagonista d’un 
acte d’homenatge que va omplir de 
gom a gom les sales del Museu d’Art 
Modern de la Diputació, el passat 
21 de setembre. RUBIO, a través del 
temps i de l’espai va ser el títol de 
l’exposició retrospectiva d’aquest 
pintor i gravador, i també del volum 
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de la col•lecció Tamarit on es repassa 
la seva trajectòria artística. El llibre 
està coeditat per la Diputació i Vie-
na Edicions. El president de la ins-
titució intercomarcal, Josep Poblet, 
va presidir l’acte, que va comptar 
també amb la presència de l’alcalde 
de Tarragona, Josep Fèlix Balleste-
ros; del catedràtic i antic rector de la 
URV, Joan Martí i Castell, qui va ser 
l’encarregat de presentar el llibre, i 
José Verón, autor de l’obra, a més del 
protagonista, Mariano Rubio. Durant 
l’acte, també es va destacar la face-
ta d’educador de Rubio, que va ser 
professor de l’Escola d’Art i Disseny 
de la Diputació a Tarragona.

Una nova avingUda Urbana 
acosta tortosa i roqUetes

La carretera T-341 entre Roquetes i 
Tortosa s’ha convertit en una gran 
avinguda urbana amb quatre carrils 
per a vehicles motoritzats, un vial 
per a bicicletes i àmplies voreres 
per als vianants. La nova infrastruc-
tura, impulsada per la Diputació i 
amb una inversió d’1.374.778 euros, 
uneix urbanísticament els dos nuclis 
de població (des de la plaça Corona 
d’Aragó a Tortosa fins al comença-
ment de l’avinguda de Port de Caro 
a Roquetes, 400 metres en total) i es-
devé “un model urbanístic”, segons 
va destacar el president de la ins-
titució intercomarcal, Josep Poblet, 
durant la inauguració de l’avinguda, 
l’octubre passat. Poblet va afegir 
que es tracta d’una obra “emble-
màtica i de gran qualitat, rigor, efi-
càcia i eficiència”. En aquest sentit, 
va posar de manifest que es tracta 
de la inversió més gran per metre 

quadrat que ha impulsat la Diputa-
ció. Josep Poblet també va ressaltar 
l’aportació d’aquesta infrastructura 
al futur socioeconòmic de Tortosa i 
Roquetes. L’acte va aplegar nombro-
sos representants del món municipal 
del Baix Ebre, entre els quals desta-
quen l’alcalde de Tortosa, Ferran 
Bel; l’alcalde de Roquetes, Francesc 
Artur Gas, i el vicepresident territo-
rial de la Diputació a les Terres de 
l’Ebre i alcalde-president de Jesús, 
Pere Panisello. Tots ells van ressal-
tar la importància de les obres de 
desdoblament de la carretera de 
Tortosa a Roquetes, una eina de di-
namització dels dos municipis i de 
tota la comarca, ja que serà un dels 
principals accessos al futur hospital 
de les Terres de l’Ebre i a nuclis com 
els Reguers i Alfara de Carles.

La dipUtació, gUardonada amb 
Un premi de bones pràctiqUes 
en aUditoria i transparència

La Diputació de Tarragona ha rebut 
el primer accèssit del Premi de Bo-
nes Pràctiques en Auditoria i Trans-
parència en el Sector Públic, que ha 
instaurat enguany la Fundación FIA-
SEP (Fundación para la Formación e 
Investigación en Auditoría del Sector 
Público), com a reconeixement a la 
tasca informativa de les administra-
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cions cap als ciutadans, valorant-ne 
el nivell d’innovació i de qualitat.
La institució intercomarcal ha rebut 
aquesta distinció gràcies al pro-
jecte de model de control que en 
l’actualitat té implantat, i que és el re-
sultat de l’evolució produïda al llarg 
de 15 anys. La motivació expres- 
sada pel jurat va ser que tant a la Di-
putació de Tarragona com als seus 
organismes autònoms s’apliquen 
procediments de control, en espe-
cial l’ús de l’auditoria i tècniques de 
mostreig. Aquestes actuacions de 
control milloren l’eficiència i eficà-
cia del control i són el resultat d’un 
procés planificat que s’ha desenvo-
lupat paulatinament.

Impuls a l’esport de base

La Diputació de Tarragona ha re-
fermat el seu suport als consells es-
portius del Camp de Tarragona i les 
Terres de l’Ebre per tal d’impulsar 
l’esport base arreu del territori. El 
conveni signat pel president de la 
institució intercomarcal, Josep Poblet, 
i els presidents dels deu consells es-
portius de la demarcació regula la 
subvenció de 280.000 euros que la 
Diputació de Tarragona destina a la 
realització d’activitats d’esport dirigi-
des a nens i a nenes en edat escolar. 
Aquesta dotació econòmica revertirà 
en l’esport de base de tots els munici-
pis del Camp de Tarragona i les Ter- 
res de l’Ebre, entès per Josep Poblet 
com “un element de construcció de 
valors, de convivència i de salut, però 
també com un element de dinamitza-
ció del territori”. 
Aquest ajut, distribuït entre tots els 
consells esportius, permetrà fer 

arribar l’esport a tots els nens i ne-
nes en edat escolar. En concret, la 
major part del pressupost es dedi-
carà a activitats formatives, mentre 
que la resta es destinarà a accions 
de foment de les actituds i valors de 
l’esport, inclosa la celebració d’un 
acte de cloenda a cada comarca al 
final del període de realització de 
les activitats.

una proposta sobre turIsme 
express guanya el III premI 
tInet de projectes a Internet

Anna Pérez i Héctor Viñas són els 
autors d’aquest projecte per Inter-
net que pretén oferir informació a 
potencials turistes que volen visitar 
una població, una zona, o una ruta 
concreta en un temps limitat, ja sigui 
perquè no en disposen o perquè el 
destí a visitar és un destí comple-
mentari. Aquesta eina simplifica les 
dades, mostra allò que és essencial 
i indiquen on es pot trobar més in-
formació per aquells que hi estiguin 
interessats. Segons els seus crea-
dors “es tracta d’una ajuda al visitant 
de pas, al turista de cap de setmana, 
que és guiat durant un dia pel terri-
tori d’una manera fàcil i entenedora 
en aquest nou concepte de turisme 
que les comunicacions ràpides per-
meten fer i que hem vingut a anome-
nar turisme express”
El jurat del III Premi TINET de projec-
tes a Internet per a l’any 2009 ha “va-
lorat positivament la seva originalitat i 
considera que és el que millor s’ajusta 
a l’esperit de TINET, la seva aplicabi-
litat és fàcil i la seva implementació 
dóna resultats a curt termini”.
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Tarragona es troba immersa en un im-
portant canvi econòmic i social. Les 
deu comarques que formen part de 
la demarcació estan treballant per fer 
realitat i participar en la nova economia 
del coneixement i el creixement soste-
nible que propugna Europa des que 
l’any 2000 es van aprovar uns objectius 
estratègics comuns en allò que es co-
neix com l’agenda de Lisboa. Arribar a 
assolir els reptes que suposen els plan-
tejaments europeus no és una tasca 
fàcil. Cal que s’impliquin els governs 
estatals, regionals, provincials i muni-
cipals. Tots els estaments cooperen i 
s’organitzen per aconseguir la trans-
formació de les regions europees, sent 

Tarragona una d’elles. Aquesta trans-
formació passa per dos punts: transitar 
cap a una economia i una societat ba-
sada en el coneixement i modernitzar 
el model social europeu mitjançant la 
inversió en capital humà. Com a princi-
pals eines, s’estan utilitzant els fons es-
tructurals i altres ajudes i subvencions 
d’àmbit estatal i municipal. 

CapaCitat de Canvi
El Grup de Recerca d’Indústria i Ter- 
ritori –GRIT–, del Departament d’Eco-
nomia de la Universitat Rovira i Virgili, 
sota la direcció del professor Agus-
tí Segarra, ha elaborat recentment 
un informe per encàrrec del Servei 
d’Assistència Municipal de la Diputa-
ció de Tarragona per tal d’esbrinar qui-
nes són les mancances i les necessitats 
de la regió, quin és el seu potencial i, 
sobretot, en què i per a què s’han de 
destinar els fons econòmics europeus. 
Les principals conclusions d’aquest es-
tudi són encoratjadores ja que, tot i que 
presenten un escenari actual de crisi i 
amb unes certes febleses pel que fa al 
sistema territorial d’innovació, el cert 
és que mostra un panorama futur ple 
de possibilitats, amb un gran poten-
cial econòmic gràcies al creixement 
demogràfic i la constant inversió de re-
cursos en el desenvolupament empre-
sarial de la regió. L’estudi mostra com 
l’epicentre demogràfic i econòmic de 
Catalunya es va desplaçant cap al sud, 
alhora que Barcelona va perdent pes 
de manera gradual. 

tarragona es prepara per 
guanyar pes específic en 
el conjunt de Catalunya
La demarcació de tarragona presenta un gran potencial, tant pel seu futur creixement demo-
gràfic com pels esforços que està realitzant per transformar el seu model econòmic, segons 
es conclou d’un estudi realitzat per un grup de recerca de la Universitat rovira i virgili.

 el Parc tecnològic de Falset.
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La pobLació
Pel que fa al creixement demo-
gràfic, les projeccions realitzades per 
l’IDESCAT, el servei d’estadístiques 
de Catalunya, i per l’INE, l’Institut Na-
cional d’Estadística, permeten obser-
var una trajectòria expansiva de les 
comarques i els municipis del Camp 
de Tarragona i de les Terres de l’Ebre 
amb relació a la resta de poblacions i 
comarques catalanes.  
La demarcació de Tarragona represen-
ta el 20,57% de la superfície de Cata-
lunya i actualment, pel que fa a la po-
blació, suposa un 10,51% amb un total 
de 757.795 persones censades el 2008. 
Tarragona ha viscut, però, un important 
creixement de la població durant la 
darrera dècada. L’IDESCAT va fer unes 
projeccions de creixement de pobla-
ció que s’han quedat curtes. El padró 
municipal de 2008 supera la projecció 
feta per al 2015. Les estimacions reflec-
teixen canvis en la població: serà més 
jove, amb més participació de pobla-
ció formada i amb un increment del 
nombre de residents en edat de tre-
ballar. Segons les prediccions de l’INE 
Tarragona es convertirà el 2018 en la 
tercera província que més creixerà de-
mogràficament parlant, només supera-
da per Guadalajara i Toledo. 

EL sEctor EmprEsariaL
El creixement demogràfic ha d’anar 
acompanyat d’un desenvolupament 
econòmic per posar Tarragona a 
l’alçada de la resta d’Europa. El co-
neixement s’ha convertit en un dels 
actius més importants per estimular 
l’activitat econòmica. Els governs han 
d’ajudar al foment i la transferència 
del coneixement, i les empreses han 
d’implicar-se. La localització de la pro-
víncia de Tarragona, situada a l’encaix 
de les dues àrees més dinàmiques 
de l’Estat espanyol, s’ha traduït en un 
creixent atractiu de la zona per a les ac-
tivitats industrials i logístiques. No obs-
tant, el sistema territorial d’innovació 
presenta moltes mancances, segons 
l’estudi del GRIT. Té un teixit empresa-
rial dinàmic però poc orientat a la in-
novació i als mercats exteriors. 
En termes econòmics, el pes del Camp 
de Tarragona se situa entre el 7,5 i el 
8%; mentre l’activitat de les Terres de 
l’Ebre oscil•la al voltant del 2,5 i el 3%. 
En definitiva, el pes econòmic de la 

demarcació de Tarragona cal situar-lo 
entre el 10 i l’11% del conjunt català. 
Pel que fa al comportament de la po-
blació ocupada, destaca el gran creixe-
ment del nombre d’ocupats, sobretot a 
les Terres de l’Ebre. Tarragona ha estat 
la demarcació provincial amb un mer-
cat de treball més expansiu, amb un 
creixement del 15,29%, molt per da-
munt del 9,75% registrat per al conjunt 
de Catalunya. No obstant, són territoris 
molt sensibles al canvi de conjuntura i 
a la crisi, amb una estructura produc-
tiva amb un pes important de la cons-
trucció i els serveis.    
La intensa pressió demogràfica i 
econòmica de la zona obliga les co-
marques tarragonines a interessar-se 
per l’eix 1 del Programa Operatiu de 
Catalunya, que aposta per la socie-
tat del coneixement i de la innovació. 
Això requereix l’assignació eficient 
dels recursos públics i més compromís 
de les administracions competents. 
Per incrementar el nivell tecnològic, 
l’informe del GRIT proposa afavorir la 
creació d’empreses en sectors de mit-
jana i alta tecnologia, com pot ser la 
biotecnologia; incrementar el nombre 
d’empreses innovadores i augmentar 
la intensitat de la inversió en projectes 
d’R+D de les empreses innovadores 
actuals, així com afavorir la creació de 
projectes corporatius en què participin 
empreses tractores, centres de recerca 
i proveïdors tecnològics.

Economia dEL conEixEmEnt
Tanmateix, Tarragona es troba molt 
ben encaminada en aquest sentit. 
Cada vegada hi ha més relació entre 
universitats i empreses, la qual cosa 
beneficia la transferència de coneixe-
ment i la xarxa d’innovació tecnològi-
ca. La creació de la Universitat Rovira 
i Virgili, el 1991; l’establiment de nous 
parcs tecnològics i infraestructures 
de transferència com l’IDIADA al Baix 
Penedès, entre d’altres, han afavorit el 
dinamisme de la regió.  
Un altre aspecte que cal destacar són 
els polígons empresarials que, sens 
dubte, constitueixen nuclis de creació i 
foment per a la localització d’empreses 
i la creació de llocs de treball. Actual-
ment, el Camp de Tarragona compta 
amb 180 polígons i a les Terres de 
l’Ebre en trobem 60.

Cada cop hi 
ha més relació 
entre univer-
sitats i empre-
ses, la qual 
cosa beneficia 
la transferèn-
cia de coneixe-
ment i la xarxa 
d’innovació 
tecnològica.

tarragona es 
convertirà el 
2018 en la 
tercerca 
província que 
més creixerà 
demogràfica-
ment.
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acord entre la Diputació 
i l’institut de seguretat 
Pública de Catalunya

El president de 
la Diputació de 
Tarragona, Josep 
Poblet, i el direc-
tor de l’Institut 
de Seguretat 
Pública de Ca-
talunya, Carlos 
González Zorri-
lla, van subscriu-
re aquest conve-
ni, a través del 
qual es regula la 
col•laboració en 
matèria de deter-
minació i disseny 
de l’oferta forma-
tiva de la Diputa-
ció de Tarragona 
en l’àmbit de la 
formació contí-
nua per a policies 
locals. Segons Jo-

sep Poblet, l’objectiu és “apropar la 
formació al territori en tots aquells 
àmbits que afectin als municipis”. 
Carlos González va expressar la seva 
satisfacció, ja que “necessitem la 
complicitat de totes les administra-
cions que operen al territori”.

La signatura del conveni va tenir lloc 
al Palau de la Diputació, que durant 
el mateix matí va acollir la “Jornada 
sobre Plans de Seguretat Local”, or-
ganitzada pel Servei d’Assistència 
Municipal (SAM) de la Diputació 
de Tarragona. La presentació de 
l’activitat formativa va anar a càrrec 

del vicepresident territorial de la 
Diputació de Tarragona al Camp de 
Tarragona i president de la Comissió 
Informativa del SAM, Quim Nin, i del 
director de l’Institut de Seguretat Pú-
blica de Catalunya, Carlos González.

“La voluntat de la Diputació és for-
mar els tècnics del món local, i en 
aquest cas, aquells que treballen 
per la nostra seguretat, i d’aquesta 
manera aportar tots els elements ne-
cessaris per garantir la llibertat dels 
ciutadans”, va explicar Quim Nin du-
rant la presentació. Per la seva ban-
da, Carlos González va afegir que 
“la seguretat, malgrat ser un tema 
global, es viu de manera local”.

Per aquest motiu, la jornada, dirigida 
a alcaldes, regidors, caps de policia i 
tècnics de l’Administració Local del 
Camp de Tarragona i de les Terres 
de l’Ebre, va donar a conèixer les 
eines i els procediments bàsics dels 
plans de seguretat en cada municipi, 
sobretot en els més petits.

Carles Sánchez, sotsdirector general 
de Coordinació de la Policia de Ca-
talunya; Xavier Almirall, director de 
l’oficina del Pla Català de Seguretat 
Viària, i Montserrat Font Fabra, cap 
de servei de Gestió del Risc i Plani-
ficació, van ser els ponents que van 
aprofundir en els àmbits principals 
d’actuació i en les experiències sec-
torials clau per a la formulació dels 
plans a nivell municipal.

González: 
“Necessitem 

la complicitat 
de totes les 

adminis-
tracions que 

operen al 
territori”

La Diputació de tarragona i l’institut de seguretat Pública de Catalunya, adscrit al 
Departament d’interior, relacions institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya, 
van signar el passat setembre un acord de col•laboració per treballar conjuntament en la 
millora de la seguretat del món local del Camp de tarragona i les terres de l’ebre.

La seguretat és un tema que preocupa a nivell local.



sam revista //serveis// 25

En els últims trenta anys, 
la retolació de l’àmbit 
públic a Catalunya ha 
sofert un canvi lingüís-
tic substancial. En els 
rètols que depenen de 

l’Administració,  llevat de casos extraor-
dinaris, el català ha passat de ser-hi 
pràcticament inexistent a ser-hi del tot 
present i s’ha anat incorporant també 
a les dependències de l’Administració 
de l’Estat, on normalment comparteix 
espai amb el castellà.

Pel que fa als rètols comercials, el canvi 
ha estat igualment notable. La sensibi- 
lització general, la normativa lingüís-
tica i, al seu moment, la política de 
subvencions per a retolació en català, 
han fet que avui sigui normal, si més 
no a les nostres comarques, trobar 
els rètols comercials en català, si des-
comptem els noms d’empreses i mar-
ques, i les zones d’ocupació turística, 
en què altres llengües tenen un pes 
important.

És per això que ara se’ns fa estrany 
quan en ple centre comercial de les 
nostres viles hi trobem un rètol co-
mercial instal•lat de nou que no sigui 
en català; se’ns fa estrany però és un 
cas real i això vol dir que convé en-
cara vetllar per no perdre el que s’ha 
aconseguit. 

En aquest sentit, és important gene-
ralitzar i intensificar la col•laboració 
entre els ajuntaments i els centres 
de normalització lingüística, ja que 
aquells tenen la competència quant a 
l’atorgament de llicències d’obertura 
d’establiments i instal•lació de rètols, 

i ambdós comparteixen la responsa-
bilitat de promoure l’ús de la llengua 
catalana en els municipis. Aquesta 
col•laboració hauria de servir, d’una 
banda, per assegurar que la infor-
mació sobre la normativa lingüística  
arriba, en el moment  oportú, als inte- 
ressats a obrir un establiment o a 
instal•lar un rètol; i, d’altra banda,  per 
garantir l’adequació del nou rètol a la 
normativa, tant pel que fa a l’ús de la 
llengua catalana com a la correcció 
lingüística del text. 

Per fer-ho, hauríem de saber aprofitar 
l’experiència de diversos municipis, 
del nostre territori i de la resta del 
país, que han trobat solucions efica-
ces a partir dels recursos existents. 
Els centres de normalització lingüís-
tica són un d’aquests recursos a què 
poden acudir els ajuntaments.  

CNL de L’Àrea de reus miqueL veNtura

reus@cpnl.cat

CNL de Les terres de L’ebre

tortosa@cpnl.cat

CNL de tarragoNa

tarragona@cpnl.cat

ajuntaments, comerç i paisatge urbà
els rètols dels establiments comercials han anat adquirint cada vegada més importància com 
a elements del paisatge (lingüístic) urbà. amb l’objectiu d’informar i també de cridar l’atenció, 
són objecte de la mirada i el comentari, i constitueixen un referent de la llengua del país.

‘Com disposar de més temps’ 

aNtoNio vaLLs
barCeLoNa, 2009,
profit editoriaL, 158 pÀg.

Tothom ha experimentat alguna vega-
da la sensació de no poder dur a terme 
totes les tasques, ja siguin professio-
nals o personals, degut a la manca de 
temps. La solució a aquest maldecap, 
però, sovint pot estar al nostre abast, 
si més no això és el que defensa 
l’autor d’aquest llibre. Segons ell, hi 
ha una sèrie de situacions en el nos-
tre dia a dia que es podrien evitar i 
ens durien a un millor aprofitament 
del temps. 

Aquest llibre detalla alguns dels prin-
cipals perills que tenim a l’hora de 
gestionar el nostre temps. Entre ells 
destaquen les interrupcions cons- 

tants que, tot i no ser urgents, reque-
reixen la nostra atenció immediata; 
les contínues allaus de dades i infor-
macions; conversacions incompletes 
i fragmentades; i temps sempre insu-
ficient per als assumptes personals. 

Podem fer alguna cosa davant aquest 
panorama? Doncs sí. De fet, tots co-
neixem professionals d’alt nivell, que 
no els preocupa la manca de temps i 
és, simplement, perquè saben orga-
nitzar-se. Però, com podem aconse-
guir aquest temps que sempre ens 
falta? Aquest llibre revela una sèrie 
de claus que han d’ajudar-nos a ave-
riguar-ho.




