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       TERRITORI
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Perspectiva històrica: dels ilercavons fins a la Tortosa del Segle XXI. Alguns trets 
únics i inconfusibles de la ciutat

La manera com habitem, treballem, governem, ens entretenim, convivim o ens desplacem a les ciutats 
i pobles està profundament entreteixida amb la manera com aquestes han estat construïdes històri-
cament. Els estudis ens mostren que ciutats que van ser en el passat tan importants com Tortosa es 
van fer com i on són per una combinació estreta entre la seva localització en el territori i les caracte-
rístiques del seu entorn físic, d’una banda; i la prioritat donada a la protecció i defensa dels habitants i 
dels béns de les institucions en el poder (monàrquiques, religioses, polítiques, comercials) en diferents 
etapes al llarg de la història, de l’altra. Així, en aquesta secció dedicada al territori, abordarem en pri-
mer lloc, i de manera més general, alguns trets singulars que han fet de Tortosa la ciutat que és avui; 
a l’apartat següent aprofundirem més específicament en la seva evolució urbanística.

Tortosa és la capital de la comarca del Baix Ebre i de l’Ebre català. Està situada a les Terres de l’Ebre, 
al sud de la comunitat autònoma de Catalunya. Encerclada pel massís dels Ports i per les serres de 
Cardó, aquí conflueixen els antics territoris de la Corona d’Aragó en un territori singular vorejat pel 
riu Ebre, que emprèn el seu darrer curs vers la desembocadura a la mar Mediterrània per la vall on 
s’assenta la ciutat, tot perllongant-se amb les hortes sota la mirada de la bella i silenciosa silueta dels 
Ports fins a trobar el fèrtil paisatge del Delta.

Tortosa es troba situada en un punt estratègic, ja que es troba al centre d’un triangle en els vèrtexs 
del qual es localitzen els grans nuclis industrials de Barcelona, València i Saragossa, a una distància 
aproximada de 200 km d’aquestes ciutats.

Situada a 90 km de Tarragona, constitueix un pas obligat per a totes les mercaderies que es trans-
porten cap al llevant peninsular, el sud d’Espanya i el Continent africà, tenint en compte, també, de 
les que procedeixen d’aquestes zones i que tenen com a destinació els diferents països europeus. A 
més, cal remarcar que és un punt de pas per a la mercaderia destinada o procedent del centre i del 
nord de l’Estat.

Per carretera Tortosa està comunicada amb les principals ciutats espanyoles per mitjà de la N-340 (Ca-
dis-Barcelona), la C-12 (Eix de I’Ebre) (Amposta-Tortosa-Lleida-França) i l’autopista AP-7 (França-Bar-
celona-València). Disposa d’un servei d’autobusos que connecta amb els municipis de  les rodalies  i 
directament amb la xarxa de transport que comunica les principals províncies del territori de I’Estat. 
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Per ferrocarril la doble línia d’alta velocitat Barcelona-València que travessa la comarca té connexions 
per a mercaderies i passatgers amb la ciutat i amb les zones industrials. El servei ferroviari Torto-
sa-Barcelona cobreix el transport de viatgers per mitjà dels ferrocarrils de RENFE.

El fet que l’Ebre fou l’entrada natural des de la Mediterrània cap a l’interior de la península, tant per 
al viatger com per a les activitats comercials, ha fet esdevenir Tortosa una ciutat de pas i d’encontre, 
però també de grans enfrontaments bèl·lics durant la major part de la seva història. Aquesta identi-
tat de ciutat cruïlla o ciutat frontera és reforçada pel fet que es troba en una zona de transició entre 
Catalunya, Aragó i València, cosa que contribueix històricament a la construcció de bona part de la 
seva idiosincràsia. L’emplaçament i naturalesa geogràfica és font d’una notable riquesa lingüística, 
gastronòmica, de costums i experiències col·lectives, i en l’enorme patrimoni historicoartístic es fa 
evident una mescla humana de molts segles d’existència. Aquesta diversitat tan antiga li valgué en 
algun temps el sobrenom de ciutat de les tres cultures (musulmana, jueva i cristiana).

El nucli antic de Tortosa és l’origen de la ciutat, on deixaran la seva petjada singular diferents pobles 
al llarg de la història. L’assentament de la civilització ibèrica es produeix cap als segles VII i VI abans 
de Crist i aquí, al curs final de l’Ebre, els pobles ibers s’anomenaran ilercavons. Posteriorment, els 
romans impulsen el creixement i desenvolupament de l’ara anomenada HiberiaIuliaIlercavoniaDertosa 
(popularment coneguda com la Dertosa romana), tot aprofitant l’Ebre per controlar l’entrada a l’interior 
del territori per via fluvial i convertint la ciutat en un dels ports militars i comercials més importants de 
la península a la Mediterrània en aquell temps. Poques dades sobre el període posterior de domini 
visigòtic han arribat als nostres dies, però en general, d’aquesta època ibèrica, romana i visigòtica, 
se’n conserven a la ciutat restes abundants, fruit d’excavacions arqueològiques fetes al municipi i a 
la comarca.

La poc coneguda ciutat visigòtica caigué en mans sarraïnes entre el 713 i el 718. El domini de la de-
sembocadura de l’Ebre va facilitar a l’al-Àndalus el control de les comunicacions cap a les terres del 
nord i l’interior de la península. La Turtūša islàmica serà, amb Làrida (Lleida), el nucli urbà musulmà més 
important de la Catalunya medieval, un dels centres neuràlgics de l’anomenada Marca Superior i nucli 
de comunicacions que funcionava com a capital de frontera no solament davant dels territoris cristi-
ans del nord, sinó també a la franja costanera. Eren temps de lluites i revoltes, Turtūša fou reforçada 
amb la construcció de fortaleses i de drassanes.  
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Amb la conquesta cristiana del 1148, la població sarraïna es reduirà en produir-se una migració cap 
a nuclis rurals propers. Tot i que, en principi, conserven els costums i una relativa llibertat de culte, 
aquesta tolerància anirà minvant progressivament. Les persecucions, la creació de la Santa Inquisició 
—en època dels reis Catòlics— i la política de conversions forçoses i d’adoctrinament culminaren amb 
l’expulsió definitiva dels moriscos catalans a l’inici del segle XVII. A les Terres de l’Ebre, però, aquesta 
expulsió no arriba a ser efectiva gràcies a la integració de la petita comunitat morisca i a la intercessió 
a favor seu del bisbe Pedro Manrique.

Al patrimoni històric, en concret una làpida trilingüe, tenim constància de l’existència de jueus a Torto-
sa des d’època visigòtica, tot i que s’especula que la seva presència es remunta a l’etapa de domina-
ció romana. Amb l’arribada dels musulmans, les comunitats jueves en general van gaudir d’una etapa 
de prosperitat, d’una certa permissivitat i llibertat de culte, a canvi del pagament d’algun tribut. Com 
a conseqüència, hi va haver un augment important de població. Els estudis talmúdics donaran un nou 
impuls al conjunt de la tradició oral jueva (lleis, costums, llegendes, històries) i es renovaren les arts 
de l’escriptura. Atesa la posició fronterera i la tradició comercial, la comunitat jueva de Tortosa fou el 
nexe d’intercanvi entre les comunitats cristiana i islàmica. 

En l’apassionant història de la ciutat, l’aljama jueva era una de les més importants del país. Les acti-
vitats comercials i financeres dels membres més preeminents beneficiaven indirectament la població 
cristiana i ajudaren en més d’una ocasió a finançar les empreses de la Corona i a resoldre els proble-
mes de subsistència. No obstant això, durant el segle XIV, s’obre a tota la península un període de 
forta pressió social envers els jueus, que tindrà com a conseqüència les emigracions i les conversions 
en massa. El saqueig dels calls jueus —bàsicament per raons econòmiques que prengueren una apa-
rença religiosa— és cruent a molts indrets, però no tant a Tortosa. Per ordre reial, les autoritats locals 
decidiren recloure els membres de l’aljama al castell de la Suda per protegir-los d’un possible atac.

A principi del segle XV, però, s’inicià la Disputa de Tortosa a l’entorn de la pèrdua de sentit de la 
religió jueva: setanta sessions públiques presidides pel papa Luna en una controvèrsia que tingué 
conseqüències nefastes per a la comunitat jueva de la ciutat. Tots els rabins que hi van prendre part, 
a excepció de dos, van abjurar de la seva fe, cosa que obrí la porta a una onada de persecucions, 
conversions en massa i una butlla papal contra les llibertats dels jueus. Aquest va ser un fort cop per 
a la comunitat jueva, que culminaria amb l’expulsió el 1492. Ebre avall, els jueus tortosins iniciaven el 
camí de l’exili, mentre deixaven enrere casa i ciutat, per dispersar-se després per Europa.
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Com ja s’ha comentat, la llarga coexistència de jueus, sarraïns i cristians féu un tomb definitiu a mitjan 
segle XII. Tortosa enceta un nou període: el de la dominació cristiana. En els propers segles es con-
figuraran els trets fisonòmics més característics de la ciutat, molts dels quals s’han conservat fins a 
l’actualitat. Parlem de la Tortosa que es consolida políticament i econòmicament a la baixa edat mit-
jana, capital de la vegueria que du el seu nom i seu d’una de les diòcesis més extenses d’Espanya. A 
partir de l’expulsió dels jueus el 1492, només resten a la ciutat cristians i també moriscs o nous cristi-
ans educats als Reials Col·legis a l’actual barri del Rastre. La poderosa Tortosa d’aquell període, amb 
els seus palaus i edificis imponents es fa visible encara avui als carrers més tradicionals de la ciutat, 
com ara el carrer de la Rosa. El pes que ha tingut l’Església i les comunitats religioses històricament a 
la ciutat també es fa evident pels seus conjunts arquitectònics. La rehabilitació d’algunes d’aquestes 
construccions en els darrers anys ha permès aprofitar-los per a nous usos: places, museus o serveis 
de les diferents administracions públiques que tenen presència a la ciutat.

Als segles XVII i XVIII, els episodis bèl·lics que van sacsejar la ciutat propiciaren la construcció de 
noves fortificacions. Malgrat les diferents guerres i els desastres naturals que patí Tortosa a principi 
del segle XIX, la població experimentà un significatiu augment demogràfic, fet que va comportar l’ei-
xamplament i la sortida del clos emmurallat del que avui coneixem com a centre històric o nucli antic. 
A final de segle, les muralles estan enderrocades i Tortosa, ja sense barreres, creixerà principalment 
per la zona dels eixamples i el barri de Ferreries, a la banda dreta del riu. Les classes socials benes-
tants abandonen el centre de la ciutat i s’instal·len a la zona d’expansió més important. L’arribada del 
ferrocarril, amb les vies traçades i l’estació en aquesta part del municipi, també va produir canvis en 
l’estructura urbana.

Durant la Guerra Civil, Tortosa va patir de manera directa i devastadora l’efecte dels bombardeigs i 
del foc d’artilleria, ja que va ser front de guerra durant més de mig any i escenari de la sagnant Batalla 
de l’Ebre, la qual ens recorda el monument que s’erigeix enmig del riu i que tanta polèmica social ha 
causat.

La destrucció de la ciutat va ser total, els edificis ensorrats i els carrers plens de runes eren l’escenari 
al qual s’afegia l’esfondrament de l’activitat econòmica, tant la industrial com l’agrícola —a causa de 
l’abandonament de la ciutat en ser evacuada l’abril del 1938, mentre va ser front de guerra—, i encara 
la desvertebració total de la societat civil. El municipi havia perdut durant el conflicte un vint per cent 
de la població —el 1940 Tortosa tenia 38.269 habitants— i entre les persones desaparegudes estaven 
moltes de les principals i més destacades personalitats dels àmbits polític, sindical, intel·lectual, 



15
Crèdits i agraïments
Pròleg institucional
Pròleg ciutadà
Introducció

Monografia objectiva
Característiques estructurals 
Territori
Població
Economia
Vida comunitària
Govern municipal

Descripció sectorial
Treball, ocupació i atur
Educació
Sanitat
Socioassistencial
Temps de lleure, cultura i esports
Medi ambient

Comunitat i fases de la vida humana

Monografia subjectiva
Marc conceptual i metodològic
Relacions en la comunitat
Actituds envers la diversitat
Normatives i civisme
Valors: respecte i tolerància
Participació social
Comunicació intercultural
Conflictivitat latent
Pertinença i identitat
Marc democràtic

Primeres conclusions
Annexos 
Annex 1: llistat d’entitats al municipi
Annex 2: llistat de participants als col·loquis

Bibliografia

Índex de taules i gràfics

l’econòmic, obrer i associatiu. A les morts produïdes en els bombardeigs i en combat al front, se su-
maven les de l’estiu del 36, durant els fets revolucionaris de reacció a la sublevació militar, i les de la 
dura repressió del règim franquista a patir del 39, així com l’absència d’aquelles persones que van pa-
tir presó, que van ser confinades a camps de concentració o de treball, i d’altres que davant la situació 
van haver d’optar per exiliar-se o per buscar feina fora de la ciutat o del país.

Acabada la Guerra, comença un període de reconstrucció que, per la seva importància  en la confi-
guració urbanística de la ciutat, detallem amb més profunditat a l’apartat següent, en el de l’evolució 
urbana de Tortosa. A la vegada que es reparaven edificis i carrers, i s’arranjaven els subministraments 
de llum, aigua potable, gas i combustibles, la situació de precarietat era aprofitada per una part de la 
població, que amb l’estraperlo aconseguia fer grans fortunes, principalment amb el comerç de l’oli i 
de l’arròs al mercat negre. Aquest fet va fer, de retruc, remuntar la línia Tortosa-La Cava. 

El 1950, el municipi de Tortosa comptava amb 45.672 habitants, dels quals 20.954 pertanyien a Torto-
sa ciutat i la resta, als ravals. Durant la primera meitat de la dècada, la població continua el procés de 
creixement iniciat a la dècada anterior, gràcies a l’arribada de població immigrada procedent sobretot 
d’Andalusia; però, ja en els darrers anys de la dècada, el nombre d’habitants del municipi comença 
a davallar fins a arribar a 43.267 el 1960. La causa d’aquest descens de població va ser l’emigració 
a altres indrets amb més oportunitats de treball, ja que Tortosa no va participar en el procés d’indus-
trialització esdevingut a bona part de l’Estat a partir de la dècada dels 60. La seva població quedà 
estancada i va romandre fora del creixement econòmic característic d’aquest periode a altres indrets 
del país. Durant la dècada dels 70 s’accentúa aquesta tendència com a conseqüència del procés 
d’emancipació i independència dels pobles de l’Aldea, Camarles i els que formaran el nou municipi 
de Deltebre. 

Amb l’arribada de la transició democràtica, la manca d’una major dinàmica en la població converteix 
Tortosa en una localitat amb una clara tendència a l’envelliment i amb un elevat índex de població 
autòctona. Políticament, sorgiren diverses entitats que es van presentar com una alternativa als ajun-
taments franquistes. Cert revifament cultural i econòmic fa créixer el nombre d’entitats socials de tota 
mena durant aquest temps, destacant les iniciatives de reivindicació de la parla tortosina i la recupera-
ció del folklore tradicional que han estat de sempre signes d’identitat propis de les terres tortosines. A 
tots aquests aspectes, així com a la tímida recuperació econòmica de finals de segle passat i principis 
del segle XXI, li dediquem un tractament en major profunditat en els apartats següents. 
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Definició de la ciutat: característiques urbanes, arquitectòniques i d’habitatge

Evolució històrica de l’estructura urbanística a Tortosa fins al segle XIX

Com hem dit anteriorment, la construcció urbanística de Tortosa com a ciutat ha evolucionat marca-
da molt especialment per la seva situació vora el riu Ebre, de gran navegabilitat en temps de difícil 
comunicació per terra, i caracteritzada per una sèrie de elevacions de terreny per la banda de llevant. 
La orografia és un component fonamental per entendre la configuració urbana de Tortosa. El seu nucli 
històric es va assentar encaixat en aquest terreny de topografia dual: per una part les vessants dels 
turons del Castell i del Sitjar, amb un gran desnivell entre les cotes més baixes i les més altes en un 
espai molt reduït. I per una altra banda, les parts més planes entre els turons. 

El lloc fou idoni perquè la ciutat jugués un paper actiu en la història de les lluites de poder en el territori. 
Les freqüents agressions foranies, xocs militars i conflictes bèl·lics requerien a Tortosa el bastiment 
d’un recinte murallat amb construccions específiques, cada cop més sofisticades i impenetrables amb 
els avenços en enginyeria militar i arquitectura defensiva. L’impuls, els models i el procés de construc-
ció dels recintes fortificats així com les successives etapes de fortificació, rehabilitació, conservació, 
modificació i enderrocament van configurar un nucli urbà històric envoltat de muralles, amb uns barris 
assentats a les vessants dels turons i uns altres situats a les parts més planes entre els turons o a 
l’extrem nord del recinte murallat.  Si bé sovint es posa de relleu la importància de les muralles per a la 
societat tortosina pel fet de ser elements simbòlics amb significació política, jurídica i espiritual, i tam-
bé com a instruments de delimitació i control de la ciutat dins el territori, no oblidem que la principal 
motivació que va portar a la construcció, remodelació i arranjament de les muralles de Tortosa va ser 
la de defensar la ciutat contra possibles enemics durant la major part de la seva història. 

Un sector més vell a la ciutat antiga correspon suposadament al de la ciutat romana. És difícil i con-
trovertit definir amb precisió els confins i trets urbanístics de Tortosa a l’Edat Antiga. Segurament en 
temps de Juli Cèsar, ja el petit nucli ilercavó aconseguiria la categoria de municipi. El que avui s’ano-
mena la Suda havia de ser el castell i és possible que alguna muralla seguís els accidents naturals. 
El recinte de la ciutat devia seguir per la vora del riu, entre el lloc on el barranc del Rastre desguassa 
a l’Ebre i la banda on desaigua el barranc del Cèlio. Per llevant devia seguir el barranc del Rastre; els 
portals d’entrada a la ciutat podien ser el del Romeu i el del Pont de Pedra, i el centre del municipi 
romà estaria emplaçat al fòrum, on avui trobem la catedral. 
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Els carrers, estructurats reticularment, estarien envoltats per les muralles, un fòrum romà, l’acròpolis i 
altres construccions, algunes restes dels quals romanen encara avui com a testimoni.

La ciutat visigòtica, de la que actualment es té ben poca informació, deixa pas a la Turtūša islàmica, 
que fou reforçada amb la construcció de fortaleses i de drassanes per construir les naus de la flota 
sarraïna i el segle X es fixa en la història de la ciutat com un temps de gran impuls d’obres públiques. 
Envoltats de muralles, l’alcassaba, socs, tallers artesanals, banys públics, mercats s’articulaven a 
l’entorn de la mesquita major de la medina que, amb la conquesta cristiana posterior, serà purificada 
i utilitzada com a temple cristià. El desaparegut edifici ocupava l’espai on avui es troba la catedral. 

La Tortosa medieval separa la moreria de la ciutat cristiana i, sempre emmurallats, ja existeixen els 
barris de Sant Jaume i el Castell o els de Santa Clara i Garrofers, que s’assenten a les vessants dels 
turons del Castell i del Sitjar. I ja tenim barris com els de Montcada, Catedral o Zona Centre, que se 
situen a les parts més planes entre els turons, o el barri de Remolins (Calljuïc o barri dels jueus) en 
l’extrem nord del recinte. L’anomenat call jueu tenia un call vell —del qual poca cosa resta— i un call 
nou, que conserva actualment gairebé intacta l’estructura urbanística amb els carrers laberíntics i es-
trets, i les cases –moltes d’elles ara desocupades i tapiades- recollides a l’entorn de places petites on 
no transiten els vehicles d’avui.

En aquesta època la ciutat fou dividida en quatre parròquies. Els poders civils i eclesiàstics construei-
xen llurs edificis austers i imponents (jutjats, hospital, casa de la caritat, palau episcopal...), i la catedral 
s’assenta al bell mig de la ciutat antiga a l’espai en què anteriorment s’havien situat el temple romà, 
la mesquita i la desapareguda seu romànica. La poderosa Tortosa d’aquell període, amb els palaus 
de notables i les elegants façanes, es fa visible encara avui als carrers més tradicionals de la ciutat, 
com ara el carrer de la Rosa. El pes que ha tingut l’Església i les comunitats religioses històricament 
a Tortosa és evident a les zones del nucli antic més densament poblades de convents de monges i 
framenors i vestigis d’antigues esglésies, com ara el carrer de Montcada i el barri de Santa Clara amb 
els carrers estrets que llisquen pels vessants del turó del Sitjar. 

És un temps d’esplendor en que es duplica l’espai urbà i cal bastir noves defenses adequades al crei-
xement. En plena Baixa Edat Mitjana, Tortosa és un dels centres urbans més importants de Catalunya 
i de tota la Corona. L’activitat constructiva i l’obra pública és desenvolupada pel Consell de la univer-
sitat, que empren al municipi l’obra de construcció i manteniment de les muralles de més amplitud i 
amb més repercussions per a la ciutat i el territori en diversos sentits: des del canvi de la fisonomia 
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urbana, fins a l’aparició d’uns mecanismes administratius de regulació de les obres. Un segon recinte 
murallat, més ampli, es construeix des de la porta del Temple fins a la de Sant Joan, i per la part del 
Rastre es traçà una altra línia murallada. El segle XVI és també assenyalat com a època de dinamisme 
arquitectònic amb la construcció de diversos col·legis i edificis renaixentistes, però en general el crei-
xement urbà es paralitza durant l’edat moderna.

Als segles XVII i XVIII, els episodis bèl·lics que van sacsejar la ciutat propiciaren la construcció d’un 
seguit de fortificacions que configuraren un sistema defensiu que convertiren Tortosa en una autèntica 
plaça forta difícilment expugnable.  Així, en aquest temps, Tortosa segueix sent una ciutat tancada 
dins les seves muralles i amb cases disseminades sense cap estructura urbana situades a prop dels 
portals i horts del voltant. El creixement urbà de la ciutat ja es planteja com un problema però no es 
poden enderrocar muralles perquè la situació política del país no ho permetia. Les autoritats tortosines 
intenten, no obstant, diversos projectes urbanístics que superin els límits de les muralles i eixamplin 
l’espai urbà, tasca ben complexa si tenim en compte que bona part del territori era propietat de l’Es-
glésia o privada i no municipal. Així, es creen els nous ravals de Caputxins, Sant Vicent o Ferreries 
però fracassa, per exemple, la construcció del raval de la Tortoseta al costat del portal del Temple, 
molt probablement on ara és el Parc Municipal, degut a interessos pecuniaris en aquest indret de 
l’Església i d’alguns gremis. I finalment, vers mitjans del segle XIX es van començar algunes millores 
urbanes que canvien l’estructura de la ciutat murallada: es trasllada el fossar del Rastre, es construeix 
un passeig en aquest indret i un altre a Remolins, i algunes propietats urbanes de l’Església passen a 
la burgesia. 

Canvis i reestructuracions urbanes durant els segles XIX i XX

Malgrat les diferents guerres i els desastres naturals que patí Tortosa a principi del segle XIX, la po-
blació experimentà un significatiu augment demogràfic i la ciutat inicia la transformació cap a la seva 
configuració urbanística més actual quan surt definitivament del clos de les muralles a partir de la se-
gona meitat del segle, coincidint amb el final de la darrera de les guerres carlines. Com altres ciutats 
de característiques similars, la pressió urbana per expandir-se extramurs és ja insostenible. S’autoritza 
la creació d’un barri al Rastre, zona destinada a habitatges populars i, en especial, s’eliminen els sis-
temes defensius del Temple i de Remolins. Amb l’enderrocament de les muralles i amb l’excepció de 
les zones on hi havia els castells i fortins, ara la ciutat pot eixamplar-se pel voltant de tot el nucli urbà 
històric i al llarg del riu, a banda i banda. El projecte d’eixample urbà del Temple i de Remolins es posa 
en marxa seguint un esquema de pla regular amb carrers amples i places espaioses, que contrasta 
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fortament amb els barris del nucli històric de carrers estrets, empinats i angulosos, escales i illes irre-
gulars d’habitatges antics, tots ells trets urbans característics de la ciutat intramurs. Els carrers més 
importants de la ciutat emmurallada havien estat els de la Rosa, de la Mercè, Montcada, de la Ciutat 
i pocs altres; en aquesta zona es feia la vida comercial i hi havia les cases de la noblesa tortosina i 
d’antics gremis i oficis, com ho recorden encara molts noms de carrers (Montcada, Mercaders, Pesca-
dors, etc.). Però en eixamplar-se la ciutat, la gent benestant abandona definitivament el centre històric 
i comença a traslladar-se als nous carrers, disposats en illes regulars de cases més confortables i més 
ben condicionades a l’entorn del carrer de Cervantes i l’avinguda de la Generalitat. Acostumada a viu-
re tants segles reclosa dins les muralles, els eixamplaments marcaran d’ençà les línies de creixement 
de la ciutat. Cal destacar que l’enderrocament de muralles va afectar, prioritàriament, aquells conjunts 
que quedaven al bell mig de la ciutat, que s’espongen i reben més llum i sol. Alhora, les classes més 
humils que habiten el centre històric veuen relegada la seva urgent adequació davant l’esforç urbanís-
tic dels eixamples. 

Amb la Revolució Industrial catalana arriba a Tortosa el ferrocarril el 1867, que fou un altre dels fets 
que contribuí a modificar la fesomia de la ciutat i que va produir canvis en l’estructura. La nova via 
fèrria integrava Tortosa, un cop més, dins la xarxa de comunicacions, a la vegada que sentenciava la 
navegació i el comerç al riu. La ciutat ha anat estenent-se fins a traspassar la frontera de la traça de 
les vies, que la van dividir i van deixar aïllat el Temple, un dels barris més nous i encara en creixement 
que ara és més accessible gràcies a obres recents.

L’Eixample de Tortosa, projectat per l’arquitecte Sebastià Cabot i desenvolupat en properes fases per 
Víctor Beltri i Roqueta i Joan Abril i Guanyabens, es consolida i engrandeix amb edificis notoris i de 
caràcter públic, com ara el el modernista Mercat Municipal, el Mercat del Peix i l’antic Escorxador. 
L’Eixample consta de dos sectors netament diferenciats i separats per la línia de ferrocarril: l’Eixample 
(popularment l’Ensanxe), a llevant de la via, i l’Eixample del Temple, entre la via i el riu, però estenent-se 
també fins al lloc on hi havia l’antic portal del Temple a l’altra banda del traçat ferroviari. L’avinguda de 
la Generalitat és la via principal que fa d’enllaç en aquest sector d’eixample. Dissortadament, l’antic 
barri de Pescadors que els envoltava fou destruït a la Guerra Civil.

Amb l’expansió urbana i un cop desplaçats els centres vitals de la ciutat, es creà la necessitat d’in-
tegrar espais verds i d’esbarjo dins l’entramat urbà. Un modest passeig de moreres on estaven les 
drassanes i tenien els obradors diversos gremis és l’origen de l’actual Parc Municipal de Teodor Gon-
zález, obra de plantejament modernista de Joan Abril, que s’estén entre l’avinguda i el riu i ha anat 
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canviant-ne el disseny segons els estils de les diferents èpoques. Avui acull la renovada Llotja medi-
eval, que desenvolupava funcions comercials com a centre de contractació i dipòsit de mercaderies 
vora el riu. Aquesta és, doncs, a principis del segle passat la ciutat comercial que, amb la construcció 
del pont de l’Estat (1899) després de l’incendi que va cremar el pont de barques, quedà fermament 
connectada a l’altra banda del riu, amb el barri de Ferreries. 

El passeig que obre Ferreries al riu és vorejat per algunes cases clàssiques i per l’església del Roser, 
però, a diferència dels eixamples, aquest barri creixerà més lentament i la disposició de les noves 
construccions es fa sense planificació. Tot i així, ja comença a tenir una funció comercial i industrial.

La Guerra Civil va tenir efectes dramàtics a Tortosa. Fou un dels municipis catalans més damnificats 
humanament i en la seva estructura urbana. Un cop acabada la Guerra, comença un difícil període 
de reconstrucció —per al qual el municipi demanarà la intervenció de la Dirección General de Regi-
ones Devastadas—, en què s’acollirà al «Decret d’adopció» per a ciutats en les quals la destrucció 
del volum total d’habitabilitat hagués estat superior al 75%. Regiones Devastadas continua amb les 
tasques, ja iniciades pel municipi, de neteja de les runes, d’enderrocament dels edificis que represen-
taven perill per a la població i d’adequació d’habitatges per als ciutadans que s’havien quedat sense 
casa. Però, la ciutat està tan malmesa que no és fins al 1942 que s’inicia realment una reconstrucció 
que finalitzarà el 1954.

Els treballs es van centrar primer en la reconstrucció dels equipaments que afectaven directament la 
vida dels ciutadans, com ara habitatges, escoles, equipaments sanitaris i edificis de serveis públics; 
més endavant s’emprenen les obres d’urbanització del barri de Pescadors.

Per tal de restablir la comunicació amb la ciutat, es realitzen les obres de reparació de dos trams es-
fondrats del pont del tren —1940— i la construcció del nou pont de l’Estat, amb la qual Tortosa recu-
perava —el 4 d’abril de 1941— un pas estable per travessar el riu, ja que, des del final de la Guerra, 
per travessar d’una riba a l’altra s’havia de fer amb una barcassa. Les infraestructures de comunicació 
es completen amb la posada en marxa de la línia de ferrocarril de la Val de Zafán —el setembre de 
1941— que permetia unir Tortosa amb Saragossa.

L’obra pública més important realitzada a Tortosa fou la construcció dels murs de canalització de 
l’Ebre a tota la façana urbana de Tortosa, realitzada entre el 1944 i 1951, i que volia evitar desastres 
com els de la riuada de l’octubre del 37.
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Molts estudiosos d’aquest període remarquen que hagués estat un moment idoni per establir una 
planificació urbana integral, moderna i coherent, però es va perdre aquesta oportunitat. Tot i que les 
autoritats franquistes van pavimentar carrers, desenrunar la ciutat i portar aigua a les fonts públiques, 
les tasques de reparació es van centrar principalment en alguns dels edificis patrimonials de la ciutat 
i de l’Església, com ara la Catedral, el Palau Episcopal, l’església del Roser, el convent de Sant Joan 
i el de les clarisses, els col·legis, el Mercat central, el del Peix, l’Escorxador, entre d’altres. També van 
ser arranjats edificis de l’Eixample, que van sofrir molts danys. El barri de pescadors es va acabar 
d’enderrocar i al seu lloc es va bastí la casa de la ciutat i una plaça porxada. En aquest temps imme-
diatament posterior a la guerra es va urbanitzar bona part del barri de Ferreries a la banda dreta de 
l’Ebre, on es van construir quatre blocs amb un total de 144 habitatges, les Escoles, un mercat, i l’Es-
cola del Treball. La manca de vivenda suficient a la ciutat du a que l’Obra Sindical del Hogar, depenent 
del sindicat vertical, construeixi 26 nous habitatges a la urbanització anomenada 13 de Gener. És en 
aquesta etapa que culmina la construcció del Seminari Diocesà, però Tortosa ja no tornarà a ser la 
ciutat important del passat pel que fa la seva rellevància política, econòmica i religiosa al país.

Durant la dècada del 1960 i part de la dècada del 1970 el terme municipal de Tortosa era, amb 424 
km2, un dels més grans de Catalunya. El 1964 s’aprovà un pla general d’ordenació urbanística de 
Tortosa i Roquetes que, mancat de bases reals i sense ser assumit pels constructors, degenerà en un 
caos urbanístic. A la segona meitat de la dècada del 1960, alhora que antigues pedanies intentaven 
de segregar-se del municipi, la ciutat s’expandí pel barri de Ferreries i per l’Eixample del Temple. Els 
principals nuclis, pobles o caseries del terme de Tortosa són la Raval de Jesús i els pobles de Bítem, 
Campredó, els Reguers i Vinallop. A més, hi ha els nuclis del Castell de Mianes, la Font de Quinto, la 
Masada de Gassol, el Mas Aiuso i Santa Rosa de Lima. El municipi inclou, així mateix, els enclava-
ments de la Bassa dels Ganduls i de la Mola de Catí, als Ports de Tortosa. Va ser en aquest temps que 
es va construir el Polígon Industrial de Campredó, que es va projectar el de Vinallop i que el fenomen 
de la segona residència es va anar expandint per la rodalia de la ciutat: Mitan (o Mig) Camí, Sant Jo-
sep de la Muntanya, Caputxins, etc. Els anys seixanta s’intentà la modernització de l’ajuntament i es 
portaren a terme diverses obres públiques (ambulatori, Palau de Justícia, el parador de turisme de la 
Suda, etc). El 1966 el general Franco inaugurà a la ciutat el controvertit monument a la batalla de l’Ebre 
en un dels pilars de l’antic pont (el que havia substituït el pont de barques), destrossat durant la guerra 
i que no es reconstruí.
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Amb l’arribada de la transició democràtica, es produeixen les segregacions definitives de Deltebre 
(1977), Camarles (1978), Sant Jaume d’Enveja (1978) i l’Aldea (1983). La extensió de Tortosa va dismi-
nuir considerablement, tot i que continua essent un municipi de dimensions importants (219,60 km2) 
que es desplega a les dues bandes del riu. En aquesta etapa i fins al present, el municipi de Tortosa 
presenta una divisió espacial molt diferenciada. A la banda esquerra de l’Ebre, i a l’ombra de turons i 
muralles, trobem el nucli antic i els eixamples. L’Eixample Vell té una funció comercial i de serveis molt 
rellevant a la ciutat, és una de les zones més densament edificades però no disposa de possibilitats 
de creixement per manca d’espai. Com també ha succeït amb el centre històric, ha estat abandonat 
progressivament com a lloc residencial, mentre que la perifèria experimenta el seu procés d’urbanit-
zació, fet que contrasta amb la poca activitat de rehabilitació d’edificis i carrers als barris històrics 
fins ben recentment. Fora les muralles històriques i també de la banda esquerra del riu, tenim actual-
ment l’Eixample modern, de carrers perpendiculars i illes amb xamfrans a les cruïlles, delimitat cap al 
sud-est pel raval de Sant Llàtzer i separat per la línia fèrria a migdia dels barris del Parc i del Temple. 
Aquestes han estat zones de creixement en els darrers anys, amb la urbanització de grans superfícies 
residencials i d’equipaments vorejades per les entitats municipals descentralitzades (EMD) de Bítem 
i Campredó. A la dreta de l’Ebre es situen el barri de Ferreries i les pedanies dels Reguers, Vinallop i 
l’EMD de Jesús. Ferreries és la zona de ciutat que ha tingut millors perspectives de creixement durant 
aquest període. Amb una forta activitat constructora, és el barri més poblat, tot i que amb una den-
sitat baixa de població i aquí es concentren actualment bona part dels serveis públics de la ciutat. El 
seu dinamisme ha fet que, en alguns aspectes urbans, Ferreries prengui el relleu a un centre massa 
congestionat. 

Segle XXI: POUM i PinCat

La Tortosa vella arriba al segle XXI amb els barris històrics del nucli antic, Remolins, Rastre, Garro-
fer i Santa Clara immersos en una degradació continuada i un fort despoblament, tot i que és força 
activa comercialment i és la zona monumental de la ciutat, parcialment encerclada per muralles que 
han perdurat fins als nostres dies en un millor o pitjor estat de conservació, fins un total de 6 Km de 
perímetre. Avui és reconegut que la ciutat de Tortosa actualment posseeix un dels conjunts fortificats 
en extensió i qualitat més importants de l’Estat espanyol i, d’acord amb els estudiosos, ens atrevirem 
a dir d’Europa. 
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La recuperació del centre històric rep el seu primer impuls l’any 2003 amb l’inici del Pla d’ordenació 
urbanística municipal (POUM) aprovat posteriorment el 2007 i que revisava el Pla general d’ordenació 
urbana del 1986. S’incidia també en la construcció de grans equipaments i el desenvolupament indus-
trial, amb la creació del polígon Catalunya Sud. L’any 2004 el Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat promou la Llei 2/2004, coneguda com a Llei de Barris, per a la millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixen d’atenció especial, amb la qual es creava un fons com a ins-
trument de col·laboració institucional i financer destinat a donar suport econòmic a aquelles poblacions 
de Catalunya que tenen la necessitat d’emprendre projectes i actuacions de caràcter integral per tal de 
pal·liar els dèficits de la qualitat urbana. 

L’Ajuntament de Tortosa va acordar en Ple extraordinari de 25 d’abril de 2005 sol·licitar l’ajut per tal de 
dur a terme el projecte de Pla Integral del Casc Antic de Tortosa (PinCAt) amb l’objectiu de rehabilitar de 
manera integral el centre històric de la ciutat. El projecte era el resultat del treball a partir de diversos es-
tudis sobre l’àrea urbana afectada pel projecte iniciats durant l’any 2004:  una anàlisi i reconeixement de-
mogràfic i social, el treball de consultoria o assistència per a l’elaboració d’estratègies dels equipaments 
i la qualitat urbana, i de la memòria elaborada pel Consell de Participació Ciutadana per a la Recuperació 
dels Barris Històrics de Tortosa.  A més d’una diagnosi estructural i d’habitabilitat de les construccions. 

El 27 de juliol del mateix 2005 la Generalitat resol concedir a la ciutat de Tortosa una subvenció de 
9.448.546,41 € per a la realització del PinCAt. La nova Llei d’Urbanisme, vigent a Catalunya des de 2005, 
obliga l’Ajuntament a dissenyar un nou POUM l’any 2007, que haurà d’executar a tot el territori del mu-
nicipi, mantenint la coherència amb el Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre, al que complementa, 
precisa i detalla. Tot i que el PinCAt ja està en marxa per aquestes dates i s’han realitzat diverses actu-
acions, el nou POUM exigeix una revisió del projecte per adaptar-lo al nou marc urbanístic de la ciutat i 
per ajustar qüestions que han canviat amb el pas dels anys, atesa la seva llarga durada. 

• Diagnosi del PinCat

La diagnosi, les accions i les obres del PinCAt –participats de manera diversa per vàries institucions 
públiques i privades, així com particulars i la ciutadania- afecten i es desenvolupen en un àrea urbana 
que precisa d’una especial atenció i que en el projecte es determina com la compresa pels barris del 
Garrofer, el Rastre i Santa Clara i les zones del Castell i el voltant de la Catedral. Abans de revisar les 
accions i programes dissenyats i finalment realitzats fins al 2013, ens detindrem a la diagnosi inicial per 
tal de copsar de forma resumida la situació de partida. 
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La diagnosi estructural i d’habitabilitat de les construccions es va fer atenent a la formació i evolució 
del territori del PinCAt, als diferents suports físics en topografies diferents i a les pròpies condicions 
tipològiques de la trama urbana, tot realitzant una diagnosi sobre l’estat general dels nivells d’habi-
tabilitat de la diferent i complexa trama urbana, per tal d’ajudar a la determinació d’estratègies sobre 
l’esponjament, la substitució o la rehabilitació i millora de les condicions pròpies del centre històric.

La condició topogràfica diversa dels barris del Casc Antic és un primer component fonamental per en-
tendre les característiques dels seus carrers i espais públics, i les condicions que aquesta topografia 
pot imposar als projectes de millora o rehabilitació en termes de dificultats en les condicions d’acces-
sibilitat, de renovació o nova implantació d’edificacions i activitats, derivades de la posició urbana i la 
topografia de cadascun d’ells. Concretament en els barris inclosos al PinCAt, les condicions topogrà-
fiques són diverses entre els barris sense problemes relacionats amb la topografia com els de Centre, 
Catedral, Montcada i Rastre, dels de Castell i Santa Clara-Garrofer, on la topografia ha tingut i té una 
incidència condicionant molt important. Aquesta mateixa distinció es pot fer en barris no inclosos en 
l’àrea urbana del projecte, com Remolins (planer) o Sant Jaume (en la falda del turó de La Suda). Així 
tenim que un de cada quatre carrers aproximadament és un carrer amb escales o molt estret que fa 
que sigui inaccessible al trànsit rodat, quasi el 50% del carrers es destina actualment a trànsit rodat 
en diferents jerarquies i funcions, i tan sols el 8% del carrers està peatonalitzat amb prioritat invertida 
i és pot considerar un carrer amb preferència de vianants. L’àrea urbana del Pla engloba els barris on 
s’ha de produir l’urgent actuació urbanística i social atès els seus nivell de degradació, sense que això 
signifiqui deixar de banda les necessitats d’intervenció en la resta de barris del Casc Antic.

Pel que fa la parcel·lació i la intensitat d’edificació, trobem una trama urbana construida molt compac-
ta i intensa en general, que combina la presència de peces de sòl molt grans de naturalesa no resi-
dencial, amb una extensa trama urbana bàsicament residencial sobre una parcel·lació extremadament 
petita que condiciona totalment la configuració de les illes de cases. Si bé no tots el barris de l’àrea 
tenen parcel·les tan petites, en general es tracta d’illes compactes d’edificació sense possibilitats de 
disposar d’espais interiors que ajudin a millorar les condicions d’habitabilitat; les façanes als carrers 
són l’element principal de ventil.lació i il·luminació dels locals i habitatges. Destaca la quantitat de sòl 
no edificat, tot ell com a resultat de l’enderroc d’edificacions existents: 91 en el conjunt del Casc Antic, 
i 49 en els barris delimitats pel PinCAt, amb especial incidència en els barris de Castell i Santa Clara, 
en correspondència a les característiques topogràfiques i a la major senzillesa de les construccions, 
però també present en un barri tan central com el de Montcada (12 solars enderrocats). És un indica-
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dor important per copsar el grau de deteriorament del Casc Antic i específicament de l’Àrea Urbana, i 
dins d’aquesta, els barris que estan patint amb major intensitat la degradació recent de la seva trama 
urbana. Com a conseqüència també d’aquest factor, aquests barris són els que presenten un nivell 
més alt d’edificacions noves o rehabilitades recentment, tot i que en unes quantitats poc relevants en 
relació al parc construït total (30 finques en el conjunt de l’Àrea Urbana, d’un total de 781). 

La major quantitat d’equipaments a l’àrea (un 67% de superfície) es concentra en dos usos: el religiós 
i el docent. El primer cas està relacionat amb el gran pes que encara resta en el conjunt històric de la 
presència d’edificacions religioses. I el segon cas és habitual per la dimensió de les escoles, que en 
el nucli històric de Tortosa són tres edificis. Del total del sòl destinat a equipaments en el conjunt de 
l’àrea d’intervenció del PinCAt, no hi ha un metre destinat a equipament esportiu, de forma que les 
úniques peces esportives estan vinculades als diferents recintes escolars: escola de la Mercè, escola 
de Remolins i escola de Sant Josep. El titular principal dels equipaments del Casc Antic i de l’àrea 
urbana d’atenció especial és l’Ajuntament de Tortosa, que es titular de 17 equipaments dels 28 que hi 
ha en el conjunt.

Cal destacar també l’antiguitat dels habitatges dels barris de l’àrea central i més vella del Casc Antic 
(Montcada, Catedral, Rastre dins de l’àrea urbana del PinCAt, o Remolins -call jueu- fora de l’àmbit). 
Supera per molt, en la seva major part, als 25 anys, xifra que dona una idea de l’esforç continuat d’in-
versions que caldrà al llarg dels anys.  En àrees com el barri Centre i, en general, tota la franja més 
paral·lela a la façana del riu, tenim una major incidència d’edificacions del segle XX. Per la seva futura 
rehabilitació, la diagnosi recull també les edificacions més significatives del Casc Antic, identificant-les 
per períodes històrics relacionats amb els llenguatges arquitectònics de cada època històrica: Ibérica, 
romana i musulmana, romànica i gòtica, renaixentista, barroca i neoclàssica, historicista i racionalista, 
i contemporània. La majoria dels materials emprats en la construcció de les edificacions són de qua-
litat suficient, sobretot en les zones coincidents amb la major presència dels edificis de valor històric 
i arquitectònic (Catedral, Centre, Montcada...), mentre que la qualitat dels materials va disminuint en 
els barris situats a les vessants de les colines (Santa Clara, Garrofer, Castell).

En radiografiar la situació del parc d’habitatges del Casc Antic de Tortosa, l’anàlisi constata que una 
part important dels habitatges, coincidents amb les zones més deteriorades i de menor dimensió, 
estan desocupats. Els barris de Remolins i Sant Jaume (fora d’àmbit) i Castell, Santa Clara–Garrofers 
i el límit de Montcada amb Rastre són els sectors on l’ocupació dels habitatges és menor, ja que en 
una bona part de les finques el nombre d’habitatges ocupats pot arribar a ser menys de la meitat dels 
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existents. Amb aquesta elevada presència d’habitatges no ocupats, la capacitat de renovació (solars 
i edificis buits en mal estat) del Casc Antic es considera molt alta, sempre i quan s’aconsegueixi in-
vertir la tendència aguditzada els darrers anys d’abandonament de les expectatives d’inversió en una 
àrea urbana tan central. Així tenim que les necessitats de rehabilitació són enormes i generalitzades 
en l’àmbit del centre històric. Tant els valors arquitectònics o urbans com els habitatges en general no 
tenen al dia els seus sistemes constructius ni les seves instal·lacions i serveis, molt especialment en 
el barri del Castell, i també a part del de Santa Clara i Garrofers que, a més, tenen una trama urbana 
molt malmesa. 

Les capacitats de rehabilitació d’un teixit residencial tan antic i deteriorat com es el cas de l’àrea del 
PinCAt, estan en part determinades per l’estat de les infraestructures que donen suport i alimenten 
les construccions del barri. En general, les xarxes d’instal·lacions urbanes no estan en bon estat per 
poder absorbir les noves demandes del habitatge actual i són deficitàries tant pel que fa la xarxa d’ai-
gua potable, la xarxa de clavegueram, la xarxa d’enllumenament públic i la xarxa de gas. Per últim, cal 
assenyalar que la manca d’accessibilitat en les parts de més difícil accés del nucli històric, donada per 
la pròpia estructura de l’àrea, entorpirà enormement i encarirà les tasques de reparació i rehabilitació 
del teixit residencial, ja que moltes operacions de millora o enderroc hauran de ser realitzades amb 
mitjans manuals.

A tall de resum, doncs, dos aspectes criden l’atenció particularment en aquesta diagnosi. D’una ban-
da, l’accessibilitat complexa als edificis degut a la topografia del terreny i morfologia dels carrers i, 
d’altra, el tamany de les parcel·les, petit en general amb abundància d’habitatge individual barrejat 
amb col·lectiu quan és possible. La dificultat en l’accés a l’habitatge i el tamany i condicions del 
mateix explicaria l’abandó d’un bon nombre de vivendes i la poca inversió econòmica realitzada en 
l’actualització del parc edificat, que prefereix anar a altres indrets de la ciutat. Pel que fa a les carac-
terístiques constructives dels edificis, a més dels habituals problemes de deteriorament per manca 
de manteniment o reposició dels sistemes constructius i materials, destaca la precarietat del sistema 
constructiu implementat fins ara.

• Projectes d’intervenció del PinCat

El PinCAt, com a projecte d’intervenció integral, consisteix en un conjunt d’accions i programes exe-
cutats per l’Ajuntament a la ciutat entre els anys 2006 i 2012 i destinats a la comunitat sencera que 
resideix en l’àrea d’influència esmentada. Així mateix el caràcter integral fa que aquestes accions va-
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gin adreçades tant a la rehabilitació física de l’espai urbà, d’acord amb la diagnosi estructural i d’ha-
bitabilitat de les construccions, com a la sostenibilitat ambiental, el benestar social, la dinamització 
econòmica... Com estableix el projecte, l’objectiu darrer és aconseguir un espai al Casc Antic de la 
ciutat dotat d’equipaments públics que esdevinguin centres de desenvolupament social i personal, 
generadors de teixit social i cultural, i afavoridors de la cohesió i la identitat social i cultural.

Per tal de realitzar el seguiment de l’execució del projecte, s’acorda la constitució d’un Comitè d’ava-
luació i seguiment del PinCAt. Aquest està format per dos representants del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, un representant de cada un dels següents departa-
ments: Governació i Administracions Públiques, Economia i Finances, Benestar i Família i Medi Ambi-
ent i Habitatge, un representant de la Delegació del Govern de la Generalitat, cinc en representació de 
l’Ajuntament de Tortosa, dos representants de les associacions de veïns de l’àrea, dos representants 
de les associacions ciutadanes i tres representants dels agents econòmics i socials. El Comitè té com 
a funció establir mecanismes de coordinació i informació, i de foment de la participació ciutadana en 
el seguiment i control de les actuacions. 

Així tenim un Pla que dissenya diferents actuacions organitzades en vuit camps d’actuació:

1. Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds: 

Les actuacions comprenen la renovació total de la urbanització dels carrers afectats, el que implica. 
segons els diferents casos, la renovació i millora de les xarxes (d’abastament d’aigua, de sanejament 
i de subministrament elèctric), el soterrament de les línies elèctriques aèries, la implantació de xarxa 
d’hidrants del servei d’extinció d’incendis, i de gas, la renovació de l’enllumenat públic, la pavimenta-
ció i la renovació del mobiliari urbà, i la col·locació d’arbrat i l’enjardinament.

2. Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis: 

Consisteixen en programes d’ajuts econòmics amb l’objectiu primer de fomentar la millora de les con-
dicions i l’aspecte dels habitatges, que es concreten en ajuts per a la millora i renovació de cobertes i 
façanes, per assegurar l’estanqueïtat i l’aïllament dels edificis i millorar l’aspecte i la qualitat de l’espai 
urbà, i  per a modernitzar i centralitzar les instal·lacions comunes dels edificis, renovar les escomeses 
que calgui i millorar l’aspecte i neteja dels espais comuns.
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3. Adequació de locals per a l’ús com a equipaments: 

Compren la millora dels equipaments existents, amb la rehabilitació d’aquests, la modernització de 
les instal·lacions i la incorporació de les noves tecnologies de la informació i comunicació. També la 
rehabilitació d’edificis, ara en desús, per a la seva utilització com a equipaments d’ús públic, i la cons-
trucció de nous edificis d’equipaments 

4. Incorporació de les TIC en els edificis: 

Es tradueix en realització d’obres en diversos edificis d’ús públic i equipaments per permetre la ins-
tal·lació de cablejat i de sistemes de comunicació inalàmbrics. També la gestió d’un programa d’ajuts 
per a propietaris d’edificis del nucli antic per a la instal·lació de les NTIC’s en les vivendes i edificis.

5.  Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà: 

Consisteix en aconseguir una major eficiència energètica i estalvi en el consum d’aigua i electricitat en 
el funcionament ordinari dels edificis i espais públics així com en les vivendes i espais privats. També 
potenciar la implicació de la ciutadania en la gestió dels residus i en el seu reciclatge, i reduir l’impacte 
ambiental associat. 

6. Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà: 

Implica augmentar les mesures de seguretat en els espais públics i concretament en els recorreguts 
i espais més freqüentment usats per dones i nens (ampliació de voreres, incorporació de senyals de 
trànsit i protectors, senyals lumíniques amb energia solar i barreres de reducció de velocitat). A més de 
crear espais de referència i trobada per a les dones del barri i desenvolupar un programa de formació i 
capacitació per a dones, que es concreta en l’Espai  Obert, també es fa un esforç per la creació de ser-
veis de suport a la infància i a la gent gran per tal de facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral. 

7. Programes de millora social, urbanística i econòmica: 

Aquí trobem diversos programes que tenen com a objectiu la dinamització del nucli antic en diverses 
vessants, com ara la mobilitat i el transport, la millora de la qualitat de vida de la gent gran (elabora-
ció d’estudis i creació d’un observatori de la gent gran i programes d’integració, formació, NTICs i 
lleure) i dels joves i infants (activitats de lleure i foment de l’esport), programes d’acollida a persones 
nouvingudes i de participació comunitària, programes de divulgació i difusió del patrimoni (guia, se-
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nyalització de rutes i itineraris de visita, opuscles sobre els edificis de major interès i valor patrimonial 
i il·luminació dels edificis catalogats) i programes de dinamització del comerç i millora de la imatge 
(concessió d’ajuts per la renovació del comerç existent i la instal·lació de nous comerços i empreses, 
serveis d’assessorament comercial sobre estratègies de mercat i promoció, i l’elaboració d’una guia).

8. Accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques: 

Es prioritzen la millora dels accessos per a vianants a l’Hospital Verge de la Cinta i als barris de Santa 
Clara i el Garrofer, així com a la zona de l’eixample del Rastre, amb construcció de guals, rampes, i 
col·locació d’escocells per a facilitar la circulació de la gent gran i persones amb discapacitats. També 
la construcció de rampes en edificis públics per tal de facilitar-ne l’accés als col·lectius esmentats. 

• Actuacions del PinCat

Sens dubte, el projecte inicial del PinCAt ha viscut múltiples modificacions amb el pas dels anys. Ha 
complert un bon nombre dels seus objectius, molt especialment en la rehabilitació, renovació i nova 
construcció d’equipaments públics i valors arquitectònics de l’àrea urbana, i en la renovació i rehabili-
tació urbanística de carrers i places així com en la dinamització comercial dels barris. Altres aspiraci-
ons, més relacionades amb la rehabilitació d’habitatges, la creació d’espais verds i la dinamització de 
la participació ciutadana en els barris, avancen a un pas més lent. Accions com el control d’habitatges 
ocupats il·legalment, molts dels quals en condicions insalubres, han significat que en poc més de tres 
anys l’Ajuntament ha tapiat uns 240 habitatges a la zona.

Destacarem aquí les principals renovacions i rehabilitacions de carrers, places i equipaments per la 
seva importància en la planificació urbana de la ciutat i pel seu impacte indudable en la vida dels barris 
i la convivència entre els veïns-es. 

Pel que fa l’execució del programa de renovació de places, s’urbanitza la totalitat dels espais “plaça” 
com un espai de convivència, d’intercanvi i de socialització de la vida del centre històric amb una aten-
ció particular al millorament de l’espai públic, d’estar per a la gent gran, a l’equitat de génere en l’espai 
públic, al foment del comerç i a la millora de les condicions d’integració i de cohesió social del barri. 
Les obres, en tots els casos, impliquen la renovació total de xarxes d’abastament d’aigua, sanejament i 
subministrament elèctric; la implantació de la xarxa de gas; el soterrament de línies elèctriques aèries, la 
implantació d’una xarxa d’hidrants del servei d’extinció d’incendis, la renovació de l’enllumenat públic i la 
urbanització del paviment en general, en coherència amb els criteris de renovació i llibre blanc del PinCAt. 
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Les places que han rebut aquesta atenció són: la Plaça de l’Absis i la Plaça de la Catedral, que són les 
principals del nucli històric i la Plaça de Sant Joan, una de les principals places del barri del Rastre, 
amb la renovació conjunta del Carrer del Replà que la connecta amb el Carrer Montcada. Per la Plaça 
nova de Santa Clara i la Plaça nova de Sant Tomàs, abans d’emprendre la seva urbanització d’acord 
amb les característiques a dalt esmentades, va ser necessari adquirir el sòl per sistema d’actuació per 
expropiació de les finques afectades, tot contemplant la indemnització de bens i drets afectats pel 
procediment expropiatori i incloent el dret de reallotjament dels residents legalment ocupants. 

Pel que fa l’execució del programa de renovació urbanística de carrers, s’empren a partir d’un enfoc 
que vol millorar el carrer com a primer element bàsic de l’habitabilitat del barri i facilitar la reimplan-
tació d’habitatges amb la millora dels serveis i de les infraestructures tècniques. Com a les places, la 
reurbanització dels carrers suposa una atenció particular al millorament de la mobilitat, a l’equitat de 
gènere en l’espai públic, a l’habitabilitat del centre històric i a la millora de les condicions d’integració, 
barreja i cohesió social del barri. Així, als carrers prioritzats per aquesta actuació, es renova totalment 
les xarxes d’abastament d’aigua, sanejament i subministrament elèctric; s’implanta la xarxa de gas; 
es soterren les línies elèctriques aèries; s’implanta la xarxa d’hidrants del servei d’extinció d’incendis; 
es renova l’enllumenat públic i s’urbanitza el paviment en general, en coherència amb els criteris de 
renovació i llibre blanc del PinCAt. Els carrers que han rebut aquesta atenció són: el Carrer Bisbe Az-
nar, el Carrer de la Rosa, el Carrer del Vall i el Carreró dels Capellans.  

Pel que fa la rehabilitació d’equipaments públics, el PinCAt ha prioritzat l’adequació del Centre Obert 
Sant Francesc (COSF), que consisteix en la rehabilitació de l’antiga església de Sant Francesc com 
un equipament destinat a programes i projectes d’atenció a la infantesa, la joventut i la família amb 
accions com ara el reforç escolar, els tallers de cuina i plàstica, biblioteca, ludoteca, espai d´acollida 
familiar, etc. La rehabilitació de l’edifici vol facilitar la creació d’un lloc de referència amb la incorpora-
ció també d’un espai de trobada i de la seu del Consell Municipal d´Atenció a la Infantesa. En el mo-
ment de publicació d’aquest text, aquesta obra està iniciada i pendent de finalització abans de finals 
de 2013.

L’altra gran obra de rehabilitació d’equipaments públics ha estat la intervenció a l’edifici situat al car-
rer Montcada 27 com espai d’atenció integral i personalitzada. Un cop rehabilitat, l’edifici Montcada 
27, compren les instal·lacions de Ràdio Tortosa a una banda i, a l’altra, ben diferenciat, un espai per 
al servei d’atenció i ajut domiciliari, espais de formació destinats a dones i joves (EspaiObert), locals 
per acollir dones en situació de violència domèstica, espais pel servei d’assessorament i atenció a la 
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dona, i un punt de trobada. També acull les aules i oficines del Consorci per a la Normalització Lin-
güística (CPNL). 

Una altra rehabilitació important és la nova Plaça-Mirador al barri de Santa Clara, que forma part de 
la mateixa actuació integral d’arranjament del Carrer Sant Tomàs i construcció del Casal del Barri de 
Santa Clara, que és la seu de l’associació de veïns. S’ha millorat igualment l’accessibilitat a tot aquest 
àmbit fent transitable per als vehicles el tram superior del carrer Pujada de Santa Clara, que connecta 
amb el carrer Pujada Sant Francesc i amb el vial d’accés a l’Hospital Verge de la Cinta.

Al llarg de l’execució del PinCAt, s’han posat en marxa convocatòries de subvencions municipals per 
millorar façanes i cobertes d’edificis particulars, per l’adequació de les instal•lacions comunes dels 
edificis en aigua, gas, electricitat o sanejament, per la millora de l’accessibilitat a l’interior dels immo-
bles, per la substitució i unificació d’antenes de ràdio i televisió i per la incorporació de tecnologies 
de la informació. Actualment, s’han emprat molt especialment a habitatges del Carrer de la Rosa i del 
Carrer del Vall.

• Situació actual

Ja en el darrer tram del PinCAT i finalitzat gairebé un 85% de les actuacions, el municipi compta amb 
una pròrroga de dos anys (2012 i 2013) i uns 2 milions d’euros pel 15% aproximat d’actuacions pen-
dents d’executar amb càrrec al projecte. Les principals obres pendents són el passeig de ronda del 
Barri Castell, el Centre Obert Sant Francesc al barri de Santa Clara (ja iniciat) amb la urbanització de la 
Pujada de Sant Francesc, i els carrers Progrés i Garrofer, les obres d’urbanització dels quals ja estan 
licitades. Faltarà, finalment, també emprendre la renovació del Carrer Montcada, un cop finalitzada la 
construcció de la nova seu de les delegacions del Govern a les Terres de l’Ebre. 

La crisi econòmica i financera actual, que ha colpejat seriosament la ciutat, ha acompanyat el PinCAt 
en bona part de la seva execució. Han estat sis anys de canvis i millores indubtables pel nucli històric 
en condicions molt dures, però encara queden moltes inversions i millores a fer per tal d’acomplir la 
legislació urbanística vigent a Catalunya i les aspiracions dels veïns i veïnes del centre històric i de tota 
la ciutat.

En renovar el seu mandat a les darreres eleccions municipals, l’actual govern va presentar el seu segon 
Pla d’Actuació Municipal (PAM) per al període 2011-2015. En aquest “full de ruta” s’inclouen nombro-
ses accions urbanístiques a la ciutat, com ara la nova zona d’oci a l’antic pont del tren, la futura entitat 
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municipal descentralitzada (EMD) dels Reguers o els nous passejos fluvials amb carril bici, a banda i 
banda del riu Ebre. Destaca la rehabilitació del barri de Sant Jaume amb una nova convocatòria de la 
Llei de Barris, la creació de més sòl industrial i comercial i la construcció de les noves piscines amb 
el pàrquing subterrani de la plaça Joaquim Bau. Es tracta d’accions i iniciatives transversals que han 
d’arribar a tots els barris de la ciutat i a tots els pobles del municipi. 

Els comptes municipals vénen condicionats per la difícil situació econòmica i financera del moment, 
per la incertesa dels exercicis futurs i per les limitacions al creixement de la despesa imposades pel 
Govern de l’Estat. Amb tot, l’Ajuntament no renuncia a continuar fent inversions i a potenciar totes 
aquelles polítiques dirigides a la promoció de la ciutat, sense haver de recórrer, en principi, a l’endeu-
tament. L’Ajuntament ha fet públic el seu compromís de continuar fent inversió, buscant subvencions 
per fer-ho possible. 

Al marge del PAM actual i la seva aplicació any per any segons els pressupostos disponibles en el curt 
termini, el govern municipal ha pres el compromís d’impulsar la redacció del Pla Estratègic de Tortosa 
en aquest mandat, que de segur contemplarà nous canvis en la planificació urbana de la ciutat.
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       POBLACIÓ
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Història demogràfica de la comunitat i esdeveniments rellevants

Un dels principals factors de canvi social i demogràfic de la ciutat de Tortosa ha estat la immigració. 
Aquest canvi ha estat molt evident si ens centrem en la primera dècada del segle XXI, quan parlem 
d’immigració internacional, ja que podem afirmar que n’és el factor principal.

Les migracions són un fet lligat a la història de la humanitat que s’han produït des de sempre. A Ca-
talunya, ha estat una constant històrica que s’ha anat repetint cíclicament i Tortosa no se n’ha quedat 
al marge.

Després de la Guerra, als anys 50 i 60, els barris del nucli històric acullen persones procedents de 
zones rurals de les comarques properes a la ciutat i d’altres llocs de l’Estat —de les veïnes Castelló i 
València, però també de més al sud, d’Andalusia. Les famílies d’aquesta immigració interna del país 
s’assenten sobretot al barri de Remolins i conviuen amb altres grups socials i culturals ben diferenciats 
en aquest període: trobem veïns i veïnes les famílies de les quals porten diverses generacions arrela-
des a la ciutat i veïns nacionals —tant gitanos com no gitanos— vinguts d’altres indrets de l’Estat al 
llarg de la segona meitat del segle passat. Al nucli històric i durant aquest temps, la major part de la 
població és de classe social humil i treballadora.

Pel que fa al col·lectiu d’ètnia gitana que vivia en aquell moment al nucli històric, conformava dos 
subgrups: els anomenats «gitanos catalans», que eren els que estaven vinculats als barris de Gràcia 
i Sants de Barcelona, i l’altre era el dels «gitanos de baix del pont», que és com s’anomenava els que 
se’ls considerava de Tortosa de tota la vida. Aquests últims no havien arribat d’altres llocs com era el 
cas dels gitanos catalans o els andalusos, però se’ls coneixia popularment així i parlaven català.

Un factor interessant que s’ha de tenir en compte és que el col·lectiu dels gitanos catalans tenia un 
poder adquisitiu superior al de la gent paia del barri. S’havien dedicat a la venda ambulant des de ge-
neracions anteriors i tenien un patrimoni important. La gent del barri d’aquell moment el recorden com 
un lloc on hi havia bona convivència, tothom participava de les festes del barri i no existia el rebuig 
d’uns col·lectius envers els altres.

A final de la dècada dels 70, en plena transició, es va produir una millora salarial i les famílies treba-
lladores que vivien al barri es van traslladar a les zones de la ciutat per on aquesta havia crescut i on 
l’habitatge disposava de més bones condicions. Aquestes famílies van passar a tenir bany i aigua 
calenta i van deixar enrere cases amb poques condicions.
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A l’inici dels 80, s’impulsen polítiques urbanístiques a la ciutat i s’amplia el nucli urbà. En aquest mo-
ment les famílies obreres comencen a abandonar els barris del nucli històric i s’inicia un procés de 
despoblament del barri que s’accelera amb el temps amb la consegüent degradació dels habitatges 
que ja eren vells, i a poc a poc del barri en general.

Amb el creixement de la ciutat, s’inverteixen tots els esforços i recursos a la part nova a costa de 
l’abandonament i la degradació del nucli històric. Durant aquest procés s’inicia una nova arribada de 
persones que vénen a viure a Tortosa, bàsicament formada per l’ètnia gitana procedent de Múrcia, 
València... amb pocs recursos econòmics, que ocupen les cases del nucli històric que havien estat 
abandonades i que tenen preus de lloguer molt baixos. En aquest moment, la gent que viu al nucli his-
tòric no arregla les cases on viu, amb la qual cosa cada cop la degradació física del barri és més greu i 
la tendència és que es vagin instal·lant famílies amb pocs recursos i amb un alt índex d’exclusió social.

Amb el segle XXI, comença una nova etapa: és l’entrada d’un nou grup social constituït per persones 
procedents de la immigració internacional, que comença a arribar a Tortosa cap a final dels 90. Si a 
final del segle XX es comptabilitzava aproximadament un 1% de la població d’origen estranger, des 
d’aleshores s’ha produït un creixement migratori espectacular a la ciutat. 

Com els antics veïns procedents d’altres indrets de l’Estat, la majoria d’aquests nous veïns s’han anat 
concentrant majoritàriament als barris més humils de la ciutat. Aquest és el cas del nucli històric on, 
segons dades del padró de 2009, un 56% dels habitants són persones estrangeres —sobretot d’origen 
marroquí i pakistanès— i, del 44% restant, un significatiu percentatge de les persones nacionals són 
d’ètnia gitana naturals de Tortosa des de fa diverses generacions. La realitat actual del nucli històric, 
però, no naix espontàniament amb l’arribada de noves persones. S’ha de buscar, com ja hem asse-
nyalat anteriorment, a final de la dècada dels 70 i, sobretot, a la dels 80, quan el país viu una recupera-
ció econòmica que portarà part del veïnat del barri (majoritàriament de gent treballadora) a marxar cap 
als nous eixamples en creixement: al barri del Temple i Ferreries. Aquest fenomen d’expansió urbanís-
tica, a falta d’una contrapartida en termes de recuperació i/o adaptació, va comportar la despoblació 
i la degradació dels habitatges i de l’entorn d’un dels barris més emblemàtics de Tortosa. D’aquesta 
manera, es va especialitzar en l’oferiment en exclusiva d’habitatge degradat, única opció per a les 
persones amb economies precàries, de les quals moltes eren d’origen estranger i d’ètnia gitana. És 
a dir, tenim el tàndem «barri degradat-veïnatge amb pocs recursos» amb el consegüent augment de 
la degradació. La combinació d’ambdós factors dibuixa avui un barri marcat per la multiculturalitat i 
la pobresa, diferenciat i aïllat de la resta de barris de la ciutat per tres característiques fonamentals. 



36
Crèdits i agraïments
Pròleg institucional
Pròleg ciutadà
Introducció

Monografia objectiva
Característiques estructurals 
Territori
Població
Economia
Vida comunitària
Govern municipal

Descripció sectorial
Treball, ocupació i atur
Educació
Sanitat
Socioassistencial
Temps de lleure, cultura i esports
Medi ambient

Comunitat i fases de la vida humana

Monografia subjectiva
Marc conceptual i metodològic
Relacions en la comunitat
Actituds envers la diversitat
Normatives i civisme
Valors: respecte i tolerància
Participació social
Comunicació intercultural
Conflictivitat latent
Pertinença i identitat
Marc democràtic

Primeres conclusions
Annexos 
Annex 1: llistat d’entitats al municipi
Annex 2: llistat de participants als col·loquis

Bibliografia

Índex de taules i gràfics

D’una banda, per l’elevat nombre de persones que viuen amb economies de subsistència i/o submer-
gides o amb precàries situacions laborals, sobretot ara amb la duríssima crisi econòmica que des del 
2008 colpeja, com arreu, tota la ciutat. D’altra banda, per la poca comunicació i relació entre la majoria 
dels tortosins residents (persones estrangeres, nacionals d’ètnia gitana i nacionals no-gitanos) amb 
trets d’identitat significativament diferenciats (religió, llengua, cultura, ètnia, etc.) i la resta de la ciutat. 
I finalment, per un relleu generacional en què la població major de 65 anys es veurà reemplaçada pels 
joves menors de 20 anys, avui en greu risc d’exclusió social. Una precarietat socioeconòmica preocu-
pant que ha provocat que les famílies dels tres grups poblacionals que han pogut hagin continuat mar-
xant a viure a altres barris de la ciutat amb millors condicions, la qual cosa ha multiplicat i amplificat 
la degradació física i social del barri iniciada a final dels 70. Els darrers esforços i inversions públiques 
per recuperar i renovar el nucli històric —en el marc de la Llei de barris, promoguda per la Generalitat 
de Catalunya— han permès posar en marxa el Pla integral del nucli antic de Tortosa (2005-12), que ha 
contribuït al fet que joves, adults, famílies i comerciants de classe mitjana o treballadora hagin apostat 
per viure i treballar a la ciutat històrica. Voluntat d’impuls pública, privada i individual que, tot i ser punt 
necessari de partida, resulta encara insuficient per activar i transformar un barri fortament marcat per 
l’escletxa de l’exclusió social i l’oportunitat del patrimoni històric que atresora.

Anàlisi demogràfica en tres moments: passat recent, present i futur pròxim

Breu contextualització poblacional de les Terres de l’Ebre

La matriu territorial de les Terres de l’Ebre es caracteritza per una molt diversa i variada altimetria, que 
condiciona una distribució desigual de pendents. Gran part de la superfície territorial del Baix Ebre i 
el Montsià es manté sobre un pendent inferior al 20%, mentre que la Ribera d’Ebre i la Terra Alta es 
circumscriuen en demarcacions més fragmentades i caracteritzades majoritàriament per pendents 
superiors al 20%. Factors territorials que condicionen el tipus i nivell de desenvolupament econòmic, 
així com també de densitat poblacional. Mentre que les comarques del Baix Ebre i el Montsià com-
prenen una concentració poblacional pròxima als valors mitjans de referència de Catalunya i l’Estat 
i el major dinamisme econòmic del territori, les comarques de la Ribera d’Ebre i la Terra Alta tenen 
densitats poblacionals molts reduïdes i un menor dinamisme econòmic.

Amb una superfície total de 3.329 km² i una població de quasi 190.000 hab., la densitat poblacional 
mitjana de 58 hab./km² caracteritza una ràtio de concentració poblacional de les Terres de l’Ebre lluny 
dels valors mitjans definitoris de l’Estat espanyol (92 hab./km²). Tot i aquesta limitada densitat poblaci-



37
Crèdits i agraïments
Pròleg institucional
Pròleg ciutadà
Introducció

Monografia objectiva
Característiques estructurals 
Territori
Població
Economia
Vida comunitària
Govern municipal

Descripció sectorial
Treball, ocupació i atur
Educació
Sanitat
Socioassistencial
Temps de lleure, cultura i esports
Medi ambient

Comunitat i fases de la vida humana

Monografia subjectiva
Marc conceptual i metodològic
Relacions en la comunitat
Actituds envers la diversitat
Normatives i civisme
Valors: respecte i tolerància
Participació social
Comunicació intercultural
Conflictivitat latent
Pertinença i identitat
Marc democràtic

Primeres conclusions
Annexos 
Annex 1: llistat d’entitats al municipi
Annex 2: llistat de participants als col·loquis

Bibliografia

Índex de taules i gràfics

onal mitjana i la seva diversitat interna, la dinàmica poblacional registrada en el global de les Terres de 
l’Ebre en els darrers anys ha estat positiva i, fins i tot, superior a la registrada en tot l’Estat. En efecte, 
des del 2000 i fins al 2009, la població ha crescut un 22% (uns 35.000 habitants en termes absoluts). 
Un progrés considerable si es compara amb la dada del 16% de creixement total de l’Estat per al 
mateix període. Més del 90% del creixement percentual de les Terres de l’Ebre s’explica per l’incre-
ment de les comarques del Baix Ebre i el Montsià i com a conseqüència de la contribució crucial de la 
població estrangera, atesa la limitada força de creixement natural del territori. Un moviment migratori 
rellevant com a resposta a l’oportunitat de mà d’obra necessària requerida en el sector primari i, par-
ticularment, al boom econòmic de la construcció de la passada dècada, lligada amb l’abandonament 
d’aquests llocs de treball no qualificats per incorporar-se al sector serveis.

Evolució de la població a Tortosa

En el marc de la baixa densitat poblacional de les Terres de l’Ebre, destaca la comarca del Baix Ebre 
—i particularment Tortosa—, amb ràtios de concentració de la població superiors a la mitjana estatal, 
fet que determina la singularitat de la ciutat com a centre econòmic i poblacional del territori.

Gràfic 1: Evolució de la població a Tortosa, 2001-2011

Font: Idescat. Padró continu. Xifres oficials a 1 de gener de cada any
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Efectivament, Tortosa —amb 34.432 habitants el 2011— és el principal municipi en població de les 
Terres de l’Ebre. L’evolució de la població des del 2000 segueix pautes molt similars a les del con-
junt del territori ebrenc. Si ens fixem en aquesta evolució, podem veure com l’arribada a la ciutat de 
persones procedents d’altres països ha estat a partir del 2000. Durant la dècada dels 90, van ser tan 
sols 454 persones estrangeres les que figuraven al padró municipal. Com podem observar a la gràfica 
següent, el nombre de persones de nacionalitat espanyola que viu a Tortosa ha sofert una petita dis-
minució en els últims 11 anys, atès que ha passat de 28.945 el 2000 a 27.551 el 2011. En canvi, pel 
que fa a les persones de nacionalitat estrangera, s’ha passat de 876 el 2001 a 6.881 el 2011, amb un 
màxim de 7.549 el 2008. Així doncs, l’arribada de població d’altres orígens a Tortosa va en augment 
des del 2001 al 2008, comença a disminuir durant el 2009-2010 i es torna a produir un altre petit aug-
ment de 69 persones durant el 2011.

Aquesta disminució de persones estrangeres empadronades a la ciutat té dues explicacions: d’una 
banda, l’inici de la disminució coincideix en el moment en què es fa visible la conseqüència d’unes 
mesures que pren el govern municipal, fruit d’un canvi polític, en les quals es revisa el padró i es tro-
ba amb pisos sobreempadronats per persones que no viuen a la ciutat, amb la qual cosa s’actualitza 
el padró i s’apliquen unes condicions d’empadronament que controlen aquest dret fins al punt que 
algunes persones, tot i viure a Tortosa, no poden accedir a empadronar-se per no complir aquestes 
condicions. L’altre motiu coincideix amb la resta de Catalunya en què al 2010 assistim a un canvi de 
cicle migratori després de la intensitat d’entrades viscudes durant els darrers anys com a conseqüèn-
cia del creixement econòmic i la necessitat de mà d’obra. Aquesta nova etapa estarà marcada per 
una menor intensitat en les entrades que, això no obstant, continuaran existint, per un lleuger retorn 
als llocs d’origen i per la proliferació d’estratègies com els trasllats a altres països d’Europa que ofe-
reixen millors oportunitats a les persones estrangeres migrants. En aquest moment, ens trobem amb 
famílies d’altres orígens, especialment del nord d’Àfrica, en què l’home fa un segon procés migratori 
a França, Bèlgica... on té xarxa social, en busca de feina i torna a separar-se de la família que, un cop 
reagrupada i de moment, es queda a Tortosa, amb la intenció de retrobar-se en un futur pròxim en 
aquest nou destí.

Aquest nou cicle demogràfic també està afectant les persones de nacionalitat espanyola que, pre-
veient poques oportunitats, decideixen marxar a altres llocs en busca de feina. Aquesta realitat ja ha 
estat present en les darreres dècades a la ciutat, però actualment la diferència és que, d’una banda, 
el destí es busca fora de l’Estat per primer cop després de quasi cinquanta anys i, d’altra banda, que 
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una part d’aquestes persones amb nacionalitat espanyola és d’origen estranger que ja s’ha pogut 
nacionalitzar després d’un temps de residència legal a l’Estat espanyol i utilitza la seva condició de 
ciutadania europea per poder moure’s lliurement pels altres països de la UE.

Població segons edats a Tortosa

Segons les dades del padró a gener del 2012, la població de Tortosa és de 34.877 habitants, de les 
quals 17.659 —un 50,6%— són homes i 17.218 —un 49,4%— són dones. Del total de ciutadans i 
ciutadanes, un 78,8% té la nacionalitat espanyola i el 21,2%, altres nacionalitats, la qual cosa es con-
creta en 7.408 persones.

Taula 1: Padró provisional de població a Tortosa, 1 de juliol de 2012

               

Font: Direcció General per a la Immigració, Generalitat de Catalunya. Dades provisionals.
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Les dades del padró provisionals de juliol de 2012 posen damunt la taula que la població d’origen 
estranger se centra majoritàriament en les franges dels 0 als 59 anys i gairebé no tenen presència en 
els majors de 60. Els percentatges de població d’origen estranger superen els de la població nacio-
nal en les franges de 0 a 44 anys. Per tant, el rejoveniment poblacional de la ciutat de Tortosa respon 
fonamentalment al capital humà provinent de famílies d’origen estranger. Tenim, doncs, una població 
jove d’altres nacionalitats i podem afirmar que la vella és exclusivament nacional.

Segons dades de la Càtedra d’Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili, l’estructura 
de població per edats a Tortosa se situa a mig camí entre la mitjana de la de les Terres de l’Ebre i la de 
Catalunya. Així, el percentatge de població de 0 a 14 anys —15% el 2010— era dues dècimes inferior 
a la mitjana catalana, però gairebé un punt superior a la mitjana de les Terres de l’Ebre. En canvi, la 
població de 65 o més anys —18,3% el 2010— era 1,8 superior a la mitjana catalana, però 1,4 punts 
inferior a la mitjana de les Terres de l’Ebre. L’increment de població experimentat durant la darrera 
dècada ha provocat un lleuger rejoveniment de la població, la qual cosa ha permès que el percentatge 
de població de 65 o més anys es reduís en gairebé tres punts al llarg de la dècada.

Gràfic 2: Evolució de la població a Tortosa, segons edats

Font: Fitxa municipal Tortosa. Desembre 2011. Càtedra d’Economia Local i Regional, Universitat Rovira i Virgili
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Gràfic 3: Comparativa amb Terres de l’Ebre  i Catalunya, 2010

Font: Fitxa municipal Tortosa. Desembre 2011. Càtedra d’Economia Local i Regional, Universitat Rovira i Virgili

Població segons l’origen a Tortosa

El creixement de la població ha estat molt relacionat amb l’arribada de persones provinents de l’es-
tranger. Així, si aquestes representaven només el 2,3% de la població resident el 2000, el percentatge 
va augmentar fins al 21,1% el 2008, per descendir posteriorment fins al 19,7% el 2010. Aquest crei-
xement compensa les caigudes de població originària del Baix Ebre i la de la resta de l’Estat, que en 
veuen reduït el pes en el conjunt dels residents en 12,1 i 3,8 punts percentuals, respectivament. La 
població de Tortosa presentava el 2010 una estructura segons l’origen similar a la del conjunt de les 
Terres de l’Ebre i únicament es diferenciava pels pesos relatius dels nascuts a la comarca i a la resta 
de comarques catalanes.
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Gràfic 4: Evolució de la població a Tortosa segons l’origen

Font: Fitxa municipal Tortosa. Desembre 2011. Càtedra d’Economia Local i Regional, Universitat Rovira i Virgili

Gràfic 5: Comparativa amb Terres de l’Ebre i Catalunya, 2010

Font: Fitxa municipal Tortosa. Desembre 2011. Càtedra d’Economia Local i Regional, Universitat Rovira i Virgili
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A l’any 2012, a Tortosa hi ha ciutadans i ciutadanes empadronats de 88 nacionalitats diferents. Les 
majoritàries són Espanya, Marroc, Romania, Pakistan, Equador i la Xina.

Taula 2: Distribució de la població segons nacionalitat a Tortosa, 1 de juliol de 2012

Font: Direcció General per la Immigració, Generalitat de Catalunya. Dades provisionals.
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Després d’aquests deu anys, moment en què la majoria de les persones d’origen estranger que viuen 
a la ciutat són persones en situació administrativa regular, moltes d’elles vingudes per reagrupament 
familiar que han crescut o fins i tot han nascut a Tortosa, ens trobem que una minoria retorna als seus 
països d’origen o busca altres destinacions del seu projecte migratori, però la majoria es queda aquí. 

S’estima oportú concloure aquesta breu anàlisi demogràfica de la ciutat descrivint la situació del con-
junt de barris més emblemàtics de Tortosa, els del nucli històric. Entre aquests barris, ens trobem amb 
algunes zones (c. Montcada, voltants de la catedral...) on les persones empadronades procedents 
d’altres països representen més del 50% de la població. També és important tenir en compte que l’in-
crement de persones amb procedència cultural diversa al conjunt d’aquests barris és superior a la de 
la totalitat de la ciutat. Principalment, s’ha incrementat el nombre de persones procedents de l’Àfrica 
Negra així com les que procedeixen del subcontinent indi.
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       ECONOMIA
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Estructura econòmica1

Contextualització

Les Terres de l’Ebre, territori integrat per les quatre comarques més meridionals de Catalunya —el Baix 
Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta—, es troben enclavades en la cruïlla entre la Comuni-
tat d’Aragó i la Comunitat Valenciana, regions amb les quals manté intenses relacions econòmiques i 
socials. Amb una superfície de 3.329 km² —el 10% de la superfície total de Catalunya—, les Terres de 
l’Ebre acullen 190.860 habitants (segons el padró municipal d’habitants del 2009), integrats en els 52 
municipis adscrits a les quatre comarques. El Baix Ebre —amb el 43% de la pressió demogràfica de 
la zona— és la comarca on es troba la ciutat de Tortosa que, amb una superfície de 218 km² —el 6% 
de la superfície total de les Terres de l’Ebre—, actua com a capital de les Terres de l’Ebre i significa ser 
el municipi en major pes poblacional de tot el territori, amb 34.473 habitants (2010) i 3819 empreses 
(2010).

Així doncs, les Terres de l’Ebre es defineixen naturalment com un territori amb marcat caràcter rural, 
en el qual es conformen, com a mínim, dues realitat descriptives: a) la configurada per les comarques 
del litoral (el Baix Ebre i el Montsià), amb majors densitats i un creixement poblacional substancial en 
els darrers anys, i b) la personalitzada per les comarques d’interior (la Ribera d’Ebre i la Terra Alta), 
amb densitats baixes i elevades taxes d’envelliment.

En termes econòmics, la fisonomia del territori determina la caracterització de l’estructura productiva 
de les Terres de l’Ebre, definida pel pes diferencial de les activitats primàries, la producció de les quals 
aporta el 9,3% del PIB total de la zona (en el cas de l’Estat, aquestes aporten només el 2,5%), del sec-
tor industrial (el 33%) i un menor desenvolupament relatiu de les activitats turístiques (dades extretes 
de l’anuari comarcal de Catalunya Caixa, edició del 2010).

1Les dades i la informació descriptiva de la situació socioeconòmica de les Terres de l’Ebre, i en particular de la ciutat de Tortosa, cons-
tituents d’aquest apartat de la Monografia comunitària, han estat extretes de la memòria de la candidatura de Reserva de Biosfera de 
les Terres de l’Ebre, presentada per la Generalitat de Catalunya a la UNESCO el març de 2011; la fitxa municipal de Tortosa, desembre 
del 2011, elaborada per la Càtedra d’Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili, el butlletí de conjuntura local de les 
Terres de l’Ebre, 4t trimestre del 2011, elaborat per la Càtedra d’Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili i la Diagnosi 
de l’Agenda 21 de Tortosa.
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Estructura econòmica de Tortosa

L’estructura econòmica de Tortosa difereix lleugerament de la de les Terres de l’Ebre, atès que és força 
més similar a la del conjunt de la mitjana catalana, en què el principal sector d’activitat, tant pel que 
fa a l’ocupació com al PIB de Tortosa, és el de serveis; en segon terme, la indústria i la construcció, i, 
per últim, l’agricultura.

El producte interior brut a Tortosa

Així, els serveis a Tortosa eren la principal activitat econòmica (66,5% del PIB) el 2008, mentre que 
la indústria generava el 21,2% del PIB. Aquestes xifres, similars a les mitjanes catalanes, contrasten, 
però, amb la mitjana de les Terres de l’Ebre, en què el pes dels serveis era 20 punts inferior (46,1%), 
mentre que el pes de la indústria era gairebé 14 punts superior (35% del PIB el 2008). Destaca també, 
de manera significativa, la divergència de Tortosa respecte a les Terres de l’Ebre en relació amb el 
pes relatiu de l’estructura econòmica al sector primari. Efectivament, el 2008, l’agricultura a Tortosa 
suposa el 3,6% de la contribució percentual al PIB, quatre punts per sota de la mitjana a les Terres de 
l’Ebre, divergència que, tot i ser significativa en relació amb el conjunt del territori ebrenc, en compa-
ració amb la mitjana catalana, situa la capital del Baix Ebre en una estructura social i econòmica de 
perfil rural.

Durant la darrera dècada s’han produït pocs canvis en l’estructura econòmica de la ciutat, fonamen-
talment orientada al sector serveis. Només destaca la consolidació d’aquesta estructura productiva 
específica amb un lleuger augment del pes dels serveis, que guanyen 4 punts percentuals, en detri-
ment sobretot de l’activitat industrial, que perdé 3,4 punts percentuals.
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Gràfic 6: Evolució del PIB a Tortosa per sectors 

          

Font: Fitxa municipal Tortosa. Desembre 2011. Càtedra d’Economia Local i Regional, Universitat Rovira i Virgili

Gràfic 7: Comparativa amb Terres de l’Ebre i Catalunya, 2008

Font: Fitxa municipal Tortosa. Desembre 2011. Càtedra d’Economia Local i Regional, Universitat Rovira i Virgili
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Sectors productius i econòmics de Tortosa

Sector primari

En una comarca, la del Baix Ebre, i un territori, les Terres de l’Ebre, on l’agricultura té un pes específic 
molt important, el sector primari ha perdut pes específic al municipi de Tortosa, atès que ha descendit 
d’un 4,1% de contribució al PIB el 2001 a un 3,6% el 2008.

Tot i la pèrdua del pes del sector agrari a la ciutat, tant en PIB com en ocupació, l’especialització 
clarament superior als valors mitjans catalans i la centralitat de Tortosa com a capital expliquen la 
presència d’importants empreses d’exportació de cítrics i oleícoles, així com la ubicació d’importants 
cooperatives agrícoles de segon grau i molins d’oli.

La producció agrària al territori està organitzada en gran mesura a través de cooperatives de pro-
ductes. El 2008, les Terres de l’Ebre comptaven amb 35 cooperatives d’oli d’oliva (28% del total de 
Catalunya), 30 de fruita seca (28%), 20 vitivinícoles (24%), 1 d’horticultura (9%), 7 de cítrics (78%), 2 
d’arròs (100%) i 7 de fruita dolça (12%). Aquesta producció gaudeix, en una part significativa, d’una 
acreditada qualitat, tant a través de la figura de la denominació d’origen (DO) com d’indicacions ge-
ogràfiques protegides (IGP). És el cas de l’oli d’oliva amb tres denominacions d’origen, el vi amb tres 
més, l’arròs i les clementines.

Indústria i energia

L’especialització industrial de les Terres de l’Ebre és comparativament alta. El pes del PIB global 
d’aquestes activitats se situa el 2009 en el 31%, proporció del 22% a Catalunya.

No obstant això, la indústria presenta una forta heterogeneïtat en relació amb la implantació al territori, par-
ticularment concentrada a la Ribera d’Ebre, on significa el 60% (biaix produït pel monocultiu de la indústria 
nuclear i química), seguida del Montsià amb el 27% (pes específic de la indústria del moble) i clarament limitat 
a la Terra Alta, 19%, i la comarca del Baix Ebre, del 18%. 

La contribució al PIB de la indústria en l’economia local a Tortosa assoleix el 2008 valors similars als de la mit-
jana catalana, justificats, en part, pel creixement important de sòl industrial durant la primera dècada del segle 
XXI. Segons les darreres dades disponibles, la superfície industrial de Tortosa és, el 2008, de 2.617.219m², 
entre la qual destaquen els polígons industrials de Catalunya Sud (Aldea-Tortosa), Camarles (Camarles-Torto-
sa) i Baix Ebre (Tortosa), amb els principals subsectors alimentari, químic, plàstic i equipament elèctric i òptic.
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La situació industrial de les Terres de l’Ebre —i particularment de Tortosa— és incerta, amb una es-
tructura dèbil, excessivament dependent i amb les PIME molt centrades en el mercat local. La recessi-
va conjuntura econòmica, més la pressió competitiva en els diferents sectors, estan posant en situació 
de risc una àmplia representació del teixit productiu de la zona, limitat ja de base, la qual cosa queda 
demostrada per tancaments d’empreses paradigmàtiques en els darrers anys.

Serveis

En l’àmbit de les Terres de l’Ebre, el sector serveis, amb un pes globalment baix (per sota de les mit-
janes de Catalunya i l’Estat), ha mantingut una forta dinàmica recent, fonamentalment relacionada 
amb la consolidació d’activitats turístiques. El sector serveis proveeix el 48% de la producció total de 
les Terres de l’Ebre, dada inferior a la mitjana catalana (68%). Part d’aquest desfasament es justifica 
pel pes específic del sector industrial (efecte Ribera d’Ebre) i el pes del sector primari, veritable tret 
d’identitat del territori. El Baix Ebre és la comarca amb un pes percentual més equivalent a la mitjana 
catalana, en què destaca la representació del sector terciari de la ciutat de Tortosa el 2008 del 66% 
(valor lleugerament superior a la mitjana catalana), en què sobresurten el comerç gràcies al pes de Tor-
tosa com a centre comercial de la zona (el 2010 una de cada quatre persones treballa al comerç), els 
serveis públics novament pel pes administratiu que suposa Tortosa (la capital de les Terres de l’Ebre), 
els immobiliaris (l’auge de la construcció) i ja de lluny l’hostaleria (el turisme).

Els establiments dedicats al comerç (roba i calçat, productes alimentaris, llibres i articles per a la llar, 
entre d’altres) són força nombrosos i suposen un pol d’atracció per als compradors d’altres municipis. 
La centralitat de Tortosa com a eix comercial —i aglutinadora del flux migratori per la condició de ca-
pitalitat— ha facilitat la implantació d’activitats comerciants regentades per persones d’origen estran-
ger. Efectivament, on més es nota aquesta implantació comerciant és al nucli històric de la ciutat, on 
el comerç es troba dividit entre una majoria d’activitats regentades per autòctons —petits comerciants 
de tota la vida, organitzats entre l’associació Agrupació Comercial Zona Centre i l’Associació de Co-
merciants del Centre Històric, de recent creació— i comerciants d’origen immigrant generalment no 
organitzats. Els comerciants marroquins solen regentar majoritàriament activitats econòmiques relaci-
onades amb l’alimentació, la restauració i les perruqueries. Mentre que els comerciants pakistanesos 
predominen en tendes d’alimentació general, kebabs i locutoris. Amb la finalitat d’atreure nova i més 
diversa activitat comercial al centre històric, l’Ajuntament de Tortosa ha arribat a oferir deduccions de 
fins al 90% en concepte d’ajuts.
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Investigació

Les Terres de l’Ebre estan desenvolupant un procés de planificació i desenvolupament del sistema 
territorial d’innovació, sota el paraigua del Pla d’investigació i innovació de la Generalitat de Catalunya 
2010-2013, que hauria de millorar el desenvolupament econòmic i social de l’àrea. S’ha planificat, 
doncs, el desenvolupament estratègic en termes d’innovació en matèries sensibles al sistema produc-
tiu de les Terres de l’Ebre i els seus recursos endògens: aqüicultura, agroindústria, energies renovables 
o el medi ambient. Resta definit el potencial sistema d’innovació de les Terres de l’Ebre pels agents 
específics següents:

• Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), de la Generalitat de Catalunya, ubicat al 
municipi de Sant Carles de la Ràpita (Montsià);

• Observatori de l’Ebre, institut d’investigació associat al Consell Superior d’Investigacions Científi-
ques (CSIC) i amb relacions estretes amb l’Institut Nacional de Meteorologia, ubicat a Roquetes (el 
Baix Ebre);

• Centre de Difusió Tecnològica de la Fusta i el Moble (CENFIM) de Catalunya, ubicat al municipi de 
la Sénia (Montsià);

• Universitat Rovira i Virgili (URV), constitueix l’agent central en la difusió del coneixement i la trans-
ferència tecnològica a les Terres de l’Ebre. En destaquen el Centre d’Investigació en Canvi Climàtic i 
la Càtedra URV d’Economia Local i Regional. Ubicats al Campus de la URV de les Terres de l’Ebre, a 
Tortosa (el Baix Ebre). 

Fisonomia socioeconòmica

Les Terres de l’Ebre —i la capital, Tortosa— es caracteritzen, segons els estàndards del PIB, per un 
desenvolupament econòmic mitjà. A falta de dades concretes, aquesta posició en termes de producció 
interna no s’ha materialitzat anàlogament en termes de renda per càpita, atès el pes de les plantes ener-
gètiques instal·lades al territori propietat de capital extern. Amb poca massa poblacional, aquest territori 
ha restat relativament al marge dels grans processos de creixement econòmic que han viscut altres regi-
ons de l’Estat, ja siguin de la vall de l’Ebre com de l’eix mediterrani. Sota aquesta perspectiva, el territori 
es troba amb la necessitat de materialitzar una intensificació del creixement socioeconòmic que li per-
meti millorar els estàndards de qualitat de vida, les infraestructures i potenciar la vida socioeconòmica.
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A aquesta necessitat de desenvolupament, s’hi afegeix l’excepcional potencial que suposen els va-
lors endògens del territori en clau d’avenç qualitatiu i quantitatiu de l’economia del territori: la super-
fície potencialment utilitzable per a usos econòmics, tal com ho estableix el Pla territorial parcial de 
les Terres de l’Ebre, la situació estratègica a cavall de les emergents zones de la vall de l’Ebre i l’arc 
mediterrani, les bones comunicacions (principalment litorals) i els recursos econòmics potencialment 
utilitzables. Particularment, els valors naturals i paisatgístics de la zona que poden i han de participar 
en el major dinamisme de les activitats del sector primari, i impulsar determinades activitats del sector 
terciari.

Fins aleshores, l’economia del territori ha estat molt dependent de les anades i vingudes de la con-
juntura agrària —i la seva decadència estructural—, d’unes poques plantes industrials, de l’auge de 
la construcció —actualment en severa davallada—, del pes dels serveis públics i la proliferació d’ad-
ministracions, la qual cosa ha dibuixat, a grans trets, un model economicosocial que pateix, entre 
d’altres, dels següents desajustos:

• dificultats per «fixar» la població (baixa densitat, dèbil creixement natural, excés de municipis de 
mida reduïda, elevada taxa d’envelliment), particularment a les comarques de la Ribera d’Ebre i la 
Terra Alta;

• difícil desenvolupament del sector agrari (tot i l’important pes específic global), caracteritzat per un 
baix relleu generacional i una excessiva dependència de les ajudes agràries (política de protecció eu-
ropea);

• posicionament industrial dèbil, amb processos il·lustratius de tancament d’empreses i deslocalitza-
ció i falta de motor potents del sistema productiu global;

• serveis avançats, lligats fonamentalment al sector serveis de suport a les empreses, transport, oci 
cultural, insuficientment desenvolupats;

• problemes associats al desenvolupament local del teixit productiu privat (emprenedoria amb certa 
escala productiva),

• i significatius desajustos econòmics en l’àmbit territorial de les Terres de l’Ebre, amb un pronunciat 
desequilibri entre les comarques de l’interior (la Ribera d’Ebre i la Terra Alta) i les del litoral (el Baix Ebre 
i el Montsià).
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En aquest context estratègic territorial, la ciutat de Tortosa econòmicament es defineix per les se-
güents idees força:

• Intens creixement de l’ocupació en la darrera dècada

• Creixement positiu de l’ocupació el 2010

• Importància de les activitats sanitàries

• Baix pes de les activitats professionals i administratives

En complementació als punts precedents, Tortosa té un gran potencial turístic que ha esdevingut un 
dels seus àmbits de desenvolupament econòmic estratègic. Des de la ciutadania, es valora la potenci-
alitat de la ciutat i el seu entorn com un element que s’ha de tenir en compte per al desenvolupament 
turístic de la ciutat. Entre els principals recursos econòmics endògens naturals i culturals que s’han 
de vincular, cal destacar la proximitat de Tortosa als dos parcs naturals, el dels Ports i el del Delta de 
l’Ebre, amb grans atractius mediambientals, un riu navegable i amb pesca fluvial, una riquesa paisat-
gística elevada —tal com posa de manifest el Catàleg del paisatge de les Terres de l’Ebre— i produc-
tes agraris de qualitat reconeguda mitjançant les diverses denominacions d’origen protegides. Recur-
sos ambientals que complementen l’exquisidesa de l’oferta de recursos d’índole cultural i patrimonial 
del territori, i forgen productes integrats altament competitius (rutes, excursions, agroturisme, turisme 
gastronòmic, etc.). Destaquen el nucli històric de la ciutat de Tortosa, com un dels llocs patrimonials 
més significatius del conjunt de les Terres de l’Ebre, i la Festa del Renaixement, com un dels moments 
festius culturals amb major participació de la població.

Aquests recursos endògens econòmics d’índole natural, paisatgística i cultural de què gaudeixen 
Tortosa i les Terres de l’Ebre, esdevenen una oportunitat de base per poder ser diferenciats en el mer-
cat mundial gràcies al possible reconeixement per part de la UNESCO de Reserva de Biosfera de les 
Terres de l’Ebre. 

La candidatura de Reserva de Biosfera està fortament avalada per l’Ajuntament de Tortosa i la resta 
dels 52 consistoris, els 4 consells comarcals, la Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre i la Gene-
ralitat de Catalunya (així com també per més d’una 70a d’entitats territorials i locals d’índole cultural, 
ambiental, socioeconòmica i del món de la recerca i investigació). Aquesta candidatura resta pendent 
d’aprovació efectiva per la UNESCO.
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   VIDA COMUNITÀRIA
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Activitats socials d’interès

Festes

Les festes són una ruptura amb el temps de la quotidianitat i la feina, una ruptura, en què la gent par-
ticipa i interactua dintre del conjunt de la societat d’una forma diferent de com habitualment ho fa. La 
festa és portadora d’uns valors singulars, molts dels quals s’expressen únicament en el context festiu, i 
serveixen per reforçar i cohesionar la col·lectivitat. Més enllà dels dies festius, la festa té un valor intrínsec 
que perdura un cop s’ha acabat.

Tortosa en té dues, de grans festes: una de tradicional i l’altra de nova creació, però les dues estan forta-
ment arrelades a la ciutat i contenen un fort component de participació popular. En primer lloc, les Festes 
Majors, sota l’advocació de la Verge de la Cinta, patrona de la ciutat, que comencen amb el primer cap 
de setmana de setembre.

En els darrers anys, les Festes de la Cinta n’han reduït la durada i s’han concentrat en 5 dies (de dijous 
a dilluns), amb l’objectiu de fer-la més sostenible i més actual. Els actes se celebren majoritàriament al 
Parc Municipal i a l’Auditori Felip Pedrell.

Alhora, s’ha cercat la potenciació dels elements tradicionals locals, amb petites accions orientades a 
donar-los major visibilitat: la recuperació de la indumentària tradicional de pagès (el dia de l’ofrena) i la 
recuperació del ban cavalcada (amb carros enramats, el bestiari i la banda).

El caràcter de les Festes Majors és marcadament popular, amb balls d’envelat, la processó i l’ofrena, la 
guerra de confeti al Coso Iris, les proves de penyes, la varietat de concerts o la mascletà i els focs d’ar-
tifici, i molts d’aquests actes acompanyats del so de les dolçaines i dels tabals; i, sobretot, gràcies a la 
gent al carrer, gaudir dels actes i del bon temps fa de les Festes de la Cinta la millor cloenda de l’estiu.

D’altra banda, la Festa del Renaixement té lloc el tercer cap de setmana de juliol. Es tracta d’una festa de 
recreació històrica que ens porta a la Tortosa del segle XVI, una època d’esplendor de la ciutat, quan era 
un centre polític, econòmic i cultural de la Corona d’Aragó. Durant quatre dies, el nucli històric, a recer 
del patrimoni arquitectònic, es transforma. Els domassos, les banderes i altres elements decoratius, amb 
músics i artistes vinguts d’arreu del país —i de més enllà—, i els campaments i les tavernes permeten 
que el viatge en el temps sigui més fidedigne. La Festa del Renaixement es caracteritza per la gran par-
ticipació de la ciutadania. Està declarada Festa d’Interès Turístic Nacional.
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Artistes, músics i rodamons vinguts d’arreu donen vida als carrers i animen els palaus i els edificis 
nobles de la ciutat amb espectacles i actuacions. Arriben grups itinerants i d’altres que recreen la vida 
quotidiana a l’Edat Moderna, en els seus campaments o tallers, on conviuen durant la Festa. Durant 
tot el dia es van succeint actuacions constantment, qualsevol carrer, plaça o racó és un escenari pro-
pici on us podeu trobar les més variades representacions.

Tota la ciutat és un gran escenari que ens transporta en el temps a l’esplendor del segle XVI. Una ciutat 
que n’ha vist determinada la història des del vincle que el riu Ebre li conferí amb la mar Mediterrània, 
una ciutat multicultural i oberta al món a través de l’aigua, orgullosa del passat i de la història bimil·le-
nària, que rememora durant la Festa del Renaixement al crit de:

Terra d’aigua.

Terra d’un riu.

Visca la Vegueria de Tortosa!

Visca!

El cicle festiu de la ciutat es completa amb les festes de Cap d’Any, la Cavalcada de Reis, el Dijous 
llarder, Sant Joan i les diferents festes dels barris i pobles dels municipis.

La Setmana Santa de Tortosa és una de les celebracions religioses més importants de les Terres de 
l’Ebre i de la província de Tarragona.

La ciutat compta amb 10 confraries, les quals han constituït una agrupació i 11 passos. Des de la 
recuperació de la processó del silenci, el 1996, s’hi han anat incorporant noves confraries i un nou 
pas. Entorn a la Setmana Santa tenen lloc activitats paral·leles com el Festival de Música Sacra i la 
Tamborada.

Entre les processons que se celebren, hi destaquen:

- La processó de la passió, el Diumenge de Rams

- La processó del silenci, el Dijous Sant (recuperada el 1996)

- La processó del sant enterrament, el Divendres Sant
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Confraries i passos de Tortosa:

- Gremi de Pagesos de Sant Antoni Abat, Oració a l’hort, de Carles Riba i Garcia, 1941.

- Germandat de Natzarens de la Mare de Déu del Roser, La flagel·lació, de Claudi Rius i Garrich, 1943-
48.

- Confraria de la Puríssima Sang, La coronació d’espines / La verge de les angoixes, de Claudi Rius, 
1948, i Àngel Acosta, 1999.

- Confraria de Veïns de Santa Clara, Jesús davant de Pilat, dels Tallers Salesians, 1942.

- Germandat de Natzarens de la Passió, Jesús de la Passió, de Claudi Rius, 1942.

- Confraria Maria Immaculada, Ecce mater tua, de Soriano Montagut, 1958.

- Confraria Sant Crist de la Passió, Crist de la Puríssima, còpia del Crist de la Puríssima, d’Aleixandri, 
1954.

- Germandat de Natzarens de les cinc llagues, Davallament de la creu, d’Enric Monjo, 1952.

- Congregació de la Mare de Déu dels Dolors, La Pietat, de Soriano Montagut, 1941.

- EMD de Jesús, El despullament, d’Àngel Acosta, 2001-2004.

Des de l’abril del 2011, a l’antiga església de Sant Antoni del carrer de Montcada de Tortosa, s’expo-
sen deu dels onze passos al públic en general en el que és el Centre d’Interpretació de la Setmana 
Santa de Tortosa.

Altres esdeveniments rellevants

Fires

Els antecedents documentats de l’activitat firal a la ciutat els trobem al seu passat medieval com a 
enclavament comercial entre l’interior peninsular i la Mediterrània. Els historiadors ens remeten als 
Privilegis de Fira atorgats per Jaume II, Fire seu Nundine. El 1295, el rei concedeix fira cada any a 
perpetuïtat. Posteriorment, Pere el Cerimoniós, en el seu privilegi, afirma que amplia la Fira «perquè la 
ciutat millori i perquè Tortosa està fundada al mig de les nostres terres i regnes».
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Unes fires que al llarg dels segles van representar el millor dels sectors de l’àrea d’influència de la 
ciutat, des de «Saragossa, fins a Lleida, i per la part del regne de Morella, Castelló...», com es llegeix 
en uns establiments del 1374.

Al llarg dels segles trobem referència a l’activitat firal, però és el 1944 quan comença oficialment la fira 
moderna, i que més endavant esdevindrà l’actual Expoebre. Fires organitzades durant anys pel volun-
tarisme en el marc de comissions organitzadores, sindicats de ramaders... fins que el 1987 l’Ajunta-
ment de Tortosa constitueix el Patronat Municipal de Fires, òrgan autònom encarregat de gestionar les 
fires a la ciutat i on són representats, a més de les administracions públiques, empresaris, etc.

El 1993, el Patronat crea la marca Fira de Tortosa com la seva imatge. Aquest mateix any, Fira de Tor-
tosa organitza nous certàmens a més de la fira multisectorial com són Naturebre o Nadal Jove. Tota 
aquesta activitat es desenvolupava al Parc Municipal Teodor González.

El 2007, la fira multisectorial Expoebre inaugura el nou pavelló firal situat al barri de Remolins. Amb un 
espai total de recinte firal de més de 74.000 m2, que inclou l’anomenat Parc de la Fira, i que des del 
curs 2011-12 també ocupa el Campus Terres de l’Ebre de la URV.

El pavelló firal té una superfície construïda de 7.800 m2, i compta amb una sala d’exposició totalment 
diàfana de 4.600 m2 i de 10 metres d’alçada útil.

En l’actualitat, Fira Tortosa organitza i gestiona de forma directa quatre certàmens i col·labora en molts 
altres esdeveniments, bé directament, bé mitjançant l’Ajuntament de Tortosa.

Per altra banda, la Fira de Nadal s’organitza des del 2007 al nucli històric de Tortosa (ocasionalment 
també se n’ha celebrat alguna al barri de Ferreries). S’hi poden trobar detalls i ornaments de Nadal i 
exposicions i pessebres. Alhora s’hi organitzen activitats i tallers per a gaudir en família.

Bestiari

Tortosa és una ciutat rica en costums i tradicions, i rica en elements (bestiari, gegants, nans...) que els 
representen. Tots aquests elements són presents en la majoria d’activitats culturals que se celebren al 
llarg de l’any a la ciutat: actes festius, culturals i religiosos. Presents en les cerimònies dels solsticis, 
presents en les activitats d’animació al carrer.
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D’aquestes bèsties, se’n conserven: la cucafera, que ha pres carta de ciutadania, i l’àguila, el bou i els 
cavallets.

L’àguila. Entre les diverses representacions que se li atribueixen, hi ha la de la Justícia, però en Josep Pi-
joan opina que la nostra àguila podria arribar a simbolitzar la casa d’Aragó, atès que era d’origen gibel·lí 
i que aquesta branca la tenia per emblema. D’àguila, només podien tenir-ne les ciutats. El fet d’aparèixer 
coronada sembla avenir-se més amb la posició de Pijoan, perquè més aviat dóna la sensació de ser una 
àguila heràldica.

La Cucafera de Tortosa. Amades se n’ocupa al Costumari català i diu: «La ciutat de Tortosa ha conservat 
fins ara uns exemplars notables d’aquesta fauna mitològica, d’espècie diferent, de difícil classificar, per bé 
que volen semblar tortugues. Són qualificades de Cuquesferes. Són tres: una de grossa, que vol figurar la 
mare, i dues de xiques, que són les filles... per efecte d’un dispositiu especial obren i tanquen la boca, i en 
cloure-la produeixen un petar especial de dents, que fa esporuguir la mainada, a la qual hom explica que 
cada dia es menja tretze gats i tres infants vius.»

El cap de la cucafera sembla arrancat d’una gàrgola de la Catedral i la fesomia, d’un bestiari de pedra re-
viscolada per la màgia d’un cop.

Els Gegants. Els Gegants de Tortosa són quatre parelles que formen part de les festes populars de la ciutat.

Rufo i Rubí: són els gegants cristians. 4 m i 80 kg (cartró pedra). Autor: Pere Aixendri Chavarria, 1957. Ins-
pirats en els gegants desapareguts arran de la Guerra Civil Espanyola.

Nabil i Zoraida: són els gegants àrabs. 3,8 m i 65 kg (cartró pedra). Origen: 1941 (aparença de reis cristians). 
Renovació: 1958.

Caxixa i Bonjhuà: són els gegants jueus. 3,65 m i 40 kg (fibra de vidre), 1999.

Cristòfor Despuig i Marianna Curto: creats arran de la I edició de la Festa del Renaixement el 1996. 4 m i 50 
kg (fibra de vidre).

L’agost del 2012, l’Ajuntament de Tortosa arran d’un conveni de cessió va convertir-se en dipositari d’un 
conjunt de vuit peces d’imatgeria propietat de la família del folklorista Joan Moreira; es tracta de les minia-
tures de la parella de gegants que va construir-se el 1858 i que es van perdre durant la Guerra Civil, quatre 
capgrossos i dos músics (un graller i un timbaler).
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Tradicions i costums. La jota tortosina

Una de les primeres referències documentals en relació amb la jota a les Terres de l’Ebre la trobem a 
la visita pastoral, del 1734, del bisbe de Tortosa Camacho a Calaceit, localitat del Matarranya lligada 
per proximitat i idiosincràsia a la Terra Alta, en la qual condemna diversos balls per considerar-los 
pecaminosos, entre ells la jota (SALVADÓ, 1998). La tradició popular afirma que la jota va baixar Ebre 
avall procedent de l’Aragó, però l’origen històric encara és una incògnita difícil de dilucidar. Tanmateix, 
no és fins a mitjan segle XIX que trobem nombroses referències al ball i el cant de la jota a la ciutat de 
Tortosa.

Rastrejar documentalment, abans de l’inici del segle XX, la presència de la jota cantada a les Terres de 
l’Ebre és una tasca difícil. D’una banda, com moltes de les manifestacions populars, ha estat anònima 
i basada en la transmissió oral.

Les primeres mencions documentals a la jota cantada se situen al tombant del segle XIX al XX —i so-
bretot les primeres dècades del XX— i les trobem en escrits de diversos autors del territori, alguns dels 
quals van ser també col·laboradors de Mn. Alcover i de Francesc de Borja Moll al Diccionari català, 
valencià, balear, de l’obra del Cançoner popular de Catalunya i de l’Arxiu d’Etnografia de Catalunya. 
Tots ells estaven, en major o menor grau, vinculats al corrent identitari local conegut amb la denomi-
nació genèrica de tortosinisme, una expressió de significat múltiple, sorgida a l’entorn de la ciutat de 
Tortosa i del seu, llavors, extens territori. Un tortosinisme que ambicionava ressaltar i singularitzar, en 
uns casos dins i en altres fora del marc del catalanisme, uns trets diferencials propis, entre els quals 
destacava el parlar tortosí i, entre altres manifestacions tradicionals, la jota tortosina. Durant les prime-
res dècades del segle XX, sobretot la dels anys 20, podem destacar el cronista tortosí Ramon Vergés 
Paulí; el rapitenc Joan Torné i Balaguer, conegut pel pseudònim Lluís de Montsià; el musicòleg Felip 
Pedrell, en l’obra del qual trobem els primers reculls de cant de jota improvisat, i finalment l’escriptor 
i músic Joan Moreira Ramos, el principal referent en l’estudi del folklore tortosí. També en trobem 
referències en els escrits i reculls d’altres folkloristes àmpliament reconeguts, com ara Joan Amades.

Entre principi del segle XX i el 1936, abans de la Guerra Civil, podem situar el que la gent gran anome-
na etapa gloriosa de la jota improvisada. Els cantadors eren autèntics ídols populars, amb seguidors 
incondicionals a gairebé totes les poblacions. Eren contractats pels pobles veïns i cobraven per can-
tar. Arribaven a exercir una clara funció social (facilitar el festeig, intervenir en la resolució de conflictes 
familiars...). No sempre, però, tenien una intenció conciliadora, també s’improvisaven cobles amb 
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contingut satíric o ofensiu, amb una voluntat clarament crítica i/o provocadora. Després d’una llarga 
i dura postguerra (que es va afegir, al territori, als drames que van acompanyar el front de guerra de 
l’Ebre), a partir dels anys 50 el contingut dels versos acostuma a ser més festiu, i menys incisiu, a ex-
cepció dels que s’improvisaven en un context de picadillo, és a dir, provocant-se entre els mateixos 
cantadors.

El context social en el qual s’ha desenvolupat la jota cantada improvisada ha anat canviant, així com 
la tipologia de les actuacions, que també s’ha anat modificant amb el temps. Inicialment predominava 
l’espontaneïtat, en una època en la qual cantar era una activitat quotidiana que acompanyava el treball 
al camp, les estones d’oci a les tavernes, i evidentment les festes i celebracions. Progressivament, 
paral·lelament a la modernització del món rural, els cantadors es van anar professionalitzant i les ac-
tuacions van adquirir els valors propis d’un espectacle. Les rondes nocturnes, que els cantadors feien 
la vespra de la festa major en algunes poblacions, o les rondes de quintos van anar perdent protago-
nisme de manera progressiva a mesura que s’incrementaven les actuacions des d’un escenari, amb 
diferents formats: festivals, concursos i homenatges.

En l’actualitat, són dues les entitats que mantenen viva la jota a Tortosa amb d’altres que ho fan a les 
Terres de l’Ebre.

Per una banda, el Grup de Música i Dansa Tradicional Saragatona, que està format per una trentena 
de persones d’arreu de les Terres de l’Ebre i del Baix Maestrat, que reivindiquen la jota en aquest segle 
XXI com a forma d’expressió i de diversió i aspiren a situar la jota a les Terres de l’Ebre al lloc que li 
pertoca dintre de la dansa i la música tradicional catalana. Conserven les músiques, les mudances, els 
vestuaris, per tal de no córrer el risc de perdre la identitat i, al mateix temps, investiguen, adapten i in-
noven perquè la jota continuï viva. Són hereus del Grup Tortosí de Danses Folklòriques, fundat el 1969. 

Per altra banda, La Jota a la Plaça, que és una iniciativa del Casal Popular Panxampla que s’inicia 
a l’agost del 2006, en el marc del Tradicionàrius de les Terres de l’Ebre, que se celebra anualment a 
Roquetes.

L’objectiu de La Jota a la Plaça és el de fer un pas més en la recuperació de la jota, la dansa més 
tradicional i popular de les Terres de l’Ebre i tornar-la a situar al seu lloc: la plaça i el carrer. La idea és 
retornar-li el seu caràcter popular, que tothom pugui ballar-la amb normalitat i que aquesta dansa torni 
a ser un element viu de la cultura popular. 
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Un altre objectiu és el de difondre la jota i altres danses pròpies del territori com a elements propis de 
la cultura catalana.

Cal dir que a final de 2010, el Consell de Cultura Popular i Tradicional va declarar la jota com a dansa 
d’interès nacional i, per tant, inclosa al catàleg del patrimoni festiu de Catalunya.

Àmbit religiós

Si partim de la base que l’àmbit religiós és el marc en el qual es generen i se celebren un bon grapat 
de festes, sembla procedent fer cinc cèntims de com aquest aspecte es fa present a la ciutat. Val a dir, 
però, que les festes de caràcter religiós institucionalitzades a la ciutat pertanyen a la confessió catòlica 
i no a d’altres, que esdevenen igualment importants per a cada un dels altres grups de creients.

La diversitat religiosa de la ciutat de Tortosa es compon de diverses confessions, de les quals les qua-
tre amb més presència de fidels són la catòlica, la musulmana, l’evangèlica i l’ortodoxa. No es tenen 
dades del nombre de creients que pertanyen a cadascuna de les confessions, però el que sí que es 
pot dir és que la majoritària és la catòlica a la qual està adscrita quasi un 80% de les persones que 
viuen a la ciutat amb diferents nivells de pràctica i, fins i tot, d’autoreconeixement com a tals.

D’una manera objectiva, hom considera que el més adient és mostrar sobre un plànol de la ciutat els 
centres de culte dels quals es té constància. Val a dir, però, que aquests representen els espais on 
els creients de diferents confessions s’ajunten per tal de dur a terme les celebracions religioses co-
munitàries. Per això, no es pot oblidar que, a més de les confessions representades en aquest gràfic, 
n’hi ha d’altres presents a la ciutat que o per la seva idiosincràsia o pel nombre de persones que la 
practiquen no tenen o no necessiten un centre de culte, i aquesta és únicament la raó per la qual no 
estan presents en aquest plànol. Un aspecte important que s’ha de considerar dins d’aquest àmbit és 
que és comú a les diferents confessions religioses que els centres de culte esdevenen a més centres 
socials i de formació religiosa de la mateixa comunitat.

Un altre aspecte que cal assenyalar és com els diferents centres de culte s’han anat establint al llarg 
de la història amb més o menys dificultat, però que en l’actualitat el centre de culte musulmà ubicat 
a la plaça Montserrat és l’únic que genera problemes de convivència per la percepció que en té una 
part de la ciutadania i per les condicions que presenta. De fet, la ubicació del centre islàmic a la ciutat 
ha estat el que ha representat més controvèrsies veïnals, polítiques i socials al llarg dels últims anys.
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Mapa centres de culte 

Centres de culte cristià

Centres de culte evangelista

Centres de culte testimonis de Jehovà

Centres de culte musulmà

Raval de Cristo

Raval de la Llet
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Història sintètica del moviment associatiu i de la participació 

Teixit associatiu i organització social

Entitats i associacions de la ciutat

En els anys 40, estroncats amb la Guerra els moviments i els intents de regeneració a la ciutat, a poc 
a poc la societat civil comença a reorganitzar-se amb la creació d’entitats i associacions de caràcter 
esportiu, cultural i social. Les primeres a fer-ho van ser el Club de Tenis (1943), el Club Esportiu Tor-
tosa (1943), Foment de la Sardana (1944), el Club de Rem (1946), la Penya Ciclista Baix Ebre (1949) i, 
molt especialment, el Cercle Artístic (1948), amb l’objectiu de recuperar l’esperit de l’antic Ateneu de 
Tortosa; i més tard, el Grup Delta 51, el Club Universitari (1955) i el grup Macla 65.

D’ençà, l’associacionisme a Tortosa ha crescut enormement per encabir una àmplia diversitat d’inte-
ressos i projectes ciutadans. Per deixar constància de l’organització del teixit social a la ciutat, en el 
moment de la redacció d’aquest document, s’adjunta a l’annex la llista d’entitats i associacions inscri-
tes a la base de dades del Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Tortosa. Cal tenir en compte 
que, malgrat els esforços d’actualització del registre municipal, en alguns casos manquen dades o 
cal modificar-les per tal que la llista sigui exhaustiva i reflecteixi correctament la situació real. S’ha de 
tenir en compte també que, així com en alguns casos podem trobar entitats inactives, es reconeix 
l’existència d’altres en ple funcionament que no es troben en aquesta llista per no haver-se registrat al 
cens d’entitats de l’Ajuntament.

En diferents apartats d’aquest document, es pot trobar informació més exhaustiva d’un seguit d’enti-
tats de la ciutat, en funció de la seva temàtica específica, el grau de coneixement que se’n té, així com 
la particularitat de la seva tasca.

Processos participatius municipals

Consell de Participació Ciutadana per recuperar els Barris Històrics de Tortosa

Es va constituir al setembre del 2004 a la sala de plens de l’Ajuntament de Tortosa, amb l’objectiu 
que tots els sectors afectats i interessats a recuperar els barris històrics de Tortosa poguessin fer les 
aportacions que creguessin necessàries per a aquest fi. Aquest procés s’emmarca dins de la Llei de 
millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial, i que té com a objectiu im-
pulsar la rehabilitació integral de barris per evitar-ne la degradació i per millorar les condicions de les 
persones que hi viuen.
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En aquest Consell, hi van participar representants de diferents departaments de la Generalitat al terri-
tori, l’Associació de Veïns del Rastre, de Santa Clara, de Remolins, del Centre Nucli Històric, represen-
tants de comerciants del Nucli Antic, del col·lectiu gitano, de les comunitats d’immigrants que hi viuen, 
i d’entitats cíviques i culturals interessades com l’Associació d’Amics dels Castells, l’Arxiu Històric, 
la Biblioteca, els col·legis professionals, etc., juntament amb els equips tècnics d’algunes àrees de 
l’Ajuntament.

Les funcions del Consell de Participació Ciutadana van ser:

1. Conèixer els treballs realitzats pels equips tècnics per elaborar el projecte integral per recuperar el 
centre històric de Tortosa (PINCAT).

2. Col·laborar en el projecte proporcionant informacions contrastades sobre els diferents problemes 
dels barris i les actuacions possibles per solucionar-los.

3. Valorar els problemes i les actuacions possibles, i participar en la definició de les prioritats.

4. Fer el seguiment de l’execució del projecte, un cop fos aprovat.

5. Proposar intervencions específiques que podien rebre finançaments d’altres institucions o iniciati-
ves privades.

La metodologia emprada ha estat basada en reunions amb els diferents protagonistes, passejades 
pels carrers dels barris, enquestes i entrevistes en profunditat a alguns actors.

Consell de Participació Ciutadana per elaborar el Pla d’acció local per a la sostenibilitat (Agen-

da 21 de Tortosa)

Durant el període 2008-2009, Tortosa emprèn, com moltes altres ciutats del seu entorn, la tasca d’ela-
borar un pla que impulsi una nova manera d’entendre el desenvolupament local basat en els principis 
de la sostenibilitat aplicats de manera transversal a tota la realitat social, econòmica, mediambiental, 
de la mobilitat, l’urbanisme i l’entorn natural de la ciutat. L’objectiu és impregnar d’aquests principis 
tots els àmbits de la societat, des de la mateixa Administració fins al si de les famílies, des dels actes 
més rellevants fins a l’activitat més quotidiana, i així dotar Tortosa d’una qualitat de vida raonable mit-
jançant un centenar d’accions concretes, sense posar en risc les futures generacions ni l’entorn que 
les acollirà.
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Un repte important fou aconseguir la participació activa de la ciutadania en la construcció d’aquest 
Pla liderat per l’Ajuntament amb el suport d’una comissió de tècnics municipals i amb l’empresa es-
pecialitzada Lavola. A la recerca dels canals de comunicació més adequats per informar, conèixer els 
diferents punts de vista i estimular una àmplia implicació ciutadana en temes tan específics com ara el 
medi físic i biòtic; l’entorn humà; el territori i la mobilitat; vectors i risc ambiental, es va dissenyar un pla 
de participació amb dos objectius fonamentals: 1) informar la ciutadania dels continguts dels treballs 
tècnics, i 2) recollir les opinions i aportacions dels habitants respecte als diferents àmbits de treball.

Per facilitar aquest procés, es van dissenyar diferents nivells d’acció participativa:

• Web com a eina per facilitar la informació i la participació de totes les persones interessades en el 
procés i continguts de l’Agenda 21

• Crida a la participació

• Informació i enquestes a la població mitjançant la premsa local

• Entrevistes personals

• Dos fòrums de participació oberts a tota la ciutadania: 1) presentació de la prediagnosi i debat, i 2) 
presentació del disseny del pla i debat 

• Creació del Consell de Participació de l’Agenda 21 proposat per l’Ajuntament. Entre els sectors con-
vidats figuren comerciants, agents econòmics, entitats locals, associacions de veïns, experts locals i 
el conjunt de la població. Es celebren dos tallers debat amb grups de treball que analitzen primer la 
diagnosi provisional i, posteriorment, el disseny del pla presentat i en fan les seves aportacions.

• Creació del Consell de Seguiment, com a òrgan integrat al Consell de Ciutat, per avaluar-ne l’execu-
ció de les accions i l’eficàcia, crear noves accions del pla i fer un seguiment dels indicadors establerts.

Moviments socials

La Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE)

Per entendre el moviment associatiu i de la participació a la ciutat de Tortosa avui, cal esmentar espe-
cialment el que va suposar per a la societat tortosina l’experiència participativa en un dels moviments 
socials més significatius de Catalunya, la Plataforma en Defensa de l’Ebre (en endavant, PDE). 
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Aquesta mobilització en defensa de l’Ebre neix el 2000 com a resultat de la letargia social acumulada al 
llarg dels anys al territori i es va enfortint i ampliant com a resposta al llarg procés de conflicte polític i mar-
ginació històrica de les Terres de l’Ebre. Massiva reivindicació popular que va ser capaç de sostenir el pols 
reivindicatiu intens de caire festiu i de proposta per una Nova Cultura de l’Aigua, la qual cosa va significar 
ser un important toc d’atenció cap als decisors polítics sostingut durant pràcticament quatre anys.

L’aprovació de la Llei del Pla hidrològic nacional (PHN) 2000 i els esdeveniments derivats al moment van 
impulsar la major mobilització social de les Terres de l’Ebre. El 15 de setembre de 2000, la Coordinadora 
Antitransvasament convoca la ciutadania de les Terres de l’Ebre a Tortosa, on té lloc la primera assemblea 
general. L’assistència massiva (més de 700 persones) i l’elevada intensitat emocional d’aquesta reunió 
esclataren en una invasió espontània, pacífica i reivindicativa dels carrers de la ciutat de Tortosa. Aquest 
inèdit acte reivindicatiu fou el primer de les 18 manifestacions (entre les quals destaquen les de Saragos-
sa, Barcelona, Madrid, Brussel·les, València i Palma de Mallorca) i diverses marxes reivindicatives a peu 
(a Brussel·les, Màlaga, València i Palma de Mallorca) fetes per aturar el transvasament de l’Ebre durant els 
anys de lluita.

Alguns trets importants de la PDE són:

• La lluita en defensa de l’Ebre es va fonamentar d’acord amb un potent sentiment d’identitat territorial, 
fortament arrelat en l’elevat valor històric, cultural, simbòlic, ecològic i econòmic que aquest recurs natural 
representa per als ciutadans i ciutadanes ebrenques. La ciutat de Tortosa va ser la capital del moviment 
social i la PDE va suposar ser un punt d’inflexió en el capital social i la consciència crítica i activista de 
l’imaginari col·lectiu de la ciutat i el territori.

• La PDE es constitueix com un complex moviment social format per centenars d’entitats i actors hetero-
genis i milers de persones a títol individual. Crida l’atenció la forta implicació d’homes i dones de totes les 
edats i condicions socials en el nucli activista organitzador i, específicament, la gran participació de dones 
que no havien participat mai en política.

• La inclusió explícita de la comunitat científica va permetre fer entendre en l’àmbit social els arguments 
tècnics i les alternatives proposades.

• Es produeix un canvi de lema: de “L’aigua és nostra, no mos la prendran” a “Lo riu és vida, no al trans-
vasament: per una nova cultura de l’aigua”. La lluita contra el transvasament no és, doncs, únicament una 
qüestió de propietat de l’aigua, sinó de rebuig a una política d’especulació d’aquest recurs.
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• La Nova Cultura de l’Aigua es desenvolupa com una alternativa substantiva, una marca d’identitat 
que integra múltiples aspectes interrelacionats. Des d’un tema local i concret com era la gestió dels 
recursos hídrics, el moviment acabà tocant debats polítics clau quan s’obre a la defensa del medi 
ambient, la defensa del territori i reivindicacions territorials vinculades a la cultura i a la llengua. Les 
ramificacions polítiques, socials i econòmiques d’aquesta qüestió situa al centre del debat el qüesti-
onament sobre l’ètica, els valors socials, els drets democràtics, els processos de presa de decisions 
polítiques, les relacions desiguals de poder i la primacia dels interessos privats sobre els públics.

• La discòrdia viscuda entre la classe política i el moviment va passar per moments molt cruents fins 
que el Consell de Ministres (juny de 2004) va cancel·lar finalment el transvasament.

Alguns impactes de la mobilització social han estat:

• Situar el tema del transvasament i de la Nova Cultura de l’Aigua al centre de l’agenda política, en 
l’àmbit local, a consistoris, Parlament i Senat, així com també a les campanyes electorals locals, au-
tonòmiques i generals.

• Generar coneixement sobre els temes relacionats, en la ciutadania i en la classe política, gràcies a 
l’aliança entre la comunitat científica i els activistes. Els debats i els discursos socials i científics s’han 
difós i aprofundit, tot contribuint a una major i millor informació i comprensió dels reptes.

• Despertar l’esperit crític a la societat de les Terres de l’Ebre i transformar la cultura política local.

• La creació de la Delegació del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, el 2002, és una respos-
ta clara a la pressió popular de la PDE. Aquest procés culmina en el reconeixement parlamentari de la 
Vegueria de les Terres de l’Ebre el 2010.

• El renaixement d’un sentiment d’identitat territorial molt fort. L’orgull de pertànyer a les Terres de 
l’Ebre i de sentir-se protagonista de la seva història és molt gran, i la sensació de recuperar i fer atrac-
tiva la identitat ebrenca és la tònica general.

El 18 de juny de 2004, el Consell de Ministres va derogar oficialment els articles de la Llei del PHN 
2000 que preveien el transvasament de 1.050 hm³/any d’aigua de l’Ebre cap a les conques mediterrà-
nies. A partir d’aleshores, la mobilització quotidiana de la PDE ha disminuït força el nombre d’activitats 
i aquestes tenen un caràcter menys massiu. Però el nucli activista actual no abaixa la guàrdia i es fa 
sentir davant els nous reptes que es van presentant.
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El que és segur és que la lluita contra el Pla hidrològic nacional 2000 ha deixat empremta en la política 
ambiental estatal i ha marcat un abans i un després a les Terres de l’Ebre. Punt d’inflexió que passa 
per la maduresa del territori en veure que la forta càrrega de valors paisatgístics, patrimonials naturals 
i culturals, esdevenen matriu territorial de base amb capacitat suficient com per començar a plantejar 
la idoneïtat de complementar la trajectòria prèvia amb un model alternatiu i complementari de desen-
volupament socioeconòmic, un paradigma de la sostenibilitat ambiental, econòmica i social de coo-
peració i gestió participada entre agents. El primer pas d’aquesta transició ha estat la presentació a la 
UNESCO per part de la Generalitat de Catalunya i l’Estat de la candidatura de Reserva de Biosfera de 
les Terres de l’Ebre al març del 2011. Candidatura que no hauria estat possible sense l’ampli i divers 
suport d’un consell promotor integrat per més d’una setantena d’entitats representants de la societat 
civil, la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa, els quatre consells comarcals, la majoria 
dels ajuntaments dels municipis de Terres de l’Ebre i la Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre. 

Finalment, podem dir que sense l’experiència prèvia que suposà per la societat de Tortosa, i de les 
Terres de l’Ebre, l’existència i sostenibilitat en el temps de la PDE, així com també la participació en 
el moviment pròpiament dita, serien impensables les iniciatives i fites reivindicatives que s’han anat 
desenvolupant posteriorment al territori, com ara la inauguració a Tortosa del primer Casal Popular 
de les Terres de l’Ebre al 2007, l’existència de la Plataforma en Defensa de la Terra Alta, la Plataforma 
en Defensa de les Terres del Sénia, el moviment de l’Acampada a Tortosa del 15M, la Plataforma en 
Defensa de la Salut i la Plataforma per l’Educació Pública, la centralitat de Tortosa com a referent de 
les Terres de l’Ebre en manifestacions subsegüents convocades en defensa de l’estat del benestar i 
pels drets laborals i socials en general ja en plena crisi econòmica.

Acampada 15M: Moviment d’Indignats a Tortosa

El Moviment 15M que es va estendre per tot l’Estat espanyol al maig del 2011 troba també a Tortosa la 
seva manifestació en Acampada a Tortosa, que organitza a partir de la plaça Alfons XII de Tortosa ac-
tes de protesta, reivindicació i reflexió col·lectiva lligats a la dura situació econòmica i financera per la 
qual passa el país, al seu impacte social en l’estat del benestar i els drets universals, i a la qüestionada 
gestió política de l’anomenada crisi en tots els àmbits de govern al llarg dels darrers anys. La partici-
pació de ciutadans i ciutadanes d’altres municipis de les Terres de l’Ebre i la província de Castelló fan 
que Tortosa sigui un cop més ciutat referent del territori per a la mobilització social. Els debats presen-
ten propostes i solucions, que generen la recerca de noves formes autogestionades de participació 
democràtica real per tal d’impulsar un full de ruta d’accions consensuades properes a les necessitats 
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del territori i connectades amb les concentracions arreu de l’Estat. Com a moltes places del moviment 
d’indignats, Acampada Tortosa 15M s’organitza en comissions de comunicació, informació, banca 
ètica, desnonaments, moció popular per limitar els sous polítics, manifestacions, xerrades amb ex-
perts, documentals, grup de teatre crític, actuacions i altres iniciatives de protesta creativa i pacífica.

Amb un nucli impulsor més reduït, Acampada Tortosa 15M articula per a un bon nombre de ciutadans i 
ciutadanes de la ciutat accions àmpliament participades per mostrar el rebuig a les polítiques de reta-
llades en els àmbits de la salut i l’educació públiques i a la reforma dels drets laborals. Posteriorment, 
ha donat suport a la constitució de plataformes específiques sectorials i és catalitzadora i participant 
d’una nova plataforma social en defensa de les persones afectades pels desnonaments. Darrerament, 
s’ha treballat força en la unió de diferents activistes del territori en una iniciativa conjunta de les Terres 
de l’Ebre que es va presentar oficialment el passat mes de desembre a Sant Carles de la Ràpita amb 
el nom d’Acampada Ebre 15M.

Plataforma per a la Salut de les Terres de l’Ebre

La Plataforma per a la Salut de les Terres de l’Ebre és una iniciativa social de nombrosos ciutadans 
usuaris i treballadors de la salut que s’organitzen arran de les retallades pressupostàries executades 
pel govern autonòmic que afecten directament el sistema sanitari al territori. La Plataforma es crea 
al setembre del 2011 i neix amb l’objectiu principal de lluitar i vetllar pel manteniment d’una atenció 
pública en salut, i que aquesta sigui de qualitat, moderna, segura, efectiva, equitativa, universal i efi-
cient. Es crea en el marc territorial de les Terres de l’Ebre per tal d’evitar la desaparició o pèrdua dels 
recursos sanitaris aconseguits al territori, així com també per evitar que es produeixin discriminacions 
i desigualtats en l’accés a la sanitat pública respecte d’altres regions sanitàries de Catalunya. La Pla-
taforma reivindica la seva neutralitat ideològica, sense cap vinculació política, sindical ni empresarial, 
i el seu funcionament és de caràcter assembleari. Per tal de facilitar-ne la gestió i aconseguir-ne els 
objectius, la Plataforma s’ha constituït en l’associació APSTE.

Les eines fonamentals de treball de la Plataforma són la informació, la formació i el diàleg. Al llarg 
d’aquest primer any, han organitzat i dinamitzat múltiples accions, com ara xerrades, entrevistes amb 
mitjans de comunicació, reunions amb polítics de grups parlamentaris, assemblees, manifestacions, 
assistència a fires. A més d’informar i assessorar la ciutadania, les entitats, les associacions, els partits 
polítics i altres, la Plataforma promou espais de diàleg i col·laboració amb entitats publiques i privades 
de l’àmbit de la salut i amb els poders polítics corresponents.
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Plataforma per l’Educació Pública de les Terres de l’Ebre

La Plataforma va nàixer el mes de gener del 2012 impulsada per la preocupació d’un grup de docents 
d’escoles i d’instituts de les Terres de l’Ebre davant la creixent precarietat de l’educació pública a 
conseqüència de les recents retallades pressupostàries executades en aquest àmbit pel govern au-
tonòmic. L’objectiu de la Plataforma és defensar un sistema educatiu català de qualitat, demostrar la 
força de l’escola pública i expressar el rebuig a la gestió política de la crisi econòmica en aquest àmbit.

Durant aquest primer any, han dedicat els esforços a conscienciar la societat mitjançant nombroses 
presentacions i xerrades informatives a diferents municipis, escoles i AMPA del territori. Altres accions 
en aquest sentit són l’organització de manifestacions i accions reivindicatives, desmentir i informar so-
bre dades del govern autonòmic, identificades per la Plataforma com a falses, i presentar alternatives  
amb la intenció de demostrar que la política de retallades és perjudicial per a la qualitat de l’ensenya-
ment públic i per al benestar de la població, sobretot les famílies més necessitades que veuen com es 
redueixen els ajuts socials originalment creats per assegurar una igualtat d’oportunitats a l’escola per 
als seus fills i filles.

La Plataforma va organitzar una gran Diada per l’Educació Pública de Qualitat al Parc Teodor González 
de Tortosa el setembre del 2012. Diada alhora lúdica i reivindicativa que va servir per donar a conèixer 
a tota la ciutadania els objectius que es proposen i per ampliar la participació de persones implicades 
a la Plataforma.

Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de les Terres de l’Ebre (PAH Ebre)

Aquesta iniciativa comença a caminar a Tortosa al mes de novembre del 2012 i agrupa persones amb 
dificultats per pagar la hipoteca o que es troben en procés d’execució hipotecària, juntament amb perso-
nes solidàries amb aquesta problemàtica. Com arreu de l’Estat espanyol, on s’han anat creant PAH locals 
des del 2009, a les Terres de l’Ebre neix com a resposta a l’actual situació que pateixen milers de famílies 
en perill de desnonament i denuncia el frau hipotecari i la gestió política que s’ha fet d’aquesta injustícia.

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de les Terres de l’Ebre dedica el seu esforç a realitzar accions 
per fer visible la situació de les persones hipotecades, assessorar les persones afectades amb advocats 
i juristes i donar suport en denúncies col·lectives, i incidir políticament perquè les seves reivindicacions 
es facin efectives.
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Les principals reivindicacions de la PAH Ebre són aturar els desnonaments, regular la dació en paga-
ment, augmentar el parc públic de lloguer social, la realització d’una auditoria social sobre el funcio-
nament del mercat hipotecari i establir mecanismes, reformes i polítiques necessàries per reforçar el 
dret a l’habitatge com a dret universal de totes les persones.

Diversitat cultural

Davant l’augment de la diversitat cultural, la ciutat desplega des de l’inici del 2000, tot un seguit d’iniciati-
ves i projectes amb la intenció de gestionar aquesta diversitat per tal de facilitar la convivència i la cohesió 
social. Aquestes iniciatives neixen tant des de l’àmbit de l’Administració local com des de la ciutadania 
organitzada a través de les associacions.

En un primer moment, i com a resposta inicial a la creixent diversitat cultural de la població generada per 
l’augment de veïns i veïnes d’origen estranger, les iniciatives es focalitzen en la immigració —les seves 
necessitats específiques en l’accés i l’ús dels serveis públics— i les necessitats de formació dels professio-
nals per a una atenció adequada als col·lectius. Destaquem l’esforç de treball conjunt entre les entitats i els 
recursos públics i privats en el marc de la Coordinadora d’Entitats per a la Immigració (CEI), creada el 2000.

Amb el pas dels anys i amb la maduresa que dóna l’experiència, es va incorporant una visió més sensible, 
global i integradora de la comunitat com un tot, amb necessitats comunes i potencialitats compartides 
més enllà de l’origen cultural, ja sigui gitano, no gitano o estranger, per la convivència i la cohesió social 
als barris, les escoles, els centres de salut, amb el jovent, etc. Amb la intenció de treballar per la igualtat 
d’oportunitats i l’ús d’uns serveis únics per a tothom, molts dels projectes que es desenvolupen a la ciutat 
inclouen la mirada de diversitat cultural com a eix transversal de les seves accions i no tenen un enfoca-
ment específic; d’altres, però, es dediquen a incidir sobre les particularitats i a esmenar aquells aspectes 
que, des de la diversitat, es tradueixen en dificultats d’accés als serveis o a la vida social del territori. 

L’Administració local creà el 2009, amb aquesta intenció, la Unitat de Diversitat Cultural, servei que de-
pèn de l’Àrea de Servei a les Persones. Des d’aquesta Unitat es redacta el Pla de ciutadania i convivència 
2012-2015 com a Pla d’acció municipal que s’encarrega de dissenyar les línies marc de la gestió de la 
diversitat cultural i dels aspectes socials que vetllen per la convivència i la cohesió social a la ciutat. El Pla 
de ciutadania i convivència 2012-2015 és un pla transversal i estratègic i al plantejament intenta impregnar 
totes les àrees de treball dels seus principis bàsics impulsant projectes estratègics en clau de diversitat, 
convivència i cohesió social.
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Aquest Pla, tot i estar redactat, està pendent que s’aprovi en el moment que s’editi aquest document.

Com s’ha dit anteriorment, la Unitat de Diversitat Cultural és la unitat de l’Ajuntament encarregada 
d’impulsar aquests processos, així com de donar suport i acompanyar les entitats i les associacions 
que treballen més específicament en aquest àmbit. Des d’aquesta àrea s’han desenvolupat diversos 
projectes amb altres àrees de l’Ajuntament quan ha estat possible o ha fet els seus propis.

Ens mereix una atenció especial el Servei de Mediació Comunitària que ofereix aquesta àrea com un 
servei municipal que des del 2009 l’Ajuntament de Tortosa posa a disposició de la ciutadania per tal 
de gestionar conflictes existents o de prevenir-ne de possibles de forma pacífica i dialogada amb el 
suport imparcial de la figura del/de la mediador/a. S’ha d’especificar que aquest servei no es vincula 
específicament amb la diversitat cultural sinó amb la ciutadania en general i amb la gestió dels con-
flictes que es deriven de la seva relació, tot i reconeixent que la diversitat cultural és una variable que 
els sobredimensiona i que per això requereix més acompanyament.

En els darrers anys, a través del Servei de Mediació Comunitària s’ha realitzat treball de camp per tal 
de detectar possibles conflictes de convivència existents o latents, especialment a les comunitats de 
veïns i veïnes, per tal de poder dissenyar d’una manera adequada les intervencions. Les línies bàsi-
ques d’intervenció d’aquest servei són els conflictes veïnals (sorolls, olors, brutícia, neteja, malente-
sos...), els conflictes a l’espai públic (ús i ocupació de l’espai i del mobiliari urbà), conflictes de relació 
i comunicació intercultural, conflictes derivats d’activitats comercials de proximitat i conflictes en en-
titats i associacions.

A més d’aquesta vessant d’intervenció en la gestió del conflicte, el Servei de Mediació en té una altra 
de prevenció, que es concreta en el Projecte de convivència i cohesió social a les comunitats de veïns 
i veïnes que té com a finalitats:

• Conscienciar per la cura, el respecte i el bon ús dels elements i els espais comuns tant dins de les 
comunitats com als carrers, les places i els edificis públics.

• Fomentar la participació dels veïns i veïnes, no només en les comunitats de propietaris, sinó també 
en les associacions de veïns/veïnes.

• Afavorir el coneixement entre veïns i veïnes, creant vincles de bon veïnatge i solidaritat.

• Promoure el respecte pel descans dels/de les veïns/veïnes.
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• Evitar el deteriorament dels immobles deshabitats coordinant les diferents entitats bancàries i caixes 
d’estalvi amb les comunitats de propietaris.

Un altre aspecte que es treballa des d’aquest Servei és el d’informar sobre la normativa legal de les 
comunitats de propietaris així com l’ordenança municipal del bon ús de la via pública i dels espais 
públics que va aprovar el Ple de l’Ajuntament de Tortosa al maig del 2009. Aquesta ordenança conté, 
entre altres coses, un conjunt de normes reguladores de la convivència en els espais i la via públics. A 
través del Servei de Mediació s’informa sobre el contingut i s’intervé per a assegurar-ne el compliment 
conjuntament amb els policies de proximitat als barris.

Han estat aproximadament unes 3.000 persones ateses des d’aquest Servei des del seu inici, tant des 
de la intervenció com de l’assessorament i la informació.

La societat civil s’organitza des de diferents àmbits i amb diferents objectius per treballar per la gestió 
de la diversitat cultural.

A l’annex d’entitats, es poden trobar detallades totes les que coneixem de la ciutat, però aquí volem 
plasmar una mirada més profunda sobre alguna d’aquestes.

• Associació Amigues i Amics de la UNESCO de Tortosa/UNESCO Tortosa. L’Associació va ser 
creada el 1990, quan persones vinculades a l’orde de la Cucafera i properes a l’entorn del Sr. Federico 
Mayor Zaragoza van fundar l’Associació d’Amics de la UNESCO de Tortosa com a expressió d’uns 
mateixos interessos compartits i amb la finalitat de difondre els principis de la UNESCO, treballar en 
xarxa amb altres entitats, promocionar la cultura de la pau, promocionar el diàleg intercultural i la 
bona convivència entre cultures, promocionar la defensa dels drets humans individuals i col•lectius, 
en particular dels drets culturals i lingüístics, i promocionar la identitat catalana i la cohesió social en 
una societat plurilingüe i multicultural. Aquests objectius es treballen a través de la promoció d’acci-
ons formatives a la ciutat, com ara conferències, jornades, xerrades i cursos, i també amb projectes 
socioeducatius com el Projecte d’aprenentatge i servei Vincles Intergeneracionals i Interculturals per 
animar a la lectura i el foment de les relacions intergeneracionals i interculturals. L’activitat de més 
prestigi de l’entitat és el Premi Federico Mayor Zaragoza iniciat com a concurs de bones experiències 
de convivència entre cultures i que en la sisena edició (2012-13) amplia el seu àmbit sota el títol «De 
súbdits a ciutadans, de súbdites a ciutadanes. Concurs de bones experiències i accions transforma-
dores per construir un món millor».



75
Crèdits i agraïments
Pròleg institucional
Pròleg ciutadà
Introducció

Monografia objectiva
Característiques estructurals 
Territori
Població
Economia
Vida comunitària
Govern municipal

Descripció sectorial
Treball, ocupació i atur
Educació
Sanitat
Socioassistencial
Temps de lleure, cultura i esports
Medi ambient

Comunitat i fases de la vida humana

Monografia subjectiva
Marc conceptual i metodològic
Relacions en la comunitat
Actituds envers la diversitat
Normatives i civisme
Valors: respecte i tolerància
Participació social
Comunicació intercultural
Conflictivitat latent
Pertinença i identitat
Marc democràtic

Primeres conclusions
Annexos 
Annex 1: llistat d’entitats al municipi
Annex 2: llistat de participants als col·loquis

Bibliografia

Índex de taules i gràfics

• Obre’t’Ebre. La seva finalitat és promoure la integració social, la igualtat i la solidaritat entre joves 
amb projectes culturals, socials, artístics, mediambientals i esportius mitjançant intercanvis juvenils, 
projectes de cooperació, voluntariats, camps de treball, jornades, cursos i tallers en l’àmbit local, 
regional, nacional i internacional. Fomentar la participació juvenil amb l’objectiu de promoure la tole-
rància, la solidaritat, la interculturalitat i la transformació social. Educar ciutadans socialment actius i 
compromesos.

• ACISI (Associació per a la Cooperació, la Inserció Social i la Interculturalitat). Va ser creada el 
1999 per treballar conjuntament amb altres entitats públiques i privades en cooperació i codesenvo-
lupament, així com en l’acollida i la inserció social de la població immigrada des d’una perspectiva 
intercultural, tot posant un accent especial en les relacions entre els col·lectius immigrats i la població 
autòctona per tal d’aprofundir en la cohesió social. Des d’aquesta visió, ACISI aposta pel treball en 
xarxa, per la col·laboració en el territori i per la mediació intercultural com un sector estratègic que 
permet, facilita i promou la comunicació entre col·lectius que pertanyen a diverses cultures amb la 
intenció d’afavorir la cohesió social i avançar cap a una societat intercultural. Actualment a Tortosa 
dinamitza el Projecte d’intervenció comunitària intercultural (2010-2013), en col·laboració amb les 
administracions públiques, recursos tècnics públics i privats, i la ciutadania i les seves associacions.

• Xarxa per la Convivència. La Xarxa per la Convivència a Tortosa és un espai en construcció, obert 
a tots els veïns i veïnes, associacions i entitats, professionals i institucions. S’inicia al març del 2010. 
Es pretén, amb la veu i la col·laboració de tothom, empènyer un procés comunitari per tal de cercar 
camins que contribueixin a una millor convivència en la diversitat a la ciutat. Des del seu treball s’ana-
litza, es dialoga i es consensuen diferents visions sobre les dificultats i oportunitats de la vida en comú 
a la ciutat, amb la voluntat de posar en marxa accions comunes que representin una oportunitat de 
coneixement mutu, d’aprenentatge conjunt i de superació d’actuacions aïllades per esdevenir motor 
de canvi i fer de Tortosa una ciutat més cohesionada i igualitària. Exemples dels seus esforços són 
l’Artxibarri, per contribuir a dinamitzar la vida comunitària al centre històric de la ciutat, i un programa 
quinzenal a Ràdio Tortosa com un espai de reflexió i intercanvi sobre la convivència.

• Diverses associacions creades a la ciutat des dels diferents col·lectius d’origen gitano i estranger, 
amb l’objectiu de donar un suport en el dia a dia a persones necessitades d’un acompanyament pro-
per i acollida. Les anomenem a l’annex d’entitats, amb totes les altres iniciatives associatives de la 
societat civil tortosina. 
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• Atzavara-arrels. Se’n parla amb més profunditat a l’apartat d’educació.

• Creu Roja. Treballa en l’acollida de persones estrangeres. D’aquesta entitat, se’n parla extensament 
a l’apartat socioassistencial.

• Cáritas. És l’entitat del territori que més treballa amb el col·lectiu d’ètnia gitana. D’aquesta entitat, 
se’n parla extensament a l’apartat socioassistencial.
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   GOVERN MUNICIPAL
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Anàlisi històrica dels resultats electorals

Una breu contextualització dels resultats electorals al municipi de Tortosa

En el marc temporal en el qual s’inscriu aquesta monografia comunitària objectiva 2000-2011, el se-
güent gràfic presenta un resum sintètic dels resultats electorals a les eleccions municipals de Tortosa 
el 1999, el 2003, el 2007 i el 2011. Cal advertir que el gràfic recull el nombre de vots d’aquelles for-
macions polítiques que aconseguiren, com a mínim, un lloc de representació al consistori. La resta de 
formacions que concorrien als respectius comicis electorals s’ha sumat i agrupat a Altres.

Gràfic 8: Resultats de les eleccions municipals a Tortosa, 1999-2011

Font: Institut d’Estadística de Catalunya

La primera dada que crida l’atenció d’aquest gràfic és que, durant l’última dècada amb un augment 
de població de més del 20%, hi ha una disminució del cens electoral de gairebé un 10%, la qual cosa 
ens mostra que les persones que han fet augmentar el padró no tenen dret a vot i, en canvi, una part 
de les que el tenien ja no hi són.
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Gràfic 9: Participació a les eleccions municipals a Tortosa, 1999-2011

Font: Institut d’Estadística de Catalunya

En relació amb l’abstenció electoral a Tortosa, s’ha de constatar que, tot i que els valors d’absten-
cionisme enregistrats a la darrera dècada són similars als valors mitjans de l’Estat, cal incidir sobre 
la dada inusualment baixa d’abstenció en les eleccions del 2003, del 35,4%. Efectivament, aquests 
comicis electorals foren el resultat de la capacitat d’impacte en la participació electoral i en les insti-
tucions municipals de la mobilització social en defensa de l’Ebre. Així doncs, l’abstencionisme en les 
eleccions municipals de Tortosa des del 2003 fins al 2011 ha augmentat en més de cinc punts percen-
tuals, fet que ha produït que se situés en valors més o menys mitjans.

Des de les primeres eleccions municipals democràtiques fins al 1999, el govern municipal a Tortosa 
estava liderat per CiU, amb el PPC com a segona força més votada, any en què va ser substituït pel 
PSC que, tot i que va aconseguir el mateix nombre de regidors, va comptar amb el suport d’altres par-
tits més minoritaris, però que li van possibilitar governar durant dues legislatures, exactament fins a les 
eleccions municipals del 2007, en les quals torna a guanyar CiU, encara que no en majoria absoluta, 
fet que aconseguirà a les eleccions del 2011.
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Així doncs, si ens fixem en la realitat política del consistori municipal de Tortosa en els últims anys, ens 
trobem amb la presència majoritària de dos partits polítics —CiU i PSC— seguint el que hem explicat 
en el paràgraf anterior i la presència d’altres partits minoritaris. El PPC, amb una forta davallada, quasi 
un 80% des de les eleccions del 1999 a les del 2007. Una presència bastant uniforme en el cas d’ERC. 
L’aparició una altra vegada en solitari d’ICV a les eleccions del 2003 —les anteriors va fer candidatura 
conjunta amb el PSC—, amb una pèrdua d’aproximadament del 20% al 2007 que recupera quasi en 
la seva totalitat al 2011.

És a les eleccions del 2003 quan apareixen en escena dos nous partits independents que aconse-
gueixen representació al consistori. Parlem de la candidatura d’Independents per l’Ebre (IpE) —amb 
quasi 1.400 vots que superen ICV i ERC— i la candidatura Unió dels Pobles de l’Ebre (UpE) amb 850 
vots. Ambdues formacions independents sorgeixen en un moment de fortes mobilitzacions socials 
en contra del Pla hidrològic nacional i perden la representació municipal quan aquesta confrontació 
social es dilueix. La gran novetat de les últimes eleccions (2011) és l’aparició en escena de Plataforma 
per Catalunya (PxC), amb 790 vots, i la presència d’un regidor al consistori.
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