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La Móra-Tamarit ha planificat el 
seu creixement amb un estudi 
urbanístic encarregat a la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya. 
El treball constata que els darrers 
anys moltes segones residènci-
es de la zona a tocar d’Altafulla 
s’estan convertint en la primera 
llar, pel que ha plantejat una sè-
rie de propostes que preveuen 
nous espais cívics, educatius, 
naturals i esportius, a més a més 
d’un replantejament viari. Se-
gons l’Ajuntament, l’any passat 
la Móra-Tamarit comptava amb 
1.961 persones empadronades. 
Es tracta d’una zona que no ha 
parat de créixer les dues últimes 
dècades –més d’un centenar 
de persones en la darrera, i més 
d’un miler des de l’any 2000– i 
que ha posat sobre la taula esde-
venir una Entitat Municipal Des-
centralitzada (EMD). 

L’estudi de la UPC encarre-
gat per l’Associació de Veïns de 
La Móra-Tamarit –la meitat del 
cost del qual serà subvencionat 
per l’Ajuntament– s’ha emmar-
cat dins l’anul·lació del POUM 

de Tarragona del 2013. El treball 
urbanístic parla d’un «allunya-
ment del centre urbà i la possi-
bilitat d’obtenir una autonomia 
administrativa dins el marc 
municipal», i posa èmfasi en el 
creixement de les primeres resi-
dències en detriment de les se-
gones: «Passa d’haver de ser con-
siderada una urbanització a una 
vila». Actualment hi ha 1.440 
habitatges a La Móra-Tamarit, 
565 dels quals són unifamiliars 
i 875 pisos. L’estudi urbanístic 
assegura que hi ha la possibilitat 
de crear 472 nous habitatges i, 
davant aquestes expectatives de 
creixement, proposa una sèrie de 
canvis que haurien de dotar els 
veïns de més equipaments i un 
entorn més agradable i còmode.

Les propostes de millora més 
rellevants es concentren a Tama-
rit, l’àmbit més costaner. L’estudi 
planteja que La Móra-Tamarit 
tingui una plaça cívica a tocar 
del passeig marítim, amb un es-
pai pavimentat central rodejat de 
zones arbrades. També hi hauria 
nous edificis de perfil baix per a 
usos socials o comercials. Així 

mateix, s’obre la possibilitat a 
pacificar en plataforma única 
els carrers Ribera d’Ebre, Baix 
Camp, Baix Ebre i els trams finals 
de Baix Empordà i Mediterrani. 
El mateix passeig marítim també 
patiria una reurbanització pels 

usos de restauració i millora de 
l’enllumenat, paviments i mobi-
liari urbà. A més, es planteja una 
ubicació per una possible escola 
bressol a prop del canal.

Aquestes no són les úniques 
actuacions plantejades a la vora 
del mar. L’estudi proposa l’orde-
nació i optimització l’espai reser-
vat per a equipaments entre els 
carrers Conca de Barberà i Baix 
Empordà, on es reduirien les 
183 places d’aparcament a 92. El 
treball de la UPC idea dos grans 
equipaments per aquest espai. 
Per una banda, una futura ubi-
cació d’un centre educatiu per a 

La Móra-Tamarit, que comptaria 
amb unes pistes esportives que 
es podrien construir amb ante-
rioritat i amb un ús públic men-
tre no existís el centre educatiu. 
D’altra banda, l’estudi urbanístic 
proposa en aquesta zona un nou 
centre social i esportiu que po-
dria oferir serveis de restauració, 
piscina pública i també serveis 
esportius amb la millora de les 
pistes esportives actuals.

Més espais verds
L’estudi elaborat per la UPC 
planteja més espais verds per 
a La Móra-Tamarit. D’aquesta 
manera, proposa naturalitzar 
el tram final del canal i crear un 
passeig al seu voltant. El treball 
urbanístic també ha ideat l’ober-
tura d’un camí de ronda amb 
diversos miradors que connecti 
la Torre de la Móra i el bosc de 
la Marquesa amb el passeig ma-
rítim. El canvi d’ordenació viària 
també és un aspecte detallat, ja 
que es vol guanyar fluïdesa en el 
trànsit i alhora incentivar que les 
persones es desplacin pel barri a 
peu amb més presència d’arbres.

URBANISME

La Móra-Tamarit planifica el seu 
creixement amb un estudi urbanístic
El treball fet per la UPC constata que moltes segones residències s’estan convertint en primera

El barri, de gairebé 2.000 
veïns, es planteja nous 
espais cívics, educatius, 
naturals i esportius

Redacció
Les Jornades de Dret del Tre-
ball i de la Seguretat Social del 
Col·legi de Graduats Socials de 
Tarragona giraran entorn les 
novetats i altres qüestions en 
matèria laboral, que estiguin 
relacionades amb la covid-19. 
La 26a edició del certamen, que 
enguany se celebrarà de forma 
virtual, arranca avui sota el títol 
Seguretat jurídica en temps de 
covid. Serà, per tant, un fòrum 
amb una temàtica de màxima 
actualitat, ja que les conferèn-
cies giraran entorn de la nova 
realitat laboral sorgida a partir 
de la pandèmia. Les jornades 
comencen aquest matí amb  un 
acte inaugural que compta amb 
la intervenció de Jaume Fran-
cesch, president del Col·legi de 
Graduats Socials de Tarragona, 
Rosa Maria Virolès, directora 
tècnica de les jornades, i Ri-
cardo Gabaldón, president del 
Consejo General de Graduados 
Sociales de España.

L’edició d’aquest 2021 de les 
Jornades de Dret del Treball i 

de la Seguretat Social tindran 
entre els seus convidats pres-
tigiosos magistrats, catedràtics 
i membres de l’administració 
pública, com ara María Luisa 
Segoviano, Rosa María Virolès 
i Ignacio García-Perrote, pre-
sidenta i magistrats, respecti-
vament, de la Sala Quarta del 
Tribunal Suprem. També hi 
assistiran Carlos Hugo Preciado 
i Sara Pose, magistrats de la Sala 
Social del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, Ana Ma-
ría Orellana, magistrada de la 
Sala Social del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Madrid, Ma-
ría Emilia Casas, catedràtica de 
Dret del Treball i de la Seguretat 
Social de la Universidad Com-
plutense de Madrid i Antoni Be-
navides, exinspector de Treball 
i de la Seguretat Social. A més 
de les jornades i amb l’aposta 
per la formació i el reciclatge, el 
Col·legi de Graduats Socials de 
Tarragona ofereix diverses acti-
vitats formatives més al llarg de 
l’any, amb nombrosos cursos i 
seminaris cada mes.

Les jornades del Col·legi 
de Graduats Social se 
centraran en la covid-19
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María Luisa Segoviano, entre els ponents

Redacció
Els concerts d’Els Pets, Sidonie 
i Crim+La Inquisición previstos 
per aquest cap de setmana al 
Camp de Mart dins el cicle Sala 
Tarragona queden ajornats. 
Així ho van decidir i comuni-
cat ahir els seus promotors, la 
Sala Zero i Lo Submarino, un 

dia després que els grups ma-
nifestessin que volien tirar-los 
endavant. Segons expliquen 
els promotors, des de l’anunci 
del confinament comarcal, han 
estat treballant en possibles es-
cenaris per tal de dur a terme en 
les millors condicions els tres 
concerts previstos per aquest 

cap de setmana. Així, dilluns 
s’obria un termini durant el 
qual les persones amb proble-
mes de mobilitat intercomarcal 
tenien la possibilitat de retornar 
l’entrada, registrant-se moltes 
devolucions.  

Per altra banda, el grup Sido-
nie no hauria pogut actuar en 
la data prevista per trobar-se 
en quarantena per contacte 
amb un cas positiu de covid-19 
un dels seus membres. Tots 
aquests motius han portat als 
promotors a reprogramar les ac-
tuacions. Divendres 14 de maig 
actuarà Sidonie, dissabte 15 Els 
Pets i diumenge 16 Crim i La In-
quisición.

Suspesos de nou els 
concerts d’Els Pets, Crim, 
La Inquisición i Sidonie

CULTURA

El Camp de Mart espera acollir-los al maig

PORT

El galió Andalucía obre avui 
les portes per a rebre visi-
tants fins al diumenge 25 
d’abril. El vaixell, que és una 
rèplica d’un galió espanyol 
del segle XVII, va arribar 
ahir al Port de Tarragona 
procedent de València. El 
públic podrà recórrer les co-
bertes i conèixer els detalls, 
la navegació, com era la vida 
a bord i la història d’aquests 
navilis. Les visites, amb un 
preu de 6 euros, es podran 
fer de 10 h. a 20 h. BRJ

Atraca a Tarragona 
el galió Andalucía
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