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Ricomà: «Capgirar el deteriorament
de Tarragona ens donarà feina per
tot el mandat»
L'alcalde de Tarragona obre la porta a rebaixar l'impost d'obres i construccions
per impulsar la rehabilitació d'edificis vells

L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, assegut a la seva cadira del despatx d'alcaldia. | ACN

El nou alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, afirma que la tasca de revitalitzar l'estat dels edificis de
la ciutat durarà anys. En una entrevista a l'ACN, Ricomà assegura que podran avançar amb més
facilitat si el govern municipal és fort, fent així una crida a la CUP i a Junts per Tarragona perquè
s'hi sumin. El batlle també vol que el barri del Port tingui la declaració d'àrea de conservació i
rehabilitació, una fórmula que permetria accelerar la rentada de cara en una de les zones més
degradades de la ciutat. A més, detalla com seran els consells de districte, indica que parlaran
amb les diferents administracions per si es pot construir una gran biblioteca a la Tabacalera i que
la zona d'Horta Gran és una de les prioritats per edificar obra nova que ajudi a cohesionar els
barris de Ponent amb el centre de la ciutat. L'alcalde també exposa que vol impulsar un Institut
d'Estudis Metropolitans que ajudi a definir les necessitats de l'àrea metropolitana.
Una de les grans prioritats del nou govern de Tarragona format per ERC i En Comú Podem
(ECP) és la regeneració urbana. Ricomà manifesta que volen "un urbanisme del segle XXI, que
aposti per la rehabilitació". Una de les zones que més centrarà l'interès és el barri del Port. Per
millorar-lo, l'alcalde avança que vol que sigui declarat àrea de conservació i rehabilitació. "És una eina
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que permet actuar urbanísticament en temes com l'expropiació", concreta. El nou batlle té la
sensació "que tots els elements que permet la llei d'actuació sobre la propietat no s'han fet servir"
fins ara i lamenta que l'antic equip de govern no ha estat prou exigent amb les obligacions dels
propietaris. "Hi ha un dret col·lectiu de tenir la ciutat digna", emfatitza.
Per potenciar la millora de l'estat dels edificis de Tarragona no descarta ajudes fiscals
municipals, que passarien per rebaixar l'impost d'obres i construccions. Una mesura que ja és
vigent a la Part Alta i que el nou executiu estudiarà estendre als immobles de més de 50 anys de
la resta de la ciutat. A més, el republicà comenta que una altra via per tenir bonificacions seria
que, un cop feta la reforma, l'habitatge es posés en lloguer social.
Encara en matèria urbanística, una altra de les prioritats d'ERC és desenvolupar petits plans per
cohesionar la ciutat. "Són una prioritat", remarca Ricomà. Per a ell tant podrien ser d'iniciativa
privada com municipal, en funció de cada cas. Una de les zones que l'alcalde creu que es podrien
transformar en habitatges és la de l'Horta Gran que toca a Icomar. "És un punt de connectivitat
important entre els barris ja construïts i la llera del Francolí, que acostaria els barris a la ciutat",
indica. Per poder encaixar tots aquests elements es mostra partidari de fer una reforma del
POUM, que caldrà estudiar si ha de ser total o parcial, i en els darrers dies ha deixat la porta
oberta a contractar un gerent d'urbanisme.
Els consells de districte, com més aviat, millor
Un dels punts estrella del programa electoral d'ERC va ser la creació de consells de districte. Per
Ricomà són imprescindibles per apoderar la ciutadania i tenir una relació més propera amb els veïns
i les entitats. L'alcalde s'ha posat un termini màxim de dos anys per constituir els cinc que hi ha
previstos -Ponent, Nord, Centre Històric, Centre Eixample i Llevant- però reconeix que són una eina
bàsica per impulsar una altra de les promeses electorals: els pressupostos participatius. Per tant
exposa que aspira a "fer-ho més de pressa", encara que puntualitza que cal una feina prèvia
d'identificar tots els agents que en formaran part i que comportarà temps. "Això no es fa de manera
despòtica, es fa amb la gent", insisteix.
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L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, durant una entrevista amb l'ACN. Foto: ACN

Pla de biblioteques i recuperar l'ETC i el DO
Al llarg de la legislatura Ricomà es compromet a tirar endavant un pla de biblioteques. Una eina
que els agents culturals de la ciutat reclamen des de fa temps i que tot i que s'han fet alguns
intents, mai s'ha consolidat. L'aposta del nou alcalde és recuperar el que va redactar el seu partit
l'any 2010, quan formava part del govern amb el PSC, i que passaria per tenir una biblioteca
"molt potent" al centre, una altra d'important a Ponent, mantenir l'actual al carrer Fortuny i crearne als barris del Nord i a Llevant. "És imprescindible, per a nosaltres la cultura és important",
reconeix Ricomà, que a banda de les funcions d'alcaldia també assumirà la conselleria de Cultura.
L'aspecte més fràgil de la iniciativa és la gran biblioteca que s'hauria de desenvolupar. La primera
opció seria fer-la a Tabacalera -ja hi ha un projecte dissenyat-, que pel batlle hauria de ser "un
gran centre cultural amb diferents vessants". El problema és "la necessitat d'inversió d'altres
administracions", amb les quals vol parlar "per saber si més enllà d'un dibuix hi ha algun
compromís real".
També en matèria cultural es mostra partidari de recuperar el festival d'estiu ETC, que enguany
no se celebrarà per problemes econòmics, i el concurs musical DO Tarragona, que durant molts
anys va servir de trampolí de joves bandes locals d'estils diversos.
Finalment, pel que fa a mobilitat, el nou govern municipal es posa com a fita connectar la ciutat
amb carrils bici per fomentar la mobilitat sostenible. "Prioritzem els carrils bici educatius, que
ajuntin els instituts, les escoles i els campus universitaris". Quan s'hagi concretat la connectivitat,
Ricomà no descarta crear una mena de 'Bicing' tarragoní.
Canvi d'etapa amb un ull al retrovisor
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Tot i les ganes del nou equip de govern d'impulsar un canvi en la manera de fer i de crear nous
projectes, hi ha algunes carpetes que primer hauran de tancar. Una és la dels Jocs Mediterranis,
celebrats fa quasi un any a la ciutat. La fundació que en va gestionar l'organització encara no s'ha
liquidat i Ricomà ha assumit la tasca personalment. "El tancament ha de ser immediat", expressa.
A més afegeix que "mirarem que es faci de manera correcta i que no hi hagi sorpreses", en
al·lusió a possibles problemes econòmics. Tot i que afirma que té confiança en l'estat de les arques
municipals, no dubta a assegurar que demanaran responsabilitats si hi ha coses que no s'han fet
bé.
Una acció que presumptament no hauria estat correcta és la que ha desembocat en el cas Inipro,
que investiga l'anterior alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, i altres membres del PSC. Per Ricomà
"l'ombra de la corrupció ha estat important" perquè ell hagi arribat a l'alcaldia i comenta que la falta
de transparència de l'anterior executiu també hi ha influït. L'alcalde admet que no s'ha plantejat
que l'Ajuntament es personi com a acusació particular en aquest afer judicial i diu que resten a
l'expectativa, atès que el procediment ja està "molt avançat" -la jutgessa ha de decidir ara si obre
judici oral contra tots els investigats-.
Ricomà demana encetar el debat sobre els trens de mercaderies i el bypass
L'alcalde de Tarragona considera que en la defensa del ferrocarril i de la capitalitat "s'ha fet més
parafernàlia que feina real". El batlle opina que el pacte dels alcaldes pel mapa ferroviari defineix
desitjos poc concrets i reclama definir, per exemple, per on han de passar els trens de
mercaderies i on s'ha de fer el bypass que ha de permetre que els trens es desviïn de la línia de la
costa cap a la del TAV.
El batlle aposta per desviar les mercaderies per una nova plataforma paral·lela a la de l'alta
velocitat perquè recuperar la línia Reus-Roda seria "massa costós" i traslladaria el problema a
ciutats com el Vendrell. Pel que fa al 'bypass' que ha de permetre escurçar el temps de trajecte
cap a Barcelona, Ricomà aposta per situar l'enllaç a l'Arboç. "Es pot fer de pressa i a un cost molt
baix, mentre que fer-lo al Gaià tindria un impacte mediambiental i econòmic important", defensa.
Ricomà demana encetar el debat al territori sobre aquestes qüestions amb l'objectiu de treure'n una
posició clara. "Si no, passarà el de sempre, que quan vas a Madrid les coses desapareixen",
adverteix. En la mateixa línia que el seu predecessor, l'alcalde republicà garanteix que també
treballarà perquè l'estació intermodal de l'aeroport de Reus sigui una realitat, atès que la considera
"important per al territori i per potenciar l'aeroport".
En clau territorial, el batlle tarragoní aposta per impulsar un Institut d'Estudis Metropolitans,
vinculat a la universitat o a altres agents, perquè faci una diagnosi de "la ciutat extensa" que
conformen els principals municipis al voltant de Tarragona i Reus. "Cal definir com ens hem de
connectar i qui entra en aquest dibuix i, a partir d'aquí, crear una estructura que sigui capaç de
donar sortida a aquestes necessitats tècniques", exposa. Ricomà confia obtenir la "complicitat" de
la resta d'alcaldes i posar fil a l'agulla a l'organització metropolitana amb celeritat.
Ricomà, sobre l'independentisme: "No som enemics de ningú ni volem imposar res"
La històrica investidura d'un alcalde independentista a Tarragona ha demostrat, segons el mateix
Ricomà, que "per damunt dels objectius polítics i ideològics de cadascú, hi ha marcs per
entendre'ns". L'alcalde defensa que els integrants d'ERC no són "enemics de ningú" ni volen
"imposar res", sinó "defensar el que és nostre però sense cap mena d'agressió sobre ningú".
Pel que fa a la col·locació d'una pancarta de suport als presos independentistes o de llaços grocs a
la façana de l'Ajuntament de Tarragona, Ricomà insisteix que "serà el ple qui ho decideixi" i matisa
que no serà ell qui porti la qüestió a debat. A més, insisteix que cada partit del govern es posicionarà
"a la seva manera" i afirma que, un vot contrari d'En Comú Podem, no suposaria cap crisi de
govern. "La decisió serà col·lectiva", insisteix.
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Tot i això, diu que ell continuarà anant a veure els presos i anant a les manifestacions, ara com a
alcalde. "La ciutat és com és, i és magníficament diversa", celebra. A més, el batlle considera
que el país "ha d'anar trencant blocs i barreres". Segons Ricomà, obtenir un suport a la
independència del 51% davant d'un rebuig del 49% té "una importància molt relativa" i considera
que primer cal fer "societat i comunitat" per avançar "més de pressa". "Junqueras em dirà que parli
amb tothom i que estimi a tothom, perquè la resta és secundari", vaticina sobre la propera visita
que farà al president d'ERC a presó.
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