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A les 18.45 s’inicia la segona jornada monogràfica del Pla Estratègic 
del Camp de Tarragona titulada “Territori, infraestructures i mercat 
de l’habitatge”.  
 
Pren la paraula el senyor Joan Josep Sardà i explica que representa la 
Cambra de Comerç de Reus i substitueix el president, el senyor Isaac 
Sanromà, que no ha pogut ser-hi present. A continuació agraeix 
l’assistència a les persones que hi ha a la sala en nom de la Mesa 
Socioeconòmica. Explica que quan se li va proposar a la Cambra de 
Reus el Pla Estratègic van pensar que potser aquest Pla se 
superposaria a d’altres temes que ja s’estaven tractant i la seva 
intenció no era fer la contra a ningú si la Cambra decidia posar-se en 
aquest procés. Però amb el temps ha vist que el Pla Estratègic és una 
necessitat. Durant els estudis previs, la Cambra va reflexionar sobre 
com encaixaria el Pla Estratègic amb altres plans que ja s’estaven 
estudiant. I avui creu que serà un bon moment per explicar una mica 
tot això, ja que participen en aquesta jornada els responsables del Pla 
Territorial del Camp de Tarragona i el Pla director urbanístic de 
l’àmbit central del Camp de Tarragona. Comenta que el Pla Estratègic 
va en paral�lel a aquests plans, però cal coordinar-lo amb aquestes 
altres planificacions. A continuació dóna la paraula al senyor Josep 
Maria Milà, que és el president del grup 2 del Pla Estratègic del Camp 
de Tarragona.  
 
El senyor Josep Maria Milà comença la seva intervenció explicant que 
fa trenta anys que no s’ha fet en aquest territori una planificació 
coordinada en els àmbits urbanístic i territorial. Es van elaborar 
alguns plans sense gaire èxit com el Pla director per legalitzar la 
implantació industrial en aquestes terres o el Pla dels 21 municipis. 
Ell voldria que aquesta vegada aquest Pla funcionés de veritat.  
 
A continuació passa a presentar els tres ponents que parlaran durant 
aquesta jornada:  
 
Ferran Miralles és llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat de 
Barcelona. Ha desenvolupat diversos càrrecs adjunts de gerència i de 
formació científica en una multinacional farmacèutica. Al setembre de 
2002 se li va encomanar la coordinació dels plans territorials parcials 
de l’Alt Pirineu i l’Aran i del Camp de Tarragona que impulsa el Govern 
de Catalunya.  
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Antoni Font és catedràtic de la UPC i treballa al Departament 
d’Urbanisme i Ordenació del Territori. Ha publicat molts llibres i 
articles, entre altres Transformacions urbanitzadores 1977-2000-Àrea 
metropolitana i regió urbana de Barcelona (2005). És el director del 
Pla Director d’Urbanisme de l’àrea central del Camp de Tarragona. 
 
Paloma Taltavull de la Paz és professora titular i doctora de la 
Facultat d’Econòmiques de la Universitat d’Alacant. És membre del 
Departament d’Anàlisi Econòmica Aplicada i una de les principals 
especialistes a l’Estat en el sector immobiliari, la construcció, 
l’habitatge i els preus.  
 
El senyor Josep Maria Milà comenta també que espera que aquests 
ponents ens puguin explicar moltes coses, ja que aquesta informació 
fa falta per a molts professionals, per exemple, ell, que és arquitecte.  
 
A continuació dóna la paraula al senyor Ferran Miralles. El Pla 
Territorial té la intenció de sortir als primers dies de setembre i la 
idea és que hi hagi uns mesos per discutir-lo. Hi haurà un 
avantprojecte, de manera que tothom podrà opinar. A causa de la 
proximitat de les eleccions, el procés de discussió de les propostes es 
realitzarà a posteriori. També comenta que al Pla Estratègic del Camp 
de Tarragona segurament hi haurà temes que es tractaran que 
tindran repercussió a escala territorial i per això caldrà cooperar amb 
el Pla Territorial del Camp de Tarragona.  
 
Comenta també que a Catalunya hi ha dues lleis marcs: una és la Llei 
de política territorial (1983) i l’altra és la Llei d’urbanisme (text refós 
de l’any 2005).  
 
Catalunya queda dividida en set regions, una de les quals és el Camp 
de Tarragona, i cadascuna d’aquestes regions ha de tenir el seu pla 
territorial parcial. També hi ha els plans territorials sectorials. En la 
jerarquia de planejament aquests plans han de marcar directrius i 
també s’adrecen a municipis per tal que hi hagi una filosofia comuna. 
Els planejaments urbanístics s’han de fixar amb aquests 
planejaments generals. També hi ha altres destinataris d’aquests 
plans, per exemple la política d’infraestructures, per veure com 
s’encaixa el tema dels plans oberts, les polítiques d’equipaments [...]. 
 
A partir de tot això, el Pla Territorial considera unes premisses 
econòmiques per saber què passarà d’aquí a 20 anys. Hi ha també 
uns criteris d’ordenació. I tot això s’organitza en tres capítols: espais 
oberts, assentaments urbans i infraestructures de comunicacions.  
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Els escenaris futurs determinen que la població creixerà; per tant, el 
Pla Territorial vol saber com ens hem d’organitzar.  
 
Hi ha uns principis, que són els criteris del programa de planificació 
territorial. El Pla Territorial del Camp de Tarragona estarà format per 
unes normes, uns plànols i una memòria on s’inclouran un estudi 
econòmic i financer, un informe de sostenibilitat ambiental i un 
informe de participació.  
 
A continuació parla dels espais oberts i explica que se sap quins 
espais oberts hi ha al Camp de Tarragona. Hi ha també algunes zones 
de conreu que són de vinya, d’altres de secà [...]. Comenta també 
que una plana pot tenir un valor paisatgístic i també pot tenir un 
valor estratègic molt important. Si una infraestructura parteix una 
plana, perd molt de valor. Així, una bona gestió del territori pot ser 
molt beneficiosa.  
 
Pel que fa a les àrees de cohesió, explica que en aquests moments al 
Camp de Tarragona hi ha certs cinturons que impedeixen el 
creixement del territori. També és cert que hi ha zones on hi ha 
inadequacions al creixement de la ciutat. 
 
El Pla Territorial assigna unes estratègies de desenvolupament. Per 
exemple, intenta explicar que hi ha unes zones que no haurien de 
créixer excessivament i, en canvi, n’hi ha d’altres on caldria perdre la 
por a créixer.  
 
Pel que fa al ferrocarril, comenta que són una minoria les persones 
que utilitzen el ferrocarril per moure’s per dins al Camp de Tarragona. 
Apunta també que el Camp és un territori on hi ha molta gent de pas. 
I que quan et mires els escenaris ferroviaris, hi ha certs punts que 
s’han de discutir. Des del seu punt de vista, la ciutat i el ferrocarril 
han d’anar junts per parlar de creixement. Cal oferir un servei de tren 
on hi hagi previst un augment poblacional. D’aquesta manera el 
ferrocarril serà utilitzat per més gent i anirà millor a les dues parts. Al 
Camp de Tarragona la ràtio d’infraestructures per habitant és de 
3,84, el valor més elevat de Catalunya. Com que al Camp de 
Tarragona hi ha una quantitat d’infraestructures importants, el 
problema és possiblement l’organització. Hi ha vies que tenen trànsit 
de pas i trànsit intern al mateix temps. També comenta que al Camp 
de Tarragona es passa per vies de rang molt diferent per anar d’un 
lloc a un altre del territori. 
 
Totes aquestes reflexions han acabat donant un plànol amb una 
xarxa d’espais supramunicipals. Els plans urbanístics als municipis 
estan obligats a fer un seguiment, i això és un pas enorme.  
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En concret, hi ha un planejament concurrent que promou la seva 
secretaria, que és el catàleg del paisatge, i intenta qualificar uns 
valors d’intangibles. Aquest Pla, per llei, s’està obligat a incorporar-lo 
al Pla Territorial en forma de directrius.  
 
Finalment, el senyor Ferran Miralles comenta que estarà encantat de 
col�laborar amb el Pla Estratègic del Camp de Tarragona. I una cosa 
molt trista és planejar en soledat.  
 
A continuació el senyor Josep Maria Milà dóna la paraula al senyor 
Antoni Font, director del Pla Director Urbanístic. A ell li interessa molt 
saber com van les coses per tal de poder fer una feina conjunta. 
Comenta que el territori actualment està fragmentat i és discontinu. 
Creu que coneixem poc la realitat i que totes les disciplines es 
necessiten mútuament. Explica que des de punt de vista de la 
planificació real, hi ha diferents planificacions, com podrien ser la 
planificació socioeconòmica, la mediambiental i la física, i cadascuna 
va per la seva banda. Ell reclama la planificació integral entenent que 
les planificacions es complementen. També comenta que és 
important la visió territorial, ja que pot servir per planificar 
socioeconòmicament.  
 
La seva intenció avui és explicar quina relació hi ha entre la seva 
feina i el Pla Estratègic del Camp de Tarragona, com es poden establir 
ponts per ser útils en els dos sentits. Ells tenen l’encàrrec des de la 
Universitat Politècnica de Catalunya de fer el Pla Director Urbanístic 
de l’àmbit central del Camp de Tarragona, considerant com a àmbit 
central del Camp 22 municipis. Les previsions per al 2026 és que hi 
haurà en aquesta zona 500.000 persones. Aleshores podem dir que 
es preveu un creixement important des d’ara fins aleshores.  
 
Aquest és un territori que abraça diferents municipis i inclou diferents 
perfils. Hi ha municipis turístics, municipis petits tradicionalment 
agrícoles, municipis que estan entre la muntanya i el pla, municipis 
que eren agrícoles i que ara tenen l’impacte d’algunes 
infraestructures, municipis industrials, municipis de primera i segona 
residència i la part central- formada per Tarragona, Reus i Vila-seca- 
que està sotmesa a un procés de metropolinització, és a dir, 
comencen a agafar caràcters d’una àrea metropolitana. Cal ser 
capaços d’aprofitar tot això- ja que és una oportunitat que s’ha de 
considerar. Tot això caldrà tractar-ho sense fer perdre el caràcter a 
tots aquests municipis.  
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A continuació passa a comentar que al Camp de Tarragona hi ha a 
tres grans temes que s’han de tractar: 
 

- Sector central integrat per les ciutats més grans. Caldrà 
plantejar una estructura conjunta considerant un tros d’àrea 
metropolitana molt clar.  

- Els municipis turístics i residencials. Hi ha ciutats de règim 
discontinu, ja que tenen un comportament diferent a l’estiu 
que a l’hivern.  

- Els municipis rurals sotmesos a noves tensions de 
creixement, infraestructures, etc. 

 
Caldrà considerar algunes millores com l’arribada del TGV, la millora 
del corredor del Mediterrani, la millora en les carreteres. De moment 
la UPC estudia com es pot lligar tot això amb el territori de la millor 
manera possible. També apunta que tant els urbanistes com els 
polítics haurien de canviar el xip, ja que no es tracta de posar més 
infraestructures sinó que cal canviar la manera d’entendre-les.  
 
A continuació explica què és un pla director. No és un pla estès a 22 
municipis, és un instrument intermedi de planificació territorial i 
urbana que després serà desenvolupat pels plans regulars concrets. A 
més, té caràcter supramunicipal.  
 
El Pla Director Urbanístic treballa tres aspectes concrets com 
l’ordenació dels espais oberts (àrees, xarxes i elements), l’ordenació 
en infraestructures considerant que en aquest territori hi ha dos 
temes crítics com l’aigua i els riscos industrials i, per últim, els 
assentaments urbans considerant que hi haurà una necessitat de 
nous assentaments tant industrials com residencials, etc. Caldrà 
buscar la manera d’identificar els sectors més adequats i posar les 
regles per desenvolupar això.  
 
El Pla Director no és un document que atorgui drets i obligacions, no 
classifica el sòl sinó que proposa estratègies quant a assentaments, 
espais lliures i infraestructures de caire supramunicipal. Tot això ho fa 
en paral�lel al Pla Territorial.  
 
A continuació pren la paraula la senyora Paloma Taltavull. Primer de 
tot, comença la seva intervenció agraint la invitació per participar en 
aquesta jornada. Explica que ella no parlarà de plans com els ponents 
anteriors, però el que dirà sí que estarà relacionat amb tot el que han 
dit el senyor Ferran Miralles i el senyor Antoni Font, ja que la no-
planificació crea problemes.  
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En el seu treball no s’estudia la migració entesa com els treballadors 
de països pobres que arriben buscant un treball normalment poc 
qualificat, amb salaris menors als de l’economia, que s’estableixen al 
mercat on treballen, creen la seva llar, fan la reunifiacció familiar... i 
se solen concentrar en habitatges amb nivells de densitat més grans 
que la mitjana habitual, on al principi estan de lloguer i després 
arriben a comprar el seu pis, sinó que s’ha estudiat un altre tipus de 
migració, la qual potser es podria considerar rica. Són moviments 
residencials del nord al sud d’Europa, des de països rics que 
acostumen a ser permanents, és a dir, persones que s’estableixen en 
noves regions. Solen tenir un elevat nivell de formació, lligats a 
sectors productius de més valor afegit. Tenen un interès menys 
centrat en el mercat del treball, molts són retirats i, si treballen, mai 
ho fan amb salaris inferiors als del seu país. 
 
També comenta que després de fer els estudis corresponents han 
pogut observar que el 55% dels moviments es concentren en els 
últims 6 anys, un 16% del total de la mobilitat són gent que es mou 
des de fora de l’Estat espanyol a la província d’Alacant, les persones 
més grans venen dels països rics, els que venen d’Amèrica Llatina són 
més joves.  
 
Explica també que la major part dels immigrants passen per Madrid o 
Barcelona quan arriben, però després marxen a altres províncies com 
Alacant, en primer lloc; València, en segon, i Múrcia, en tercer. 
Normalment, com podem observar, s’estableixen a la costa 
mediterrània.  
 
S’ha pogut observar també que aquest tipus d’immigrants vénen 
sobretot del Regne Unit i Alemanya. Busquen municipis petits on es 
puguin construir els habitatges, que sovint són il�legals. I també han 
format petits grups que tendeixen a créixer.  
 
La rellevància d’aquest fenomen és la importància en termes 
numèrics, ja que es concentra en determinades àrees. Aquest tipus 
d’immigració apareix des de finals dels noranta, juntament amb la 
migració “convencional”, en llocs on coincideix amb els fluxos 
turístics.  
 
Les experiències prèvies ens diuen que la migració de persones 
retirades no és un fenomen nou. A més, aquest fenomen sembla que 
té importants efectes econòmics en la construcció d’habitatges, en el 
desenvolupament de noves àrees, en l’augment del volum dels 
mercats, possiblement en els preus, en l’increment del consum, en la 
nova, oferta, etc. 
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També comenta que, per tal de poder estudiar millor aquest 
fenomen, van passar uns qüestionaris (600 aproximadament) a 
propietaris, més grans de 50 anys, que viuen 3 o més mesos de l’any 
a Alacant i són persones alemanyes i angleses. Gràcies a aquests 
qüestionaris van poder observar aquests ítems: la mitjana de renda 
dels anglesos era de 24.000 € anuals, tenien diferents fonts 
d’ingressos (sobretot els britànics), no treballaven ni llogaven el seu 
habitatge i de mitjana s’estaven 7 mesos a Alacant, marxaven 3 
mesos al seu país i tornaven. I fins i tot hi havia un 30% dels 
anglesos que ja no tornaven al seu país una vegada havien vingut. 
Aquests immigrants es venen el seu habitatge al seu país i aleshores 
compren les cases a Alacant al comptat.  
 
En referència als motius per triar Alacant com a lloc per viure, 
s’observa que s’instal�len en aquesta població perquè els agraden els 
habitatges en aquesta província, els agradava el barri, els valors 
naturals, el cost de vida i el bon servei sanitari que hi ha.  
 
La senyora Taltavull continua explicant que molts dels immigrants 
compraven el seu habitatge a Alacant des del moment de la jubilació. 
També comenta que a finals dels anys quaranta hi va haver un baby-
boom al Regne Unit i que aquestes persones retirades són les 
primeres d’aquesta època. A més, s’ha pogut observar que el tipus 
d’habitatge que compraven era el que es podien trobar en cada 
moment. Per exemple, als anys vuitanta compraven pisos, als anys 
noranta, xalets i actualment, ells mateixos demanen construir certs 
tipus d’habitatges i estan aconseguint modelar la demanda al seu 
gust.  
 
Un altre tema que cal considerar és que un 97% dels britànics i un 
90% dels alemanys paguen en efectiu, la qual cosa això fa pujar els 
preus.  
 
Pel que fa als impactes econòmics, comenta que el xoc és molt recent 
però ja podem parlar d’impactes econòmics intensos, locals però amb 
un efecte de transmissió, d’efectes permanents, de curt, mitjà i llarg 
termini i difícils de quantificar.  
 
En concret, les experiències sobre els impactes econòmics comenten 
que l’ocupació que generen és majoritàriament de baix nivell salarial 
(serveis personals, domèstics, comerços, restaurants, etc.). La major 
creació d’ocupació es relaciona amb la compra d’habitatges, serveis 
de salut, manteniment d’automòbils, alimentació i oci, i augmenten 
també els serveis especialitzats als seus gustos o necessitats.  
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I pel que fa als efectes econòmics a Alacant, els classifica segons si 
són a curt, mitjà o llarg termini. A curt termini es detecta més 
inversió residencial, més demanda de béns relacionats (mobles, 
tèxtil, etc.). A mitjà termini es pot observar més demanda local 
derivada de la seva presència d’oci i temps lliure, manteniment del 
seu habitatge i entorn, salut privada específica i altres béns lligats als 
seus gustos. I també es pot parlar d’un augment generalitzat en 
l’activitat de la regió. I a llarg termini s’espera una saturació de 
l’espai amb més densitat de construcció, efectes mediambientals pel 
doble de flux migratori, necessitats derivades de l’envelliment, etc.  
 
També apunta la segmentació dels mercats residencials a Alacant. A 
més, cal tenir en compte que aquestes persones decideixen anar a 
Alacant i no a un altre lloc perquè el diferencial de preus és més gran 
a Alacant que en altres indrets similars. S’espera que amb el temps 
els preus d’Alacant s’igualaran a altres municipis però encara 
continuaran sent atractius.  
 
 
A continuació comenta algun dels resultats que s’han obtingut d’acord 
amb la bibliografia, per exemple que l’edat no afecta la decisió de 
compra perquè compren des del mateix moment que es retiren.  
 
I com a conclusions destaca que aquest fenomen és un moviment 
permanent i irreversible que canvia les configuracions dels municipis 
cap a on es dirigeixen aquestes persones, i això no s’ha planejat.  
 
Una vegada finalitzada la intervenció de la Sra. Taltavull, pren la 
paraula el senyor Milà per obrir el debat amb els assistents.  
 
El senyor Anton Valero pregunta al senyor Ferran Miralles si no seria 
millor compartir aquestes 15 idees força que tenen al Pla Territorial i 
arribar a un consens per tal de treballar tots en la mateixa direcció.  
El senyor Ferran Miralles comenta que aquestes idees són bastant 
lògiques i van en el sentit de ser més eficient en el consum de sòl, 
evitar fragmentacions innecessàries, no fer ciutats segons el nivell de 
renda, diversificar l’economia, etc. 
 
A continuació el senyor Josep Maria Piñol pregunta al senyor Antoni 
Font sobre el criteri bàsic que s’ha seguit per delimitar els 22 
municipis que formen el pla director urbanístic. El senyor Antoni Font 
aclareix que aquesta delimitació la va fer la Generalitat i no es va 
poder discutir. De totes maneres, encara que a ells els van imposar 
aquests 22 municipis, creu que van fer justificadament la selecció.  
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El senyor Luis Díaz pregunta al senyor Ferran Miralles com es 
conjuguen tots aquests plans sabent que la competència del sòl és 
municipal. El senyor Ferran Miralles contesta que, en concret, el Pla 
Territorial és un instrument per discutir que es fa arribar a la 
Comissió d’Urbanisme per tal que tingui uns criteris per saber com ha 
d’operar. Afegeix que han invertit molt de temps en aquest Pla 
Territorial. Han buscat molta informació, s’han dotat de directrius per 
organitzar-se i intentar ser el més eficients possible. Comenta que 
han intentat crear un producte que no sigui molt estratègic i que no 
s’entengui, ni que tampoc sigui massa concret i envaeixi 
competències. Ell creu que cal donar directrius però sense escanyar.  
 
El senyor Jordi Prats pregunta tant al senyor Antoni Font com al 
senyor Ferran Miralles per la coordinació entre el Pla Territorial i el Pla 
Director Urbanístic. Primer contesta el senyor Antoni Font, el qual 
explica que s’estan produint els dos processos alhora i que el Pla 
Director Urbanístic aprofundeix més en els temes i, en canvi, el Pla 
Territorial és més genèric. També comenta que tots dos plans han de 
ser coherents, ja que els ha encarregat la Generalitat. La seva 
intenció és anar fent i a mesura que hi hagi problemes i 
discrepàncies, anar-los discutint. També apunta que el canvi d’escala 
d’un pla a l’altre és molt important i aleshores les coses es veuen 
diferents. Hi ha una característica que s’ha de considerar: per a 
l’ordenació del territori, és important anar canviant d’escala sovint. 
També comenta que no aprovarien el Pla Director Urbanístic si fos 
contradictori amb el Pla Territorial.  
 
A continuació el senyor Ferran Miralles comenta també que, en 
general, els plans han de ser coherents. Els plans territorials en 
general són força homogenis i, en canvi, els plans directors són més 
heterogenis, ja que s’han encarregat a gent externa a la Generalitat. 
També hi ha altres diferències entre un pla i l’altre. El Pla Director pot 
fer per llei coses que el Pla Territorial no pot fer, per exemple el Pla 
Territorial no pot desqualificar sòl. També comenta que a mesura que 
passa el temps, ells arriben a conclusions del que funciona millor i 
pitjor al territori. En canvi, ell creu que el Pla Director és molt útil i 
pràctic per a determinacions molt concretes. També explica que el Pla 
Territorial és més de discussió, d’estratègia. En canvi, el Pla Director 
té un punt d’executiu.  
 
Un altre dels assistents pregunta al senyor Ferran Miralles com és 
factible passar d’estudis a execucions. També pregunta si estarem 
fent passos perquè ens dirigeixen des de fora.  
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El senyor Ferran Miralles comenta que es vol evitar que persones 
individuals vagin decidint sobre la marxa depenent de qui governa, 
entre altres coses. El Pla Territorial treu conclusions en general i 
seguint un cert camí. És a dir, posa les regles del joc. La gràcia és 
que es discuteixi abans d’aprovar-se. Però una vegada aprovat, 
aleshores caldria seguir-ne les recomanacions. És molt útil que 
algunes institucions se’l facin seu i tirin endavant el Pla Territorial. 
També dóna regles del joc a les comissions d’urbanisme.  
 
El senyor Antoni Font comenta que potser no s’ha de pensar en un 
model de govern metropolità que tingui totes les competències. 
També explica que, pel que fa al Pla Director, és bo que hi hagi 
mecanismes de geometria variable en funció de la problemàtica. És a 
dir, per a segons quin problema no cal que estiguin els 22 municipis 
d’acord.  
 
El senyor Rafel Castells i comenta que, si com s’ha dit, la societat 
civil, les entitats, etc. podran participar en la discussió d’aquests 
plans, alguns projectes que estan programats potser es podria 
esperar a realitzar-los, no sigui cosa que es tirin endavant i aleshores 
condicionin aquests plans.  
 
El senyor Ferran Miralles contesta que el Pla Territorial no té 
mecanismes de suspensió. És difícil aturar la vida. Actualment s’estan 
patint coses que es van decidir fa molts anys. És a dir, durant temps 
hi haurà grues on el Pla Territorial no voldria que hi fossin però 
estaran en un lloc on ja fa temps que s’havia decidit que allí hi havia 
anar un projecte. Però ell creu que en les coses que siguin 
replantejables és on cal actuar. La normativa diu que en el moment 
que es posi un paper sobre la taula, aleshores aquests documents 
s’han de tenir en compte en les comissions d’urbanisme. El Pla 
Director sí que pot suspendre; el Pla Territorial, no.  
 
Després del torn obert de preguntes, pren la paraula el senyor Agustí 
Segarra i agraeix a tothom la seva assistència. També apunta que 
potser caldrà mirar fora per veure què fan altres territoris com Bilbao, 
Saragossa i Barcelona. Avui s’ha parlat del Pla Territorial i del Pla 
Director Urbanístic; es tracta de plans que a l’hora de fer el Pla 
Estratègic del Camp de Tarragona caldrà tenir-los molt en compte. 
També comenta que la cooperació és molt important i caldrà reclamar 
a les institucions que donin sentit a tota aquesta feina. Les 
administracions supralocals hauran de crear incentius perquè quan 
els ajuntaments s’agrupin per resoldre temes conjunts, se sentin 
recolzats.  
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I finalment el senyor Josep Maria Milà i dóna per finalitzada la Segona 
Jornada Monogràfica del Pla Estratègic del Camp de Tarragona 
agraint la presència als assistents a les 21 h.  
 
Reus, 24 de maig de 2007 
 


