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“La vida a la ciutat també ens imposa actualment
l'obligació de precisar millor determinats drets, ja que hi
vivim, hi busquem feina, ens hi desplacem. També ens
imposa el reconeixement de nous drets: el respecte del
medi ambient, la garantia d'una alimentació sana, de la
tranquil·litat, de les possibilitats d'intercanvi i lleure,
etc.”
Pròleg de la Carta Europea de Salvaguarda
dels Drets Humans a la Ciutat
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INTRODUCCIÓ
L’any 2006 l’Ajuntament de Cambrils es va presentar a la convocatòria de la Llei de Barris
amb el projecte del Pla de Millora Integral del Barri Antic, amb l’objectiu de regenerar el
barri històric de la ciutat.
L’objectiu estratègic que es va definir i ha determinat tota l’elaboració i execució i avaluació
del Pla de Barris ha estat:
“ Proporcionar als veïns i veïnes del Barri Antic les mateixes oportunitats per a
millorar la qualitat de vida que la resta de la ciutadania del municipi, en un context
de cohesió social dins la diversitat.
Aquest projecte suposa l’empenta decisiva per a la transformació social i urbana
d’aquest barri emblemàtic de Cambrils, mantenint però el seu caràcter identitari i
potenciant la seva singularitat.
D’aquesta manera, Cambrils recupera el seu centre històric i el converteix en un
referent clau de la història i la identitat local.
Promovent la participació ciutadana com a eix central en tot el procés de
desenvolupament del projecte.”
Aquest projecte va ser declarat beneficiari de la subvenció pel Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya (6 de juny de 2006), amb un
pressupost total d’11.814.933€, finançat un 50% pel Programa del Pla de Barris de la
Generalitat i un 50% l’Ajuntament de Cambrils. El 16 de novembre del mateix any es va
signar el conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de
Cambrils, per al desenvolupament del Projecte d’Intervenció Integral en el Barri Antic de
Cambrils, a través del qual es regulaven aspectes importants com el sistema de gestió,
l’obligatorietat d’assignar un responsable de gestió del projecte, la forma de pagament, els
sistemes d’informació i difusió, el funcionament del Comitè d’Avaluació i Seguiment, entre
d’altres.
El Pla de Millora Integral del Barri Antic de Cambrils va arribar en un moment clau ja que el
barri era cada cop més vulnerable als dèficits urbanístics, arquitectònics, econòmics i
socials. La remodelació de carrers, la rehabilitació i recuperació d’elements de gran valor
patrimonial, històric i cultural per a la ciutat, la creació de nous equipaments amb una oferta
social i cultural adreçada a tota la ciutat, la implantació de programes de cohesió social, de
dinamització econòmica, la implantació de noves tecnologies... eren els eixos necessaris a
executar per tal d’afavorir aquesta empenta decisiva per a la transformació social i
urbana del Barri Antic de Cambrils.
Així doncs, els gairebé 6 milions d’euros de subvenció havien de servir i han servit per
convertir aquest barri de Cambrils en un espai per viure-hi bé, treballar, passejar i gaudir i on
a més ho facin les persones grans i petites, autòctones i nouvingudes.
Un barri més jove, singular, cohesionat i participatiu. Per jugar, passejar i comprar.
Amb més i millors equipaments. Un barri per viure-hi bé! Un barri amb història, un
barri amb futur.
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Aquesta categorització de millora és el que en aquest informe final d’avaluació volem deixar
constància a través d’un anàlisi rigorós de les actuacions que s’han desenvolupat en els
últims 10 anys. Així com, també, donar compliment al que disposa l’article 19 del Decret
369/2004, de 7 de setembre, de desplegament de la llei 2/2004, que especifica la informació
que han de contenir els informes d'avaluació final dels respectius programes d'intervenció
urbana:
“L’informe ha de contenir una avaluació dels resultats de l’actuació des de la perspectiva
de la funcionalitat urbanística i territorial, l’estructura econòmica i comercial, les
implicacions ambientals, la cohesió social i l’equitat de gènere en l’ús del territori”.
Així doncs, aquest informe d’avaluació final del Pla de Barris de Cambrils segueix l’estructura
proposada i que es detallada en aquests apartats:
1.
2.
3.
4.

Presentació del projecte d’intervenció integral
Resultats del projecte d’intervenció integral
Valoració del projecte d’intervenció integral
Proposta de continuïtat
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1. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL
1.1 ÀMBIT D’ACTUACIÓ I MOTIUS PELS QUALS S’ESCULL AQUEST ÀMBIT
El terme municipal de Cambrils es troba a la comarca del Baix Camp, al sud est de la ciutat
de Tarragona. Té una superfície total de 37,76km quadrats i 9Km de línia de costa, les vuit
platges de Cambrils abasten pràcticament tota la línia de costa tret de la zona portuària; és
el port precisament el que separa les anomenades platges de Ponent de les de Llevant.
El municipi de Cambrils, amb un població estable de 33.378 habitants (dades del padró de
2015) i una població estacional (turística i de segona residència que pot superar els 100.000
habitants), ha estat dividit tradicionalment en dos barris de població: el barri marítim, força
poblat, i el barri interior: l’anomenat barri antic.
L’arribada del turisme als anys 50, suposa:
- Canvi en la trama urbana de Cambrils: creixement espectacular d’un seguit
d’urbanitzacions, a est i oest dels barris urbans tradicionals
- Barri marítim: és el motor i on es produeix major nombre de concentració de població i
negocis
- Barri Antic: inicia el seu procés de degradació
Plànol de les urbanitzacions de Cambrils:

El Barri Antic de Cambrils s’emmarca físicament dintre de dos límits físics específics: per una
banda la riera (Passeig Sant Joan Baptista de La Salle) i per l’altra l’antiga muralla (carrer
Creus), inclòs el carrer Rovira. A l’oest està limitat per l’Avinguda del Mil·lenari i per l’est pel
carrer Sant Plàcid, tal com s’il·lustra en el següent mapa.
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Nord Riera i Passeig Sant Joan Baptista de la Salle

Oest
Avinguda
Mil·lenari

Est
Carrer
Sant
Plàcid

Sud
Antiga Muralla carrer Creus i carrer Rovira

Llistat de carrers de l’àmbit del Barri Antic:
-

Carrer del Castlà
Carrer de les Parres
Carrer del Forn
Carrer de Rovira
Carrer de Lloberes
Carrer del Soldat
Carrer de Fàbregues
Carrer del Trinquet
Carrer Sant Pau
Carrer Cardenal Vidal i
Barraquer
Carrer de les Cavallerisses
Carrer de Gràcia
Placeta de la Concepció
Carrer de Gimbernat
Carrer de Mossèn Isidre
Fàbregues
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Carrer de Borràs
Plaça de la Vila
Carrer de l´Hospital
Carrer Sant Plàcid
Passeig Albert
Carrer Major
Carrer de les Creus
Carrer dels Immolats del Setge
Carrer Baró de Rocafort
Carrer Sindicat
Carrer Sant Josep
Plaça de l’Església
Plaça del Marqués de Marianao
Carrer Verge del Camí
Carrer de Foix
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El Barri Antic de Cambrils té una superfície de 10 hectàrees i hi viuen actualment 2.497
habitants que representen el 7,3% de la població de Cambrils. L’any 2006 en què va iniciarse el Pla de Barris hi vivien 1.924 habitants. La tendència de les darreres dècades, abans
d’iniciar-se el Pla de Barris, havia estat d’un degoteig constant de població cap a altres barris
de la ciutat, amb importants conseqüències a nivell urbanístic, social i econòmic.
El Barri Antic havia sofert un procés de degradació, i s’havia constituït com una porta
d’entrada per als immigrants que en els primers moments de la seva arribada a la ciutat
trobaven com a única possibilitat d’allotjament pisos rellogats o habitatges en condicions
de dubtosa habitabilitat.
Aquesta realitat produïa una segregació i, sobretot, el desig de millora d’habitatge, va anar
allunyant els antics habitants del barri antic, de manera que s’anava perdent població. Els
més propensos a l’abandonament del barri antic eren els joves i famílies amb canalla, fet
que explica el fort envelliment de la població resident.
La degradació del barri antic venia establerta, doncs, per dues causes principals:
l’envelliment i la seva ocupació per les classes socials més baixes. Com a conseqüència
d’aquesta situació social, sorgia també una degradació física i urbana.
Per canviar aquesta tendència de degradació social i física no es podien usar mesures
només urbanístiques perquè les causes sovint són degudes a desigualtats socials que tenen
una complexitat que va més enllà que la mera reforma urbana.
La vulnerabilitat i risc de degradació successiva del parc d’habitatges, la pèrdua d’activitat
econòmica i la transformació dels grups socials que tradicionalment vivien al barri antic, van
provocar que el Barri Antic visqués una nova realitat que mereixia una atenció especial per
part de les administracions per tal d’aturar aquest procés negatiu i treballar en la
regeneració física, social i econòmica.
L’any 1991 s’elaborà un Avenç de Pla Especial de Millora Urbana (PEMU) que coincideix
bàsicament amb l’àmbit del present Projecte. En la introducció d’aquest PEMU es feia
constar:
“Volem aconseguir que el Centre Històric sigui una zona atractiva i dinàmica on els seus habitants es
trobin a gust i millorin substancialment la seva qualitat de vida. Per això cal que tots ens hi esforcem,
començant per l’Administració. Cal que tots ens il·lusionem en aquest projecte, que no es farà en
quatre dies, però estic convençut que, amb la vostra col·laboració, experimentarà una transformació
permanent. Junts buscarem solucions i facilitats per a la restauració - rehabilitació dels edificis, al
marge de les intervencions directes que l’Ajuntament farà en l’obra pública, ...”

Les edificacions que el PEMU proposa protegir eren un total de 13, que també varen ser
incorporades entre les determinacions de les Ordenances del PGOU vigent (Revisió 1993).
Una part de les edificacions protegides pel planejament són edificis de propietat privada, i
una petita part són edificis d’equipaments municipals avui en part recuperats, en part
reservats a futurs equipaments i en part en estat obsolet.
L’any 1997 es van aplicar diversos programes específics que tenien també aquest objectiu:
-

els ajuts a la rehabilitació de façanes i/o edificis
la reurbanització dels carrers amb certa projecció comercial
l’execució d’algunes de les zones verdes perimetrals del Barri, amb aportacions
del programa FEDER 97-99, i del propi Ajuntament
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-

la construcció d’un equipament comunitari dedicat a activitats ocupacionals,
culturals i educatives (amb aportacions del programa FEDER 97-99-00, i del
propi Ajuntament)
la reurbanització d’alguns dels carrers de la xarxa interior (amb aportacions del
propi Ajuntament i dels veïns)

Al mateix temps també es va realitzar l’obra del Parc del Pinaret. Aquesta actuació no va ser
objecte de finançament en el Projecte d’Intervenció Integral del Barri Antic de l’any 2006,
però des d’un punt de vista d’avaluació de la realitat social, econòmica i funcional del barri
cal tractar-lo com un projecte més que contribueix a la millora del Barri Antic. Perquè es
tracta d’una actuació de millora de l’espai públic i dotació d’espais verds que permet a la
població disposar i gaudir d’una zona d’esbarjo que afavoreix la cohesió social dels veïns i
veïnes i de tots els cambrilencs i cambrilenques.
Malgrat les intervencions puntuals que s’havien anat fent des del 1997, continuava el seu
progressiu estat de degradació, amb importants dèficits urbanístics, arquitectònics, de
mobilitat, de manca d’equipaments, amb una activitat comercial i activitat econòmica
estancada, amb una pèrdua progressiva de població i instal·lació de certs col·lectius amb
risc d’exclusió social i amb una població autòctona i envellida amb baixos ingressos.
El barri es feia cada cop més vulnerable i es feia necessari una intervenció de caràcter
integral: la concessió per part de la Generalitat de la subvenció en el marc de la Llei de
Barris, l’any 2006, per al Projecte d’Intervenció Integral del Barri Antic de la Vila de Cambrils
ha suposat una gran oportunitat per al barri ja que ha permès recuperar el gran potencial
del barri, sota criteris d’identitat, convivència i cohesió social.
Una transformació urbana que es podia haver fet com una transformació urbanística
imposada o com s’ha fet a Cambrils, a través de processos de participació ciutadana reals
que han confluït en espais col·lectius de deliberació.
Les principals problemàtiques amb què s’enfrontava aleshores el barri, i que van ser la
finalitat per a la qual es va redactar el projecte eren les següents:
La situació de l’estat de conservació de l’edificació
- Edificis en mal estat de conservació o ruïnosos: el barri disposava del parc
d’edificacions de major antiguitat de la població i del major nombre d’edificacions
protegides pel planejament urbanístic vigent. El percentatge d’edificis en mal estat
l’any 2005 havia augmentat al 5’45% dels habitatges de la zona. Hi havia una falta
de nivells d’habitabilitat en molts dels habitatges.
- Equipaments en mal estat de conservació: el Barri Antic contenia importants edificis
de singular valor històric que es trobaven mancats d’una intervenció de recuperació
arquitectònica, com eren: la Torre del Bou, el Refugi del carrer Creus, el Forn del
Tallero, la Torre del Llimó i el Museu Agrícola.
- Diferències en el valor cadastral de les edificacions del Barri Antic i les de la resta del
municipi, cosa que feia evident que les edificacions d’aquella àrea es trobaven en
clar risc de degradació.
La precària situació econòmica
L’atractiu comercial era inferior a la mitjana del municipi; bona part del col·lectiu
corresponent a la població autòctona eren pensionistes procedents de l’activitat agrària,
llavors i ara en clara regressió; els ingressos de la població immigrant eren insuficients,
en general, per cobrir de forma adequada les necessitats familiars.
- L’activitat econòmica del barri era reduïda
- L’activitat comercial del barri estava estancada
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La situació mediambiental
Els problemes mediambientals característics d’aquest àmbit eren:
- el dèficit de zones verdes
- els mals olors procedents de la inadequació de les xarxes d’aigües residuals
- el dèficit d’espais adequats per a la recollida i dipòsit dels residus urbans
La situació social
Hi havia un baix nivell educatiu en alguns col·lectius d’adults; dificultats d’aprenentatge
dels joves i infants nouvinguts; desigualtats de gènere; manca d’espais relacionals per a
les associacions del barri; i baix nivell d’autoestima.
Tendència a la guetització del col·lectiu de la població procedent del Marroc, en relació a
la població autòctona; amb un baix nivell educatiu de la població immigrant procedent
del Marroc; amb uns xocs culturals, especialment de la població femenina d’aquest
col·lectiu immigrant; amb altres possibles xocs culturals amb la població immigrant que
procedeix de l’Est d’Europa; amb un desarrelament dels joves d’aquests col·lectius; i
amb una diferència d’oportunitats futures als infants d’aquests col·lectius, a causa dels
pocs recursos econòmics de les famílies nouvingudes.
La situació urbanística, xarxes de serveis i dotacions d’equipaments
El barri estava immers en un procés de regressió urbanística, amb una degradació
progressiva de l’edificació privada i de part dels equipaments del barri, i una
insuficiència i manca de qualitat de la urbanització, de sanejament i d’espai públic.
-

L’estat de conservació de la pavimentació era deficient sobretot en els carrers més
secundaris de la trama urbana. Les voreres eren molt estretes, amb presència de
barreres arquitectòniques que calia eliminar i crear un millor espai de trànsit.
També hi mancava mobiliari urbà confortable i accessible. I una escassetat de zones
d’esbarjo.

-

En quant a les infraestructures físiques hi havia un dèficit notable: degradació de
totes les xarxes de serveis municipals dels carrers i places que encara restaven per a
reurbanitzar. Era especialment significativa la degradació de les xarxes de
clavegueram i d’aigua potable, a més de la inexistència de xarxa de pluvials.
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1.2 ACTUACIONS PROPOSADES, CALENDARI I PRESSUPOST
La Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial respon a una
de les prioritats del Govern de Catalunya: la rehabilitació integral de barris per evitar riscos i
per millorar les condicions dels ciutadans residents en aquestes àrees. La Llei impulsada pel
Govern i aprovada pel Parlament de Catalunya el mes de maig de 2004, va preveure la
creació d'un fons a disposició dels ajuntaments, que servia per finançar projectes
d'intervenció integral que tinguessin per objectiu la millora urbanística, social i econòmica
de barris que requereixen una atenció especial.
Preàmbul: (...) Determinats barris i àrees urbanes de Catalunya avui requereixen una atenció
especial de l’Administració pública. Una atenció que superi les intervencions sectorials i que
permeti emprendre-hi accions d’intervenció integral, dirigides tant a la rehabilitació física com a
la sostenibilitat ambiental, el benestar social i la dinamització econòmica. Aquestes accions han
d’anar destinades a la comunitat sencera del barri o a l’àrea afectats per tal d’aconseguir que
l’espai i els equipaments públics esdevinguin factors de desenvolupament social i personal,
generadors de teixit social i cultural, entorns afavoridors de cohesió i identificadors socials i
culturals.
La Llei de barris va suposar, des del seu origen, una nova manera d'intervenir en els barris
per part de les administracions públiques. Aquest redreçament de la situació dels barris
però, no es referia només a qüestions urbanístiques o d'habitatge. Per tal d'afavorir una
intervenció transversal, la Llei requeria que els projectes beneficiaris havien d’incloure
actuacions en cadascun dels 8 àmbits següents:
12345678-

Millora d’espai públic i dotació d’espais verds
Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis
Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu
Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis
Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà
Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments
Programes de millora social, urbanística i econòmica del barri
Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques

El projecte presentat inicialment per l’Ajuntament de Cambrils ascendia a 17.197.143€ i
contemplava un llistat de 63 actuacions de les quals 11 no van ser aprovades per la
Generalitat per no considerar-se avinents amb els plantejaments.
Així doncs, es va reduir el pressupost amb 5.382.210 euros. Tal com observem a la taula
següent, hi hagué tres camps que tingueren modificacions en veure’s disminuïda la seva
partida. És el cas de l’espai públic, la sostenibilitat del desenvolupament urbà, i alguns dels
programes de millora social. Els altres camps mantingueren el seu pressupost i no tingueren
canvis.
Les actuacions que no es van aprovar van ser:
1.05-Dotació d’espais verds, inclosa la seva urbanització i enjardinament. Construcció Parc
del Pinaret. 3.961.041€
5.01-Instal·lació de sistemes d’estalvi d’aigua en edificis públics i privats ja construïts.
Campanya Cargola l’aixeta”. 20.540 €
5.05- Construcció d’una aula ambiental al Parc del Pinaret. 388.296€
5.06- Plaques fotovoltaiques al Parc del Pinaret. 531.504€

Informe d’avaluació final del Pla de Barris de Cambrils 2006-2016

12

7.03- Programes de reforç educatiu a menors i adolescents amb risc de fracàs escolar al
Centre Cívic La Muralla. 16.924€
7.04- Cursos de Formació Ocupacional i continuada al Centre Cívic La Muralla. 37.000€
7.07- Espai de recerca activa de feina al Centre Cívic La Muralla. 23.000 €
7.08-Programes d’aprenentatge de llengües estrangeres a les Antigues Escoles de
Primària. 35.500€
7.19- Ajuts per a fomentar l’ús dels locals inactius del barri i la modernització dels
establiments existents. 40.000 €
7.21- Creació de l’Oficina de l’Entitat Firal en el Centre de Dinamització Econòmica del
Forn del Tallero. 140.000 €
7.22- Servei de domiciliació de noves empreses. 188.405 €
Distribució del pressupost segons el projecte inicial i l'aprovat
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8.000.000
7.000.000
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Pel que fa a l’espai públic, tant sols hi ha una actuació suprimida. És l’actuació del Parc del
Pinaret. Aquesta era l’actuació més important del camp i, alhora, de tot projecte amb una
quantitat que ascendia als 3.961.041 euros (la meitat del pressupost del camp 1).
Pel que fa al camp del foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà s’eliminaren 3
actuacions valorades amb 940.340 euros. En concret, caigueren del projecte les actuacions
com la instal·lació de sistemes d’estalvi d’aigua en edificis públics i privats ja construïts
(20.540 euros); la construcció d’una aula ambiental al Parc del Pinaret (388.296 euros); i les
plaques fotovoltaiques al Parc del Pinaret (531.504 euros).
Pel que fa al camp dels programes de millora social, urbanística i econòmica del barri no es
van considerar susceptibles d’aprovar-se un total de 7 actuacions valorades amb 480.340
euros.
Així doncs, el projecte del Pla de Barris de Cambrils contemplava desenvolupar un total
de 52 actuacions en els 8 camps, per un import d’11. 814.933€.
De les quals 12 no es van arribar a executar perquè van patir modificacions que es van
justificar i acceptar i per tant es varen desenvolupar 40 actuacions
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A continuació presentem un quadre resum amb la inversió efectuada en cadascuna de les
40 actuacions i el calendari de les justificacions presentant a la Generalitat.
Inversió
final
1.1- Urbanització carrer Major, i altres

733.118

1.2- Urbanització Creus, P. Església, altres

672.445

1.3- Urbanització Passeig Albert

481.857

1.4- Urbanització c/ Sant Plàcid, Foix i Sant Josep

321.012

1.6- Rehabilitació Muralla i Torre del Bou i Cabaret
1.7- Adquisició Torre del Llimó
2.1- Accessibilitat de l’edifici CAMBRILS + bonica
2.2- Reparació de cobertes CAMBRILS + bonica

3.2- Construcció equipament Torre del Llimó

2.018.708

3.3- Construcció equipament Forn del Tallero

749.637

3.6- Rehabilitació edifici Mercat

198.404

4.2- Prismes Creus, Pl Església, Sant Pau i Rovira

21.206

4.3- prismes per a NNTTIC al Passeig Albert

34.475

4.4- prismes al Sant Plàcid, Foix i Sant Josep

22.599

4.5- Connexió xarxes a equipament municipal

48.932
50.000
9.000
24.000

6.4- Servei educatiu d’atenció a la petita infància

42.000

7.01- Activitats de centre obert

58.000

7.13- Oficina del Pla de millora del Barri Antic
7.14- Programes de cultura de la pau

3.500
4.006
19.353
7.944

7.15- Pla de dinamització del Mercat de la Vila

14.158

7.17- Adequació Mercat setmanal no sedentari

7.441

7.18- Ubicació oficina Comerç Vila
7.20- Punt d'informació orientació emprenedors

Any
2014

163.788

6.3- Tallers i grups d’ajuda mútua per a dones

7.09- Programes dinamització del teixit associatiu

Any
2013

93.231
89.221

7.06- Coneixement de la llengua i cultura catalana

Any
2012

158.441

4.1- Prismes per a NNTTIC al c/ Major, i altres

6.2- Activitats formatives a dones immigrades

Any
2011

7.632
9.998

6.1- Instal·lació del SIAD

Any
2010

11.864

2.4- Millora instal·lacions CAMBRILS + bonica

5.2- Millora de la sostenibilitat Mercat municipal

Any
2009

8.276

54.650

3.8- Rehabilitació Forn del Tallero

Any
2008

3.496.989

2.3- Reparació de façanes CAMBRILS + bonica

3.7- Rehabilitació Refugi Guerra Civil

Any
2007

79.131
1.408

7.23-Estand del barri a la Fira de Cambrils

30.092

7.24- Despeses de gestió i administració

162.001

8.1- Barreres arquitectòniques al Major i altres

511.843

8.2- Barreres arquitectòniques al Creus, i altres

277.570

8.3- Barreres arquitectòniques al Passeig Albert

572.827

8.4- Barreres arquitectòniques Sant Plàcid, i altres

544.159

11.814.933€
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Any
2015

1.3 DESVIACIONS I CANVIS RESPECTE DEL PROJECTE APROVAT
El projecte inicial del Projecte d’Intervenció Integral del Barri Antic de Cambrils va ser
aprovat en data 6 de juny de 2006, mitjançant la resolució de l’Honorable Conseller del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques. I el conveni entre l’Ajuntament de
Cambrils i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques es va signar el 16 de
novembre de 2006, que és quan va entrar en vigor.
La previsió de desenvolupar el Projecte del Pla de Barris en 4 anys hagués suposat finalitzarlos l’any 2010, però ja es preveia normativament la possibilitat de sol·licitar pròrrogues.
L’Ajuntament de Cambrils va sol·licitar 3 pròrrogues:
- pròrroga per a l’any 2011 i 2012
- pròrroga excepcional per a l’any 2013
- pròrroga excepcional per a l’any 2014 i 2015
Així doncs, en data 1 de desembre de 2010 es va demanar la pròrroga ordinària de dos
anys, és a dir pel període 2011 i 2012 , establerta a l’article 15.2 del Decret 369/2004, de 7
de setembre, pel qual es desplega la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles
que requereixen atenció especial. Aquesta va ser aprovada el 10 de desembre de 2010 per
mitjà de la resolució del Director General d’Arquitectura i Paisatge i del President de la
Comissió de Gestió del Fons de foment del Programa de Barris. Aquesta pròrroga va
permetre allargar el Pla Integral fins l’any 2012 i finalitzar amb èxit totes les actuacions
sobretot de l’àmbit de la dinamització econòmica previstes.
En data 9 d’octubre de 2012 es va sol·licitar una pròrroga excepcional d’un any, és a dir
pel període 2013, per a l’execució del projecte, que es va concedir 11 d’octubre de 2012
per part del President de la Comissió de Gestió del Fons,
No obstant això, fruit de la conjuntura econòmica, i de les previsions de pagament
fraccionat de la darrera part del justipreu, aprovades pel TSJC, no es va poder finalitzar
l’adquisició de l’equipament de la Torre del Llimó en la pròrroga concedida. Aquest fet va
provocar que en data 21 de novembre de 2013 ens acollíssim al Decret 53/2012, de 22 de
maig, que preveu que excepcionalment es podrà ampliar el període de pròrroga vigent fins
a un període màxim de quatre anys. Es va demanar pròrroga excepcional de dos anys
més, és a dir pel període 2014-2015, que va ser aprovada per la resolució del President de
la Comissió de Gestió del Fons en data 10 de desembre de 2013.
Així mateix, al llarg del Pla Integral i en el moment de justificar, es va anar adequant el pla
financer a les noves realitats. Per tant, hem ajustat els pressupostos establerts en cada
programa pels imports que finalment s’han executat fruit de les necessitats reals per a la
seva gestió.
El Pla del Barri Antic de Cambrils acaba definitivament la justificació el mes d’octubre de
l’any 2015 amb les següents modificacions respecte al pla financer inicial, que presentem a
continuació.
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Pla financer 2006

Pla financer 2009

Pla financer 2010

Pla financer 2012

Pla f. 2015

1.1- Urbanització c/ Major, i altres

637.834

733.122

733.118

733.118

733.118

1.2- Urbanització Creus, P.Església,altres

746.487

672.445

672.445

672.445

672.445

1.3- Urbanització Passeig Albert

336.757

481.857

481.857

481.857

481.857

1.4- Urbanització c/ Sant Plàcid, Foix i Sant Josep

214.714

321.012

321.012

32.1012

321.012

1.460.000

8.276

8.276

8.276

8.276

600.000

2.695.589

2.801.621

3.477.777

3.496.989

2.1- Accessibilitat de l’edifici CAMBRILS + bonica

95.000

95.000

75.000

11.864

11.864

2.2- Reparació de cobertes CAMBRILS + bonica

95.000

95.000

75.750

7.631

7.632

2.3- Reparació de façanes CAMBRILS + bonica

95.000

95.000

95.000

54.650

54.650
9.998

1.6- Rehabilitació Muralla i Torre del Bou i Cabaret
1.7- Adquisició Torre del Llimó

95.000

95.000

31.695

9.998

3.1.- Construcció del Centre cívic la Muralla

1.200.000

0

0

0

0

3.2- Construcció equipament de la Torre del Llimó

1.014.328

2.050.000

2.050.000

2.027.410

2.018.708

3.3- Construcció equipament Forn del Tallero

410.000

750.000

750.000

748.363

749.637

3.4.-Reconversió escoles en centre llengües estrangeres

393.803

0

0

0

0

90.000

90.000

40.000

0

0

3.6- Rehabilitació edifici Mercat

300.000

190.216

211.036

198.404

198.404

3.7- Rehabilitació Refugi Guerra Civil

130.000

130.000

93.231

93.231

93.231

3.8- Rehabilitació Forn del Tallero

190.000

190.000

190.000

158.119

158.441

4.1- Prismes per a NNTTIC al c/ Major, i altres

80.090

89.221

89.221

89.221

89.221

4.2- Prismes c/Creus, Plaça Església, Sant Pau i Rovira

26.419

21.206

21.206

21.206

21.206

4.3- Prismes per a NNTTIC al Passeig Albert

25.606

34.476

34.475

34.475

34.475

4.4- Prismes al c/ Sant Plàcid, Foix i Sant Josep

16.390

22.600

22.600

22.600

22.600

4.5- Connexió xarxes a equipament municipal

60.000

60.000

48.932

48.932

48.932

5.2- Millora de la sostenibilitat Mercat municipal

368.854

161.634

163.788

163.788

163.788

5.3.- Construcció Centre la muralla bioclimàtics

2.4- Millora instal·lacions CAMBRILS + bonica

3.5.- Rehabilitació cobertes Museu Agrícola

490.000

0

0

0

0

5.4.- Millora eficiència energètica escoles llengües

60.000

0

0

0

0

6.1- Instal·lació del SIAD

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

6.2- Activitats formatives a dones immigrades

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

6.3- Tallers i grups d’ajuda mútua per a dones

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

6.4- Servei educatiu d’atenció a la petita infància

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

6.5.- Espais i seu dels òrgans Consell de dones

15.000

15.000

15.000

0

0

7.01- Activitats de centre obert

58.000

58.000

58.000

58.000

58.000

7.02.- Ludoteca població infantil del barri

55.050

55.050

0

0

0

7.05.- Construcció del museu de la Guerra dels Segadors

40.000

0

0

0

0

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

7.09- Programes de dinamització del teixit associatiu

58.000

58.000

58.000

4.006

4.006

7.10- Espai Consell de Barri Torre del LLimó

12.000

12.000

12.000

0

0

7.11- Punt d’accés públic a les NTIC a la Torre del Llimó

25.000

25.000

25.000

0

0

7.12- Servei d’informació i participació Torre del LLimó

24.000

24.000

24.000

0

0

120.000

19.523

19.353

19.353

19.353

7.14- Programes de cultura de la pau

24.000

24.000

24.000

7.944

7.944

7.15- Pla de dinamització del Mercat de la Vila

40.000

40.000

40.000

14.158

14.158

7.06- Coneixement de la llengua i cultura catalana

7.13- Oficina del Pla de millora del Barri Antic

7.16- Programa d’ajuts renovació parades del Mercat

12.000

12.000

12.000

0

0

7.17- Adequació Mercat setmanal no sedentari

30.000

30.000

30.000

7.441

7.441

7.18- Ubicació oficina Comerç Vila

105.000

105.000

105.000

79.131

79.131

7.20- Punt d'informació i orientació a emprenedors

124.800

124.800

124.800

1.408

1.408

96.000

96.000

48.500

30.092

30.092

7.23- Estand del barri a la Fira de Cambrils

0

0

174.108

174.108

162.001

8.01- Barreres arquitectòniques al c/ Major i altres

459.154

511.843

511.843

511.843

511.843

8.02- Barreres arquitectòniques al c/ Creus, i altres

345.381

277.570

277.570

277.570

277.570

8.03- Barreres arquitectòniques al Passeig Albert

425.410

572.827

572.827

572.827

572.827

8.04- Barreres arquitectòniques c/ Sant Plàcid, i altres

386.356

544.159

544.159

544.159

11.814.933

11.814.933

11.814.933

11.814.933

544.159
11.814.933

7.24- Despeses de gestió i administració
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En el quadre anterior hem remarcat de color vermell les actuacions que estaven
contemplades en el marc del projecte aprovat del Pla de Barris, però que l’any 2009, 2010 i
2012 ja es van modificar perquè es va justificar i aprovar que no es realitzarien pels motius
que explicarem a continuació:
actuacions a ampliar
BAIXA D’ACTUACIONS
Camp3.01.- Construcció del Centre Cívic la Muralla
Camp3.04.- Reconversió de les antigues Escoles de Primària en
Camp 1.7
Centre d’aprenentatge de llengües estrangeres
Adquisició de la
Camp 3.05.- Rehabilitació cobertes Museu Agrícola
Torre del Llimó
Camp5.03.- Construcció Centre Cívic Muralla criteris bioclimàtics
Camp5.04.- Millora eficiència energètica Centre llengües estrangeres
Camp 3.2
Camp 6.05.- Espais i seu dels òrgans del Consell de dones
Construcció de
la Torre del
Camp 7.02.- Ludoteca per a la població infantil del barri
Llimó
Camp 7.05.- Construcció del museu de la Guerra dels Segadors
Camp 7.10.-Espai Consell de Barri a la Torre del Llimó
Camp 7.11.-Punt Tic a la Torre del Llimó
Camp 7.12.-Servei d’Informació i Participació a la Torre del Llimó
Camp 7.16.- Programa d’ajuts renovació parades del Mercat

A continuació explicarem els motius del replantejament de les 12 actuacions que no s’han
dut a terme en el Pla del Barri Antic de Cambrils.
Replantejament de les actuacions corresponents al centre cívic La Muralla i l’ampliació
d’espais i usos a la Torre del Llimó:
Camp 3.1.- Construcció del Centre Cívic la Muralla
Camp 5.3.- Construcció del Centre Cívic la Muralla amb criteris bioclimàtics
El projecte del Pla de Barris contemplava l’adquisició de la Torre del Llimó (edifici catalogat
com a Bé Cultural d’Interès Nacional – BCIN- per tal de recuperar així un element patrimonial
de prestigi, i únicament l’edifici del carrer Creus núm. 37, a través del qual es tenia i es té
accés a la torre. El cost previst per l’adquisició d’aquest espai, en mans privades, era de
600.000 €.
En aquest edifici, de 700 m2 de sostre, s’hi volien ubicar aquells serveis i programes al
voltant de la participació ciutadana (camp 3..2 Construcció de l’Hotel d’Entitats a la Torre del
Llimó):
camp 7.9.- Programes de dinamització del teixit associatiu a la Torre del Llimó
camp 7.10.- Espais de reunions i accions del Consell de Barri a la Torre del Llimó
camp 7.11.- Punts d’accés públic a les NTIC a la Torre del Llimó
camp 7.12.- Servei d’ Informació i Participació Ciutadana a la Torre del Llimó.
La conjuntura en el mercat immobiliari jugà un paper primordial en el replantejament
d’aquesta actuació, ja que la propietat va vendre aquest immoble i l’edifici contigu a uns
promotors els quals van presentar un projecte de construcció d’habitatges, impedint
qualsevol possibilitat de desenvolupar les actuacions previstes en les condicions
esmentades.
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Els informes desfavorables del Museu d’Història de Cambrils i de la Comissió de Patrimoni
Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, van endarrerir
l’execució del projecte d’habitatges, va obligar els promotors a incorporar mesures per
preservar i conservar els elements patrimonials existents en aquell espai, per considerar que
en el projecte d’obra incidia de manera directa i amenaçava la conservació de la pròpia torre
i dels altres elements patrimonials existents en aquest espai: refugi antiaeri de la Guerra Civil
i uns rentadors públics, la qual cosa provocà que els promotors es plantegin abandonar
l’execució de qualsevol projecte d’edificació d’obra nova lligat a aquest immoble.
Això obre la porta a que l’Ajuntament es plantegi de nou l’adquisició de l’immoble
inicialment previst en el projecte del Pla de Millora, més els dos edificis contigus del carrer
Creus, més el pati del carrer Rovira, la qual cosa suposava engrandir moltíssim l’equipament
projectat, recuperar un espai inedificat molt important i amb moltes possibilitats pel barri, i
preservar definitivament els elements patrimonials d’aquest àmbit.
Davant d’aquesta nova situació s’obren les negociacions per l’adquisició dels immobles.
Davant la manca d’acord, s’ inicia el procés d’expropiació. Aquest procés no es tanca per
mutu acord sinó que és la Sala del contenciós del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
qui acaba dirimint les diferències i fixant el preu a pagar per la totalitat de les finques,
provocant una diferència respecte al projecte inicial de 2.896.989.34 €.
Aquesta diferència ve provocada per les noves dimensions que adquireix aquest espai: es
passa d’una previsió inicial de 700 m2 de sòl, a 1.036.83 m2 de sòl que finalment
s’adquireixen. Aquesta diferència també ve donada per la situació a l’alça en la que es
trobava el preu de mercat del sòl residencial de Cambrils en aquells moments. La nova
realitat fa necessari replantejar tant el projecte d’equipament previst inicialment com
algunes de les actuacions associades.
Amb aquesta adquisició el Barri Antic de Cambrils disposa d’un nou espai públic amb un
equipament d’importants dimensions i una zona verda i d’esbarjo dins el propi barri, situat
en una de les artèries del barri a dinamitzar (carrer Creus i Rovira) i ben connectat amb la
resta de barris contigus, i amb un afegit important com és la recuperació d’elements
patrimonials: la pròpia torre i un refugi antiaeri de la Guerra Civil molt proper al refugi
existent del carrer Creus i que va ser igualment objecte de rehabilitació.
Totes aquestes característiques fan d’aquest espai un centre singular i atractiu, capaç de
convertir-se en un pol d’atracció tant per la població resident del barri i del municipi, així
com per als visitants.
Les noves dimensions de la Torre del Llimó fan necessària una redefinició dels usos
inicialment previstos en el projecte del Pla de Millora, com a espai exclusiu per a entitats i la
participació ciutadana, de manera que permet la ubicació de nous usos d’acord amb les
actuacions previstes en el camp 7, i per tant, permetrà la incorporació d’algunes de les
actuacions previstes en el Centre Cívic la Muralla.
Més endavant també s’acabaran reubicant en el nou equipament de la Torre del Llimó les
actuacions de dinamització econòmica i altres, ja que la ductilitat del nou edifici ha permès i
permetrà la redefinició d’usos en funció de l’evolució de les necessitats i del recursos
econòmics dels que es disposi.
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Replantejament de les actuacions de les antigues Escoles de Primària i les cobertes
del museu agrícola
Camp3.3.-Reconversió de les antigues Escoles de Primària en Centre municipal
d’aprenentatge de llengües estrangeres
Camp5.4.- Millora de l’eficiència energètica en l’adequació de les Escoles de Primària
per a Centre d’Aprenentatge de llengües estrangeres
Camp 3.5.- Cobertes del Museu Agrícola
El desenvolupament socioeconòmic de Cambrils va estretament lligat a una bona qualitat
en l’oferta turística del municipi i de tots els serveis subjectes a aquesta oferta, la qual cosa
passa per poder capacitar a les persones en un bon aprenentatge d’idiomes.
El Pla de Millora Integral del Barri Antic de Cambrils plantejava transformar les antigues
Escoles de Primària en un equipament especialitzat en l’ensenyament-aprenentatge de
llengües estrangeres, però l’oferta supramunicipal aparescuda en el territori de la nova
Escola Oficial d’Idiomes de la Costa Daurada, a Salou, va fer desistir d’aquestes actuacions.
No obstant això, s’han mantingut els usos educatius especialitzats d’ensenyament de
música, amb la qual cosa la dinamització que es pretenia assolir per al barri s’ha aconseguit
igualment.
En quant a les cobertes del Museu Agrícola, no es va poder arribar a un acord amb la
contrapart que era un particular, la Cooperativa Agrícola de Cambrils, tot i els diversos
intents de negociació.
Replantejament de les actuacions de l’àmbit de la dinamització social i econòmica
Camp7.2.- Ludoteca per a la població infantil del barri
Camp 7.5.-Construcció Museu de la Guerra dels Segadors
Camp 7.16 Programa d’ajuts renovació parades del Mercat
El 15 d’abril de 2010 es va signar un conveni per ubicar a l’immoble del Forn del Tallero el
nou Consorci de Benestar Social del Baix Camp, impulsat pel Departament d’Acció Social i
Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i participat també pel Consell Comarcal del Baix
Camp i el propi Ajuntament de Cambrils.
L’objectiu del futur ens era gestionar un nou model de serveis socials que respongués a les
demandes i necessitats del territori i millorés la qualitat dels serveis d’atenció a les persones.
Aquesta nova oportunitat, plantejava en aquell moment, la necessitat de redefinir alguns
dels serveis que encara no s’havien posat en marxa, ja que s’estava elaborant la Cartera de
Serveis de l’esmentat Consorci, entre els quals s’hi contemplava la infància. Per tant, la
necessitat de crear un espai lúdic, educatiu i segur per als infants de 4 a 10 anys quedava
emmarcada dins de l’aposta de catalogació d’aquella Cartera de Serveis del Consorci de
Serveis Socials del Baix Camp. I per això es va desestimar la proposta de la ludoteca , fins a
l’entrada en funcionament i desplegament de la cartera de serveis del nou Consorci al
territori.
En quant a la construcció del Museu de la Guerra dels Segadors, la previsió era ubicar
aquest espai museogràfic al Centre Cívic La Muralla, dedicat als fets de la Guerra dels
Segadors, a les condicions de vida de la pagesia catalana durant l’era moderna, i els fets del
Setge de 1640 viscuts en aquell emplaçament. Malauradament aquest projecte va decaure
al no poder-se realitzar la construcció del Centre Cívic la Muralla.
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En relació al programa d’ajuts renovació parades del Mercat, es va considerar que les
intervencions de millora del mercat, tant per la rehabilitació de l’equipament com les
accions de dinamització comercial, van portar a una nova dinàmica on la mateix iniciativa
privada dels paradistes del mercat van assumir les tasques de reforma en algunes parades.
Replantejament de les actuacions de l’àmbit de la dinamització comunitària
Camp 6.05.- Espais i seu dels òrgans del Consell de Dones
Camp 7.10.-Espai Consell de Barri a la Torre del Llimó
Camp 7.11.-Punt Tic a la Torre del Llimó
Camp 7.12.-Servei d’Informació i Participació Ciutadana a la Torre del Llimó
Espais i seu dels òrgans del Consell de Dones
L’any 2009 es constitueix i s’aprova pel Ple municipal el Consell de la Dona de Cambrils
integrat per 5 associacions de dones del municipi. Aquest òrgan de participació ciutadana
s’ha anat consolidat des del 2009 perquè han augmentat les línies d’acció que es plantegen
i direccionen des del Consell de la Dona.
Els recursos i serveis per a la igualtat de gènere s’han ofertat i disposat en d’altres
equipaments existents al barri antic i de la ciutat, com el Casal de la Gent Gran on s’hi ubica
el SIAD i el Centre Cultural on s’hi van fent programes de foment d’igualtat de gènere, com
els tallers d’ajuda mútua, i també és seu de l’Associació Cultural de Dones l’Alba. Però no ha
tingut una ubicació específica com es pretenia a l’inici del Projecte del Pla de Barris i que era
ubicar un espai propi al Centre Cívic la Muralla.
Accions de dinamització participativa
En quan a les actuacions 7.10, 7.11 i 7.12 totes tres estan relacionades amb el Pla local de
foment de la participació ciutadana i estava contemplat que es prestessin els seus serveis
des de la Torre del Llimó, com finalment es farà. En el projecte del Pla de Barris es
contemplava finançament per posar en funcionament aquest serveis, que al no poder-se
ubicar en l’equipament perquè s’estava construint, es van haver de donar de baixa. Tot i que
sí que es van desenvolupar accions de participació ciutadana impulsades des de la pròpia
Oficina del Pla de Barris i per finançament de la Direcció General de Participació Ciutadana
Espai de reunions i accions del Consell de Barri a la Torre del Llimó
L'Ajuntament crea el Consell de Barri Nucli Antic per acord del Ple de l’1 d’agost de 2006.
El Consell de Barri és l’espai d’interlocució que articula la participació de forma
reglada i organitzada i serveix de marc estable i permanent per a la informació, la
consulta i la deliberació de les polítiques de millora urbana i social del Barri Antic.
L’actuació anava encaminada a habilitar un espai estable i dignificat per dur a terme
aquestes reunions, a l’equipament de la Torre del Llimó. L’adquisició del mobiliari i dels
equips informàtics i audiovisuals no s’ha dut a terme, per això el pla financer no s’ha
desenvolupat. Però el Consell de Barri del Barri Antic ha tingut la seva ubicació al Centre
Cultural del carrer Sant Plàcid, i l’òrgan de participació s’ha mantingut i consolidat com
l’espai de trobada i interlocució vàlid, legítim i acceptat per corresponsabilitzar-se dels
afers públics que afecten el Barri Antic.
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Del 2006 al 2011 s’han realitzat anualment les dues convocatòries de Consell de Barri
del Nucli Antic que marca el seu reglament de funcionament.
Durant la legislatura 2011-2015 no es van convocar amb la freqüència estipulada, però
el fet que sigui un òrgan de participació ciutadana aprovat per l’Ajuntament, dotava de
legitimitat a l’associació de veïns per reclamar-ne i exigir-ne la seva convocatòria formal i
així el 25 de novembre de 2013 es celebra l’única reunió d’aquella legislatura.
Punt Tic a la Torre del Llimó
Els Punts TIC (Tecnologia, Informació i Comunicació), són un element important per
poder cohesionar i difondre les noves tecnologies, a la vegada que exerceixen funcions
formatives i certificadores. Cambrils forma part de la Xarxa de Telecentres o Punts TIC
de Catalunya, i compta amb aquest serveis en la majoria d’equipaments municipals al
servei de la ciutadania, com són la xarxa de centres cívics, l’equipament juvenil Ateneu i
la biblioteca municipal.
Per això, era avinent que s’habilitessin Punts Tic en el nous equipament de la Torre del
Llimó. Però a l’espera de finalitzar l’equipament no s’ha pogut desenvolupar l’acció i s’ha
quedat sense desemborsament al pla financer pertinent.
L’aposta per les NTIC ha portat al municipi de Cambrils a posar en marxa l’any 2015
Cambrils Connecta, un nou servei de wifi gratuït a diferents punts de Cambrils, en el
marc del programa iCambrils Smart City. I el passeig Albert del Barri Antic és una zona
de laboratori: urban lab, que és un espai urbà per a fer demostracions de productes i
serveis d’innovació tecnològica.
Cambrils s’ha posicionat en temes de Smart Cities on les NTIC juguen un paper
fonamental al servei de la ciutadania. A més també es compta amb el Pla estratègic
Cambrils Ciutat Intel·ligent 2016-2026.
Servei d’Informació i Participació Ciutadana a la Torre del Llimó
Així doncs, de la mà del Pla Municipal de Participació Ciutadana i el Pla de dinamització
del teixit associatiu es venen desenvolupant serveis i recursos d’informació i participació
ciutadana que es volien ubicar a l’equipament de la Torre del Llimó. Tot i què,
l’adquisició de mobiliari no es va efectuar dins del projecte del Pla de Barris, sí que els
Serveis de Participació Ciutadana s’ubicaran finalment a la Torre del Llimó.
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1.4 GESTIÓ I EXECUCIÓ DEL PLA
Per a la gestió del projecte del Pla de Barris es va determinar una estructura organitzativa i
professional apropiada amb els objectius, funcions, i requeriments dels programes a
executar. Aquesta estructura organitzativa es basava en 4 nivells:
Nivells de coordinació: Comitè de Coordinació del Pla de Barris + Comissió
interdepartamental Taula x Barri Antic
Nivells de resolució i avaluació: Comissió informativa de participació ciutadana +
Comitè d’Avaluació i Seguiment
Nivells de participació: Consell de Barri del Barri Antic
Nivell de gestió: Oficina del Pla de Barris
A continuació es mostra un gràfic que permet visualitzar de manera esquemàtica aquests
nivells d’organització i els espais vàlids de trobada tècnica, política i veïnal:

Així doncs, l’Ajuntament de Cambrils va gestionar de forma directa el projecte, és a dir,
mitjançant els diferents òrgans municipals que van portar a terme la gestió econòmica i
executiva del Pla (execució de les actuacions, aprovacions de la despesa, dels ingressos, la
supervisió legal, així com l’adopció d’acords).
L’Oficina del Pla de Barris de Cambrils va ser un important i crucial espai de referència per
part del veïnatge, comerciants i entitats del barri per a qualsevol gestió vinculada tant a
temes quotidians, ordinaris, com estratègics i de posicionament del barri. Es va saber fer
visible, accessible i útil tant per la seva ubicació amb centralitat urbana i pel reconexement
social cap als professionals que la van gestionar.
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El Comitè d’Avaluació i Seguiment es va constituir el 12 de novembre de 2007. Estava
format per representants de la Generalitat, de l’Ajuntament de Cambrils i associacions
ciutadanes de l’àmbit. Les seves funcions eren les establertes a la Llei 2/2004 desenvolupada
pel Decret 369/2004, i es constituïa per tal d’establir els mecanismes de coordinació, fer el
seguiment de les actuacions, fomentar la participació ciutadana i realitzar una avaluació per
explicar allò que es feia i el que no es feia.
El Consell del Barri Antic, com espai per a la consulta i la deliberació i seguiment de totes
les accions programades en el Pla. Aquest òrgan col·legiat està format per diferents
representants dels grups municipals tant de govern com de l’oposició i ciutadania
organitzada, fet que permetia que hi contessin la pluralitat d’opinions i discursos per
treballar de forma participada i propositiva.
Les associacions que hi estaven representades són, encara avui: Associació de Veïns El
Portal, Associació de comerciants VilaCentre, Associació d’Antics Alumnes de la Salle, Colla
Gegantera Tota L’Endenga i la Congregació de la Puríssima Sang.
A més, també es va crear adhoc: Comissió de seguiment de les obres de remodelació dels
carrers del Barri Antic que estava formada per representants veïnals (avalats pel Consell de
Barri), representants municipals i empreses contractistes i que feien reunions setmanals.
El Projecte també va estar impulsat pel Comitè de Coordinació i la Taula X Barri Antic,
que reunia periòdicament els diferents departaments implicats en el projecte amb l’objectiu
de garantir la transversalitat interdepartamental.
Es van crear diversos Grups de Treball que van permetre un treball molt més dinàmic i
alhora abastar altres temes per intervenir multidisciplinàriament al barri. S’incloïa la
presència de diferents associacions o ciutadania amb interessos en el tema a treballar.
Hi havia el Grup de Treball d’Educació on es treballava a través del Projecte Educatiu de
Ciutat conjuntament amb la xarxa de la comunitat educativa (escoles i ampas); el Grup de
Treball d’Immigració que afavoria processos de dinamització comunitària amb els actors del
territori i col·lectius informals; el Grup de Treball de Cultura, on es treballava amb el Museu
d’Història i accions de memòria històrica; el Grup de Treball de Cooperació i Solidaritat, des
d’on es van propiciar accions de cultura de la pau de la mà de les ongd de Consell de
Cooperació Cambrils Ciutat Solidària; el Grup de Treball de Promoció Econòmica, participant
en els plans de dinamització del comerç urbà.

Ajuntament Cambrils
Comitè de Coordinació

Coordinació

Taula X Nucli Antic
Oficina Pla de Barris

Concertació

Associacions i
col.lectius informals
de dones- Pla de la
Dona

Comunitat educativaProjecte Educatiu de Ciutat
Centres d’ensenyament i
AMPAS

Associacions de la
Gent Gran.
Consell consultiu de
la Gent Gran

Fòrum jove
Ateneu juvenil
Pla Local de joventut

Consell de Barri del
Nucli Antic

Associacions d’immigrants:
Col.lectius informals d’immigrants
Consell de Cooperació Cambrils Ciutat
Solidària

Entitats cíviques + culturals +
esportives + solidàries +
econòmiques..inscrites al registre
municipal d’entitats
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1.5 PARTICIPACIÓ CIUTADANA I EINES DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ
A nivell de projecte i emparats amb la normativa de la Llei de barris, el Pla de Barris de
Cambrils havia de permetre complir els objectius de: millora de l’espai urbà i recuperació
patrimoni històric, dinamització de l’activitat comercial i millora de la qualitat de vida dels
seus habitants.
Però rere aquests objectius sorgia una visió també important que vertebrava totes les
actuacions: quin era el model urbà de desenvolupament que volia l’Ajuntament de Cambrils
per al barri antic? I quin era el model urbà que volien els veïns del barri antic, i la població de
Cambrils?; quin tipus de població es volia recuperar?; quina activitat comercial es volia
fomentar?; I com es duria a terme aquesta reforma perquè permetés millorar la qualitat de
vida de qui?.
Aquest Pla de reforma va integrar com a prioritat tenir en compte les necessitats i voluntats
dels veïns i veïnes del barri, i de la ciutadania que en fa ús. Els processos de participació
ciutadana van fer compatible les formes d’entesa entre veïns i ajuntament i van saber
gestionar les possibilitats de conflicte que podien haver sorgit.
Des de l’inici del projecte es va apostar perquè aquest Pla integral estigués dotat de
participació ciutadana real i contrastable. Així es van impulsar amb èxit i encert les següents
accions que van anar resolent les qüestions apuntades:
Elaboració d’un Pla de Participació del Pla de Barris
L’objectiu d’aquest Pla de Participació va ser planificar i dinamitzar la implicació dels
diferents col•lectius del barri en el seu desenvolupament. La voluntat de l’Ajuntament va
ser generar dinàmiques i sinergies per a què els diferents agents socials que conviuen
en el barri i el municipi fessin propi el projecte i el procés de renovació que havia
començat.
Els objectius eren:
Afavorir la implicació ciutadana en el projecte
Generar cohesió social dins del barri, però també en la ciutat
Aproximar l’organització municipal a la ciutadania
Elaboració d’un Pla de Comunicació del Pla de Barris
El Pla de Comunicació del procés participatiu del Pla de Barris de Cambrils es va
configurar com l’ instrument estratègic de la informació i difusió del procés. Només amb
una bona informació es garantia una participació de qualitat, és per això que calia una
tasca de selecció, sistematització i “traducció” de la informació que era més rellevant per
al procés. I és que la comunicació, va passar de ser una eina per donar a conèixer el Pla
de Barri a constituir-ne un factor estratègic dins del Pla mateix.
L’acompanyament del procés de participació: que s’entengués el què s’anava a fer,
el per què i el com
S’havia d’estimular la motivació inicial: animant a la gent a la participació
Una singularitat detectada i que defineix especialment el tipus d’intervenció que es va
plantejar per al Barri Antic de Cambrils va ser la recuperació d’elements històrics i
patrimonials de la Vila. L’objectiu d’aquestes accions pretenien recuperar aquests valors
com a elements de la identitat local i nous atractius de la ciutat.
En aquest sentit, el Pla de Comunicació va preveure accions comunicatives orientades a
promoure la identitat i el sentiment de pertinença local, posant en valor aquest conjunt
d’elements històrics i patrimonials.
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Exposició Itinerant del Projecte de
Millora Integral del Barri Antic
on la gent a més de conèixer la informació
referent als programes, també podia donar
la seva opinió sobre el projecte i fer les
seves propostes a través de l’espai "la teva
opinió és molt important". Va recórrer més
de 13 equipaments i espais.
Sociograma del Barri Antic de Cambrils
estudi sobre la xarxa de relacions socials
del Barri Antic amb l’objectiu de conèixer la
participació dels diferents grups que hi
conviuen i tenen relació amb ell, i les
relacions existents entre ells per impulsar
diferents projectes. També és una eina per
incidir en el grau de cohesió social al barri.
Es va contactar amb 47 persones membres
d’associacions específiques del barri o que
hi estaven vinculades; agents clau del barri;
col·lectius d’immigrants i ètnia gitana;
tècnics i responsables de l’ajuntament.
Campanya "Porta a Porta"
Es va informar a 581 llars del Barri Antic
sobre els objectius i les actuacions
principals que es portarien a terme. I es van
recollir les aportacions dels veïns i veïnes
del barri, les seves valoracions i les
propostes de millora.
La peça especial “Transformem el Barri
Antic, millorem la Ciutat”, va ser un
instrument per explicar a la ciutadania de
Cambrils en què consistia el Pla de Barris i
quins beneficis aportaria al barri i al
municipi.
Donat la manca del coneixement
generalitzat de tot el projecte, es feia
necessari fer una peça especial partint de
zero: què és la llei de barris i què suposa
aquest projecte pel barri i per tot Cambrils.
Per reforçar el sentiment identitari i la
participació de la població, es va fer una
peça on la gent del barri i de la ciutat s’hi
sentissin reconeguts, amb fotografies
d’abans que van ser cedides per la
població, i del present.
Web pla de barris:
http://pladebarris.entitatscambrils.net
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Presència en els diferents mitjans de
comunicació, tant a nivell municipal com
de tot el territori al llarg de tot el
desenvolupament del projecte. I utilització
dels mitjans municipals per informar de
fets puntuals, com de projectes o
informacions més generals: RTVCambrils,
Butlletí Municipal, Tot municipal.
Recuperació de la memòria històrica del
barri: “El barri en imatges”, amb
l’objectiu de recollir fotografies del barri
que mostressin la vida quotidiana en el
darrer segle i aconseguir un efecte
mobilitzador, de dinamització social i
identitat. Es van recopilar 200 fotografies
cedides pel veïnat.
Procés participatiu en la definició
d’usos dels nous equipaments per
promoure la participació de la ciutadania
en el disseny dels equipaments col·lectius
del barri.
Igual d’important sobre què és la participació i
perquè es promou, era saber com fer-ho. No es
tractava només d’un tema tècnic o de
metodologies
concretes,
sinó
que
fonamentalment es volia deixar clar: l’abast i
contingut dels programes, com s’escoltaria a la
ciutadania i als veïns, i com es respondrien les
aportacions veïnals i ciutadanes. Podem dir que
allò que calia promoure eren diàlegs
constructius amb resultats concrets.
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2. RESULTATS DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL
2.1 GRAU D’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROPOSATS
Els objectius marcats al començament del projecte s’han desenvolupat amb diferents graus
d’assoliment segons les actuacions. L’objectiu general del projecte ha estat el de:
“PROPORCIONAR ALS VEÏNS DEL BARRI ANTIC DE LA VILA LES MATEIXES
OPORTUNITATS D’ACONSEGUIR UNA MILLOR QUALITAT DE VIDA QUE LA RESTA DE
CIUTADANS DEL MUNICIPI, EN UN CONTEXT DE COHESIÓ SOCIAL DINS LA
DIVERSITAT”
I els objectius específics:
INVERTIR EL PROCÉS DE DEGRADACIÓ PROGRESSIVA DE LES EDIFICACIONS DEL
BARRI I REHABILITAR EL PATRIMONI PÚBLIC DEGRADAT. Aquest primer objectiu s’ha
assolit majoritàriament ja que s’han rehabilitat un gran nombre de cases i s’han
rehabilitat peces importants del patrimoni públic: Torre del Llimó, Forn del Tallero,
Refugi de la Guerra Civil,etc. A més a més, s’han remodelat la majoria dels carrers del
Barri Antic, la qual cosa ha propiciat una millor accessibilitat i confortabilitat a tota la
trama urbana.
ASSEGURAR LA COHESIÓ SOCIAL, EDUCATIVA i RELACIONAL DELS HABITANTS DEL
BARRI. Amb la finalització del projecte s’han aconseguit dos nous equipaments al barri
que poden ajudar a assegurar la cohesió social. A més, s’ha vist un augment de la
població al barri degut també a un augment de la població més jove.
SUPERAR ELS PROBLEMES ECONÒMICS DE LES FAMÍLIES DEL BARRI I DINAMITZAR
EL SEU POTENCIAL COMERCIAL. Dinamització econòmica i comercial del barri i foment
de l’emprenedoria.
Si analitzem els objectius per camps:
LA MILLORA DE L’ESPAI URBÀ
La remodelació i unificació de 17 carrers i places del Barri Antic han comportat una millora
notable amb la reconversió d’aquests espais en una illa de vianants.
Els canvis en la trama urbana del barri han comportat uns espais amb una imatge
harmoniosa, que ha conservat l’encant del Barri Històric. A la vegada, el barri s’ha
modernitzat, millorant la seva accessibilitat, amb un enllumenat i mobiliari urbà integrats
en el paisatge urbà, la renovació dels serveis de clavegueram, gas, electricitat i telefonia,
així com la instal·lació de xarxes de comunicació. En definitiva unes reformes que han
comportat una modernització del barri, mantenint la seva essència, dotant als seus
habitants d’un espai de major qualitat.
Camps del projecte:
Camp 1: millora de l’espai públic i dotació d’espais verds
Camp 4: incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis
Camp 8: accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
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També s’ha incidit en l’embelliment del Barri Antic, a través de la promoció de la
rehabilitació dels edificis del barri, impulsant la Campanya Cambrils + Bonica. Amb aquest
eix d’intervenció s’aconsegueix facilitar un al·licient per fer que el barri poc a poc es vagi
rejovenint, i sigui un lloc on els joves, també, decideixen viure-hi.
La promoció de la rehabilitació ha estat una acció necessària per frenar la desaparició dels
edificis antics i millorar la imatge del Barri Antic.
Camps del projecte:
Camp 2: Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis
LA RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC I ARQUITECTÒNIC
El Barri Antic de Cambrils ha estat testimoni de molts episodis de la història del municipi.
Un gran exemple de les empremtes del passat és la configuració urbana del barri i els
vestigis que han perdurat i que li donen caràcter. Bons exemples d’aquest fet són tots els
elements que configuren el patrimoni del barri, com la muralla i el seu portal, la Torre del
Bou o d’altres com el refugi de la Guerra Civil del carrer Creus o l’Església de Santa Maria.
Dins del Pla de Millora Integral del Barri Antic de Cambrils es va contemplar la importància
que té el patrimoni per la recuperació de la identitat d’un barri, així com pel seu
desenvolupament econòmic i cultural. És per aquest motiu que es va apostar per la
conservació de determinats elements que estaven associats tant a la remodelació dels
carrers com a la construcció dels nous equipaments, com:
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-

El Forn del Tallero, ubicat en els baixos del nou equipament que rep el nom de
l’antiga casa que ocupava el solar,
la Torre del Llimó, catalogada com Be Cultural d’Interès Nacional (BCIN) integrada en
l’equipament del carrer Creus
Rehabilitació del Refugi de la Guerra Civil del carrer Creus

La valorització i interpretació d’aquest patrimoni comporta un compromís pedagògic cap
a la ciutadania, donant les eines suficients per tal de que tothom, tant grans com petits,
valorin i respectin el seu patrimoni, entenent-lo com un bé preuat que s’ha de conservar i
cuidar com a testimoni d’un passat col·lectiu.
Camps que intervenen:
Camp 3: Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu

LA PROMOCIÓ DEL BARRI, LES ACTIVITATS I LES PERSONES
Un dels objectius primordials del pla de millora integral era aconseguir millorar la qualitat
de vida de les persones que viuen i conviuen al barri, a través de diferents programes de
dinamització econòmica, social i comunitària. Van ser programes pensats i, molts cops
implementats, des del coneixement i la implicació entre els gestors del projecte i els
col·lectius veïnals.
El Pla de Millora Integral del Barri Antic de Cambrils ha tingut un gran un alt grau de
transversalitat i un important contingut de participació ciutadana, entesa com una
manera de fer en el propi desenvolupament de les activitats. En aquest sentit cal dir que
des de l’inici es va crear el Consell de Barri, com a òrgan de participació ciutadana i de
seguiment de les actuacions, i en definitiva d’avaluació conjunta.
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A partir d’aquí la interlocució amb els veïns i veïnes, comerciants, ciutadania a títol
individual i col·lectius diversos van ser constant, sempre amb la voluntat d’afavorir la
implicació ciutadana en el projecte.
A dia d’avui podem dir que el Barri Antic de Cambrils, no només ha canviat la seva
fisonomia, sinó que està recuperant aquella vitalitat que havia perdut: més població jove,
més comerços, més equipaments, més activitats... fan que el Barri Antic es trobi en un
procés de revitalització important, procés que continua viu i dinàmic.
Les actuacions per enfortir la cohesió econòmica i social han estat:
- La promoció del desenvolupament econòmic i comercial
Fer del barri una gran botiga, amb comerços propers, de qualitat, ampliant l’oferta
comercial del barri i diversificant-la, donant oportunitats als nous emprenedors que
aporten idees noves al barri. Poc a poc el barri va prenent la importància comercial que
es mereix, han augmentat les visites turístiques i és un pol d’atracció per als nous
emprenedors.
- El foment d’un model de cohesió i convivència
La filosofia de treballar des del barri, per al barri, i amb la gent que hi resideix, ha aportat
l’èxit de les accions dutes a terme. I ha servit, també, per a una altra cosa que tampoc
pot copsar-se d’una manera numèrica: ha servit perquè avui la gent es faci més seu el
barri, s’hi senti identificada i orgullosa de formar-hi part.
Es va desenvolupar un important Projecte de convivència basat en aquestes accions
concretes:
vídeo de testimonis: aquest treball va estar elaborat amb l’objectiu de
promoure el diàleg intercultural i intergeneracional mostrant la vida del barri
a través de les anècdotes de diferents testimonis, fomentar la participació i el
sentiment de pertinença i vinculació al barri i generar material comunicatiu.
Els destinataris van ser la comunitat escolar: 50 alumnes de 5è. del CEIP Joan
Ardèvol (escola dins de l’àmbit d’influència del barri), veïns i veïnes del barri
(20 persones entrevistades de diferent edat i procedència) i població en
general (més de 150 persones assistents a la seva presentació).
taller de convivència, on hi van participar més de 20 persones vinculades als
diferents col·lectius presents al barri, tant pel que fa a la seva procedència,
com al diferent ús que feien del barri, i on es va poder deliberar sobre les
diferents problemàtiques existents al barri.
elaboració de les Receptes del mercat, receptes del món, a partir de les
receptes elaborades per veïns i veïnes del barri de diferents orígens (6 en
total) i un tast de degustació al Mercat de la Vila, espai objecte de remodelació
dins del Pla de Millora.
Itinerari de Cultura de Pau, amb l’objectiu de treballar la identitat i cohesió
amb el barri, a través de la descoberta dels espais del barri relacionats amb
esdeveniments històrics i vincular-los a la Cultura de Pau i al foment dels Drets
Humans.
Camps que intervenen:
Camp 6: equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i els equipaments
Camp 7: programes de millora social, urbanística, i econòmica del barri
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A continuació farem una explicació més quantitativa de l’evolució de diferents indicadors:
DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES
Augment de la població resident
A finals del 2015, la població del Barri Antic es situa en 2.497 habitants, quan a l’any
2006 el barri comptava amb 1.924 persones.
Per tant, hi ha hagut en 10 anys un augment del 30% de la seva població, és a dir
573 nous habitants.
Tanmateix, el Barri Antic manté el pes específic en relació a la resta de la ciutat,
representant un 7,3% dels habitants de la ciutat, davant del 6,9% que representava
al 2006.
Cambrils ha passat de 27.848 habitants l’any 2006 a 34.186 habitants l’any 2016,
significant també un augment del 22,7%
80+

(1929-1933)

75-79 (1934-1938)
70-74 (1939-1943)
65-69 (1944-1948)

homes %
dones%

60-64 (1949-1953)
55-59 (1954-1958)
50-54 (1959-1963)

edats

45-49 (1964-1968)
40-44 (1969-1973)
35-39 (1974-1978)
30-34 (1979-1983)
25-29 (1984-1988)
20-24 (1989-1993)
15-19 (1994-1998)
10-14 (1999-2003)
5-9

(2004-2008)

0-4

(2009-2013)

Piràmide d’edats del Barri Antic elaborada a partir de les dades del padró de 2015

Com podem observar és una piràmide d’edat dins dels paràmetres de la normalitat,
no es tracta d’una població molt envellida i la franja d’edat amb més població
oscil·la entre els 30 i 40 anys.
Cal comentar que la franja que sobresurt de dones majors de 80 anys és elevada
responent a la major esperança de vida en les dones, i que el percentatge a partir de
80 es acumulatiu, i no per intervals de 5 anys, com en els altres trams.
Destaca també l’augment de natalitat a partir de l’any 2009 fins ara.
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Rejoveniment de la població resident
En aquests 10 anys l’índex d’envelliment al Barri Antic ha disminuït un 27% passant
del 120,6% l’any 2007 a un 88,5% l’any 2015. La tendència és clarament
rejovenidora. Quan a la resta de Cambrils l’índex d’envelliment ha augmentant un
11%.
Actualment la taxa d’envelliment tant de Cambrils com del Barri Antic es situa per
sota de la mitja catalana.
Índex d’envelliment

Any 2007

Any 2013

Any 2015

120,6%

95,7%

88,5%

27%

Cambrils

74,2%

80,3%

82,2%

11%

Í Catalunya

115,2%

110%

115,1%

= 0%

Barri Antic

% del 2007 al 2015

índex d’envelliment: percentatge de població de 65 anys i més, sobre la població de 0-14 anys

Equiparació del nivell d’integració social al de la resta de la ciutat
L’any 2015 la població estrangera, representa gairebé un 25 % del total del Barri
Antic, essent la mitja de Cambrils de 21,3%, i la de Catalunya es situa en un 16%.
La població estrangera al Barri Antic ha passat de 477 persones l’any 2007 a 604
l’any 2015, significant un augment de 127 persones que representa un 4%.
En relació a la procedència, actualment, és lleugerament predominant la d’origen
marroquí, seguida per la d’origen sud-americà i la d’origen romanès. Tot i què, del
2007 fins el 2013, han disminuït les persones d’origen sud-americà, i han augmentat
força les d’origen marroquí i romanès.
Taxa d’immigració

% 2007 al 2015

Any 2007

Any 2013

Any 2015

Barri Antic

23,7%

26,5%

24,7%

4%

Cambrils

20,7%

20,7%

21,3%

3%

Catalunya

15,6%

18,1%

15,9%

2%

La taxa d’immigració tant a Cambrils com al Barri Antic, és bastant superior a la del
conjunt de Catalunya, bàsicament pel caire turístic de la vila, fet que fa que
s’instal·lin més ciutadans estrangers, tant europeus com d’altres procedències.
Augment del nivell d’instrucció i equiparació al de la resta de la ciutat
Malgrat l’escassetat de dades sobre aquest àmbit, sembla que el nivell d’instrucció
de la població del Barri Antic ha millorat en tots els nivells i s’acosta més als nivells
de ciutat. Estimem que l’assentament de persones joves a la zona ha fet augmentar
el nivell d’instrucció de l’àmbit de referència, ja que abans la proporció de persones
grans era molt més alta.
Tot i així, una de les línies de futur que cal vetllar és l’èxit escolar, ja que al barri ha
augmentat la població en edat d’educació formal provinent d’altres cultures i per
tant amb altres experiències sobre escolarització i/o amb diferents capacitats de les
famílies per realitzar l’acompanyament educatiu que es requereix en certes edats.
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Disminució de l’absentisme escolar del barri
És important conèixer l’índex d’absentisme que presenta el municipi de Cambrils i la
zona escolar d’influència del Barri Antic, on treballa l’Equip de Suport a
l’Escolarització.
L’evolució de l’índex d’absentisme del Barri Antic, que correspon aproximadament a
la zona escolar 1 ha disminuït en 3,2punt percentuals, passant l’any 2007 d’un 8,2%
a un 5% l’any 2015.
Alumnes matriculats
Número d’alumnes absentistes
% d’alumnes absentistes

2007
2.573
211
8,2%

2013
2.763
151
5,4%

2015
2.816
141
5%

*Escola Marinada, Escola Joan Ardèvol, Escola Bòbila, Institut Cambrils, Institut Ramon Berenguer
IV i Col·legi Vidal i Barraquer

DADES SOCIALS
Vulnerabilitat social
L’any 2010 els Serveis Bàsics d’Atenció Social a tot el municipi varen atendre 2.885
persones i l’any 2015 en varen atendre 5.260. Per tant l’augment va ser de 2.375
persones que suposa un increment del 82%.
A nivell del Barri Antic, l’any 2010 es van atendre a Serveis Bàsics d’atenció Social
310 persones i l’any 2015 a 521, que suposa un augment de 211 persones, un
increment del 68%.
En aquests anys les causes d’habitatge i salut, referent sobretot a la malaltia
d’alzheimer, són les que més han crescut al Barri Antic, però també a tot Cambrils.
I els problemes legals d’estrangeria han disminuït considerablement al barri antic
perquè forces col·lectiu d’immigrants han marxat cap al seu país d’origen o un altre.
Casos atesos Cambrils %
Any 2010
Any 2015
Problemàtiques
materials i
instrumentals

econòmiques
causes laborals
aprenentatge
causes d’habitatge

Casos atesos Barri Antic %
Any 2010
Any 2015

31,2%
8,8%
5,1%
1,5%

19,3%
13,4%
8,3%
4,1%

33,5%
11,2%
3,9%
2,2%

23%
14%
4,9%
6%

46,6%
21,4%
4,5%

45,6%
22,7%
8,9%

50,8%
20,4%
3,4%

48%
23,3%
7,1%

TOTAL

25,9%

31,7%

23,8%

30,4%

mancances socials
mendicitat, rebuig

TOTAL

15,4%

13,8%

3,4%

4,6%

probl. legals estrangeria

TOTAL

2,7%

2,26%

8%

2,7%

altres

TOTAL

9,4%

6,6%

14%

14%

100%

100%

100%

100%

TOTAL
Problemàtiques manca
autonomia personal

discapacitat
salut drogues
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Evolució d’expedients de Renda Mínima d’Inserció Social
Les persones beneficiaries de Pirmi al Barri Antic s’han mantingut constants durant
la durada del Pla de Barris, passant de 3 pirmis l’any 2006 a una pirmi en els
posteriors anys fins a l’actualitat. Per tant al Barri Antic no s’ha notat la davallada que
a nivell de Cambrils es va produir l’any 2013, ni tampoc els increments produïts en
altres anualitats a la ciutat.
Evolució expedients de Pirmi
40
35

expedients

30
25

Cambrils

20

Barri Antic

15
10
5
0
2006 2007

2008 2009 2010

2011 2012 2013 2014

2015 2016

anys

DADES ECONÒMIQUES I COMERCIALS
Augment del nivell d’activitat comercial i de serveis
L’activitat econòmica del Barri Antic s’ha incrementat considerablement, passant
dels 56 establiments comercials l’any 2006 a 85 establiments oberts l’any 2016. Per
tant, en aquests 10 anys hi ha hagut un augment de 29 establiments, que suposa un
increment del 51%.
establiments al barri antic
120
100
80
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40
20
0
any 2005

any 2008

any 2009

any 2010

any 2011

any 2012

any 2016

S’han sol·licitat en aquest període de 10 anys 43 expedients d’obra per a fer
inversions en els establiments comercials i de serveis al Barri Antic.
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Augment de la superfície comercial dels establiments
Un altre criteri que indica la qualitat dels establiments comercials del barri és la seva
superfície comercial. Així doncs, trobem que en aquests 10 anys els establiments
que han augmentat més són els de majors dimensions de superfície de venda.
Els establiments de menys de 50m2 han augmentat un 8%, i els de 51 a 70 m2 han
augmentat un 14%, i els de 71 a 100m2 un 78%, i per acabar els que han augmentat
més són els majors de 100m2 que han augmentat un 89%.
30

2005

2016

número establiments

25

20
15

10
5

0
Fins a 50 m2

De 51 a 70 m2

De 71 a 100 m2

Més de 100 m2

superficie

Augment del valor dels habitatges
En aquests 10 anys s’han tramitat 194 llicències d’obres en els habitatges del Barri
Antic, que equivalen a una mitja de 17 obres l’any i per tant, una obra i mitja a cada
mes.
L’evolució de les llicències ha fluctuat poc fins a l’any 2014 en que cauen i es
mantenen a la baixa el nombre de llicències tramitades i executades. És durant el
període del Pla de Barris que es produeix un efecte induït de millora urbanística al
barri .
Evolució llicències d'obres en habitatges del Barri Antic
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En quant al tipus d’obres executades al Barri Antic, són principalment obres menors,
en un 87%, tant pel que fa a aspectes diverses, com a façana, i reforma de cuina i
bany.
Les obres majors són més escasses, significant tan sols el 13% del total d’obres
executades.

Tipus d'obra executada al Barri Antic del 2006 al 2016
menor reforma
menor façana
menor cuina i bany
menor coberta
menor
major grua
major enderroc
major comercial
major ascensor
major ampliació
major alt
major

0
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50
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nombre de llicències

Tipus d'obres menors al Barri Antic del 2006-1016
menor reforma
4%

menor façana
33%

menor cuina i
bany
18%
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2.2. GRAU D’EXECUCIÓ, DE RESULTAT i IMPACTE DE LES DIFERENTS
ACTUACIONS I PROGRAMES.
A fi de valorar de manera objectiva i tangible l’execució i els resultats de les actuacions des
de la perspectiva de la funcionalitat urbanística i territorial, l'estructura econòmica i
comercial, les implicacions ambientals, la cohesió social i l'equitat de gènere en l'ús del
territori, s’ha procedit en un primer moment a la revisió dels objectius i el sistema
d’indicadors establert en el document inicial del Projecte d’Intervenció Integral i plantejar,
en els casos que ha estat necessari, nous objectius i indicadors d’avaluació dels resultats i
valoració de l’impacte de cadascuna de les seves actuacions.
Així doncs, s’ha determinat la descripció dels objectius i indicadors per a cadascuna de les
actuacions desenvolupades i el calendari d’execució, àrea responsable i pla financer,
acompanyada cada actuació de imatges gràfiques ben visuals.
La metodologia per a la recollida d’informació s’ha basat en diferents sistemes, eines i
instruments que permeten disposar d’una informació tant quantitativa com qualitativa. Així
doncs s’han emprat diverses fonts com informes i documentació escrita elaborada per
l’Ajuntament i l’Oficina del Pla de Barris i entitats que han participat en el projecte, dades
estadístiques, observacions in situ mitjançant un treball de camp a nivell urbanístic i social,
entrevistes semi estructurades als agents clau del territori tal com tècnics municipals i
entitats vinculades a l'àmbit.
S’han entrevistat:
Tècnica Administració General
Responsable de l’Àrea de Polítiques Socials
Gerent del Museu d’Història de Cambrils
Gerent del Patronat de Turisme
Tècnics de l’Àrea d’Obra Pública
Tècnica d’Immigració i Ciutadania
Responsable de l’Àrea d’Ensenyament i Polítiques Actives d’Ocupació
Responsable de l’Àrea de Promoció Econòmica
Tècnica del Pla Local d’Inclusió Social
Tècnica de Participació Ciutadana
Tècnica de Cambrils Emprèn
Tècnica de Polítiques d’Igualtat
El present informe doncs, incorpora de manera agregada i coherent les diferents fonts
d’informació a fi d’obtenir una anàlisi i diagnosi prou acurada i precisa sobre el seguiment i
l’execució del Pla Integral del Barri Antic de Cambrils i per tant poder avaluar l’assoliment
dels objectius i els resultats obtinguts.
Llistat de les 40 ACTUACIONS que s’han desenvolupat:
1- MILLORA D’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS
1.1- instal·lació d’enllumenat, de mobiliari urbà, de conversió de zona de vianants, i de
substitució de xarxes de clavegueram, electricitat, gas i telefonia al carrer Major, i altres
1.2- instal·lació d’enllumenat, mobiliari urbà, de conversió de zona de vianants, i de substitució
de xarxes de clavegueram, electricitat, gas i telefonia al carrer. Creus, Plaça Església, Sant Pau
i Rovira
1.3- instal·lació d’enllumenat, de mobiliari urbà, de conversió de zona de vianants, i de
substitució de xarxes de clavegueram, electricitat, gas i telefonia al Passeig Albert
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1.4- instal·lació d’enllumenat, de mobiliari urbà, de conversió de zona vianants, i de substitució
de xarxes de clavegueram, electricitat, gas i telefonia al carrer Sant Plàcid, Foix i Sant Josep
1.6- Rehabilitació de la Muralla i Torre del Bou i adquisició Antic Cabaret
1.7- Adquisició Torre del Llimó
2- REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DELS ELEMENTS COL·LECTIUS DELS EDIFICIS
2.1- Accessibilitat de l’edifici. Campanya CAMBRILS + Bonica
2.2- Reparació de cobertes. Campanya CAMBRILS + Bonica
2.3- Reparació de façanes. Campanya CAMBRILS + Bonica
2.4- Millora de les instal·lacions comunes d’aigua, gas, electricitat, telèfon. CAMBRILS + Bonica
3- PROVISIÓ D’EQUIPAMENTS PER A L’ÚS COL·LECTIU
3.2- Construcció equipament de la Torre del Llimó
3.3- Construcció equipament Forn del Tallero
3.6- Rehabilitació edifici Mercat
3.7- Rehabilitació Refugi Guerra Civil
3.8- Rehabilitació Forn del Tallero
4- INCORPORACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN ELS EDIFICIS
4.1- Instal·lació de prismes per a noves tecnologies al c/ Major, i altres
4.2- Instal·lació de prismes a noves tecnologies al c/ Creus, Plaça Església, Sant Pau i Rovira
4.3- Instal·lació de prismes per a noves tecnologies al Passeig Albert
4.4- Instal·lació de prismes per a noves tecnologies al c/ Sant Plàcid, Foix i Sant Josep
4.5- Connexió de les xarxes telemàtiques dels edificis que contenen serveis municipals
5- FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ
5.2- Obres de millora de la sostenibilitat i eficiència energètica del Mercat municipal
6- EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS
6.1- Instal·lació del SIAD-Servei d’informació i assessorament a la dona.
6.2- Activitats formatives per a dones immigrades amb baix nivell de coneixement de la llengua
6.3- Tallers i grups d’ajuda mútua per a dones
6.4- Servei educatiu d’atenció a la petita infància
7- PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA
7.01- Activitats de centre obert adreçades als menors i a les seves famílies
7.06- Accions de coneixement de la llengua i cultura catalana
7.09- Programes de dinamització del teixit associatiu del barri a la Torre del Llimó
7.13- Oficina Tècnica del Pla de millora del Barri Antic
7.14- Programes de Cultura de la Pau
7.15- Pla de dinamització del Mercat de la Vila
7.17- Ampliació i adequació de l'oferta comercial al Mercat setmanal no sedentari
7.18- Ubicació d'una oficina que promogui el Comerç Vila
7.20- Punt d'informació i orientació a nous emprenedors en la seva activitat en el barri
7.23- Creació de l'estand de millora del barri a la Fira de Cambrils
7.24- Despeses de gestió i administració
8- ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
8.1- Eliminació de barreres arquitectòniques al carrer Major i altres
8.2- Eliminació de barreres arquitectòniques al carrer Creus, Plaça Església, Sant Pau i Rovira
8.3- Eliminació de barreres arquitectòniques al Passeig Albert
8.4- Eliminació de barreres arquitectòniques al carrer Sant Plàcid, Foix i Sant Josep

A continuació es presenten les 40 fitxes, fitxa per fitxa, amb els resultats de l’avaluació
de totes les actuacions del Projecte d’intervenció integral del Pla de Barris de
Cambrils.
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1.01

Remodelació dels carrers Major, Castlà, Parres, Soldat, Trinquet,
Cardenal Vidal, Cavallerisses, Gràcia i plaça de la Concepció

Descripció de l’actuació
El projecte d’ execució de les obres compreses als
carrers: Major, Castlà, Parres, Soldat, Trinquet,
Cardenal Vidal, Cavallerisses, Gràcia i plaça de la
Concepció han permès arranjar els carrers dotantlos de tots els serveis i condicionant-los per
convertir el centre de la vila en una illa de vianants
deixant així el carrer Cardenal Vidal com a únic amb
circulació rodada.
Aquests carrers presentaven: mal estat de
conservació dels paviments, voreres molt estretes,
carència de mobiliari urbà, degradació de les
xarxes de clavegueram i agua i inexistència de
xarxa de pluvials.

c/ Cardenal Vidal abans i ara

Tot i els projectes d’obres inicials es va patir alguna
modificació en l’execució de l’obra degut a:
- es van fer visibles troballes arqueològiques
i es van haver de desviar alguns serveis
- es van col·locar jardineres rectangulars
metàl·liques enlloc de pilones.
Amb aquesta actuació es va instal·lar un nou
enllumenat, es va col·locar mobiliari urbà, es van fer
obres per convertir aquests carrers en zona de
vianants i la substitució de les xarxes de
clavegueram, electricitat i gas.

Calendari execució: 2008 - 2009
Àrea responsable: Departament d’Obra Pública
Pla financer

Despesa prevista

Despesa real

Diferència €

% d’augment

637.834,43

733.118,73

95.284,73

14,94%

Indicadors de realització
Nombre d’arbres plantats: 9
Nombre de bancs: 3
Nombre de papereres: 7
Nombre de jardineres: 63
Nombre de pilones: 0
Km. xarxa de clavegueram: 0,70
Km. xarxa electricitat: 1,00
Km. línies aèries suprimides: 0,90
Km. línies telefòniques suprimides: 0,90

Indicadors d’impacte
L’espai urbà s’ha convertit en una veritable illa de
vianants. El carrer Major actua d’eix vertebrador de
l’espina de peix d’aquests carrers i, per això, té un
caràcter diferent per marcar aquesta diferenciació i
centralitat d’ús.
Aquesta illa de vianants ha guanyat en comoditat,
funcionalitat, confortabilitat, esdevenint un espai
urbà accessible i transitat tant pels veïns residents,
com pel veïns de pas pel barri i pels visitants.
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Carrer Major, abans i ara

Carrer Castlà, abans i ara

Carrer de Gràcia, abans i ara

Carrer Cavallerisses, abans i ara
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Carrer Soldat, abans i ara

Carrer de les Parres, abans i ara

Carrer Trinquet, abans i ara

Plaça de la Concepció, abans i ara
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1.02

Remodelació dels carrers Creus, plaça de l’Església de Santa
Maria, carrer Sant Pau i carrer Rovira

Descripció de l’actuació
Les actuacions objecte d’aquest projecte van ser:
- Enderroc dels paviments existents i redefinició
de les rasants definides en projecte.
- Instal·lació de serveis: xarxa de pluvials, de baixa
tensió, aigua potable, comunicacions i gas
natural i refer escomeses domiciliàries.
- Enllumenat públic: es va mantenir la xarxa
d’enllumenat existent.
- col·locació de balises a la plaça de l’Església i al
carrer Creus.
- Pavimentació: vorades, rigoles, paviments de
granet i de llamborda.
Pl. Església i Carrer Creus abans i ara

La remodelació d’aquests carrers i places significà
un increment de la qualitat de l’espai públic, una
millora de la mobilitat i la seguretat dels vianants,
i la seva adequació a les actuals normatives
d’accessibilitat.
També van permetre incrementar la tranquil·litat
veïnal, facilitant els desplaçaments dels vianants
amb l’eixamplament de les voreres al carrer
Rovira i la pavimentació a un sol nivell de la resta
d’àmbit.
Els carrers gaudeixen de nou mobiliari urbà:
enllumenat, papereres i seients urbans.

Calendari execució: 2007-2009
Àrea responsable: Departament d’Obra Pública
Despesa prevista
Despesa real
Pla financer
746.487,00

Indicadors de realització
Nombre d’arbres plantats: 4
Nombre de bancs: 11
Nombre de papereres: 4
Nombre de pilones:0
Nombre de jardineres: 33
Km. xarxa de clavegueram: 0,7
Km. xarxa electricitat: 0,8
Km. línies aèries suprimides: 0,6
Km. línies telefòniques suprimides: 0,6

672.445,18

Diferència €

% disminució

-74.041,82

-9,92%

Indicadors d’impacte
El carrer Creus, la plaça de l’Església i el carrer Rovira
es comporten com les artèries principals d’accés al
barri antic i la qualitat dels materials emprats realcen
el seu potencial històric.
La nova configuració dels paviments d’aquests carrers
ha permès la restricció del trànsit rodat i dels
estacionaments i ha tingut un efecte notori de millora
de la percepció de l’espai públic i ha fet guanyar en
visibilitat i valor els edificis públics i privats.
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1.03

Remodelació del passeig Albert

Descripció de l’actuació
Les actuacions objecte d’aquest projecte van
ser:
- Enderroc dels paviments existents i
redefinició de les seves rasants.
- Instal·lació de serveis: xarxa de
clavegueram, de pluvials, de baixa tensió,
aigua potable, comunicacions i gas
natural i refer escomeses domiciliàries.
- Enllumenat públic: Es va mantenir la
xarxa d’enllumenat existent.
- Pavimentació:
vorades,
rigoles,
paviments de granet i de llamborda.

Passeig Albert abans i ara

Arran de les obres es van trobar restes
arqueològiques, els fonaments d’una torre de
la muralla medieval, concretament sota
l’antiga estació transformadora, fet que va
fer incrementar la despesa prevista.
Amb la nova solució donada als paviments
de la zona, avui es fa visible l’antic tancament
emmurallat del barri.

Calendari execució: 2008-2009
Àrea responsable: Departament d’Obra Pública
Pla financer
Despesa prevista Despesa real
336.757,00

Indicadors de realització
Nombre d’arbres plantats: 8
Nombre de bancs: 0
Nombre de papereres: 6
Nombre de pilones: 0
Nombre de jardineres: 19
Km. xarxa de clavegueram: 0,3
Km. xarxa electricitat: 0,25
Km. línies aèries suprimides: 0,25
Km. línies telefòniques suprimides: 0,25

481.857,24

Diferència €

% d’augment

145.100,24

43,09%

Indicadors d’impacte
El passeig Albert s’ha convertit, juntament amb la plaça
de la Vila, en l’escenari privilegiat de les relacions
humanes. Un lloc de trobada intergeneracional i amb
activitats de lleure espontànies i programades tot l’any.
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1.04

Remodelació dels carrers Sant Plàcid, Foix i Sant Josep

Descripció de l’actuació
Les actuacions objecte d’aquest projecte van ser :
- Demolició dels paviments, vorades i voreres
existents, així com formació de caixa de paviment
única
- Excavació de rases i pous i posterior instal·lació
de les xarxes generals de clavegueram i de
pluvials, aigua potable, baixa tensió, telefonia, gas
natural, així com les respectives escomeses
domiciliàries
- Paviment de pedra natural.
- Col·locació de nou mobiliari urbà: papereres,
pilones i jardineres
Carrer Sant Plàcid, abans i ara
Aquesta renovació del paviment en forma de
plataforma única, la restricció del trànsit rodat i dels
estacionaments, així com la recuperació del
perímetre de la muralla sud, realcen els
equipaments públics existents, destaquen la
funcionalitat perimetral de l’àmbit i s’afavoreix la
perspectiva d’atracció comercial.
La troballa de restes arqueològiques va incrementar
la despesa prevista, al haver de fer-hi treballs
arqueològics, desviament de la xarxa de gas, i
col·locació de paviment de pedra d’Ulldecona per
delimitar el perímetre de la torre.

Calendari execució: 2008-2009
Àrea responsable: Departament d’Obra Pública
Pla financer Despesa prevista Despesa real
214.714’85

Indicadors de realització
Nombre d’arbres plantats: 6
Nombre de bancs: 0
Nombre de papereres: 4
Nombre de pilones: 12
Nombre de jardineres: 51
Km. xarxa de clavegueram: 0,4
Km. xarxa electricitat: 1,4
Km. línies aèries suprimides: 0,5
Km. línies telefòniques suprimides: 0,5

321.012,00

Diferència €

% d’augment

106.297,15

49,51%

Indicadors d’impacte
La millora d’aquests 3 carrers ha permès una
regeneració de l’espai urbà que estava molt
degradat i la substitució de diversos immobles
ruïnosos.
Al carrer Sant Plàcid s’hi localitzen el Centre
Cultural, l’edifici de Serveis Socials, i la seu de la
Revista Cambrils que són equipaments que
generen atracció de ciutadania i fan que sigui un
carrer amb afluència per distints usos, també el
comercial i de serveis.
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1.06

Rehabilitació de la Muralla, Torre del Bou i adquisició antic
Cabaret

Descripció de l’actuació
Tot i què inicialment estava previst rehabilitar l’interior
i l’exterior de la Muralla i la Torre del Bou, que és un
edifici catalogat com a BCIN, finalment sols es van fer
treballs previs d’estudi arqueològic i històric de les
finques municipals a l’entorn de la Torre del Bou.
L’adquisició de l’antic Cabaret, un local de 250 m2 i
l’única part de la muralla en mans privades, no va ser
factible.
Tota la intervenció que es fa ver en els carrers del Nucli
Antic es van treballar amb seguiment arqueològic.
Aquest mecanisme d’intervenció, compatible amb
l’arranjament d’obres va donar com a fruit la
localització de la fonamentació de la muralla als carrers
Trinquet, Parres, Cardenal Vidal i Barraquer, Gràcia i
Cavallerisses, a més de les restes de la Torre del Bou al
passeig Albert i de la Torre dels Pobres al carrer Sant
Plàcid.

Torre del Bou abans i ara

En les tasques d’extracció de terres i suport a la tasca
dels arqueòlegs, es va disposar de maquinària
especialitzada i adequada a aquests treballs de precisió
ja utilitzada favorablement en d’altres jaciments
cambrilencs com La Llosa, el Cavet, la Mineta, el
Convent de Gràcia, etc.

Calendari execució: 2009
Àrea responsable: Departament de Cultura –
Pla financer

Museu d’Història de Cambrils

Despesa prevista

Despesa real

Diferència €

% disminució

1.460.000,00

8.276,99

-1.451.723,01

-99,43%

Indicadors de realització
-

Realització d’un primer estudi històric i arqueològic acurat per determinar si els murs allí conservats
corresponen a estructures originals de la fortificació de Cambrils. Es van realitzar sondejos a l’interior
del subsòl de les finques municipals afectades i als murs perimetrals que les delimiten, utilitzant la
tècnica del sondeig vertical amb repicat d’estructures.

-

Tot i l’escassa realització d’aquesta actuació el lloc ha esdevingut igualment un punt vital de la ruta
ecoturística del Nucli Antic i s’ha aconseguit preservar i evitar la seva previsible degradació, i
identificar-la igualment com a part important del patrimoni col·lectiu del municipi.
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1.07

Adquisició de la Torre del Llimó

Descripció de l’actuació
Entre els edificis singulars del Barri Antic, destaca la
Torre del Llimó, que és una de les torres de guaita o
fortificació, documentada al S.XVII, de base rodona,
de 4 metres de diàmetre i 10 metres d’alçada que
encara avui dia conserva tres dels quatre matacans de
defensa i en cada un dels nivells hi ha 10 o 12
espitlleres per a fusells. Es tractaria d’una defensa
avançada del recinte emmurallat de Cambrils.
La Torre del Llimó, té la catalogació de BCIN-Bé
Cultural d’Interès Nacional tal i com consta a
l’Inventari del patrimoni cultural català de la
Generalitat de Catalunya.
L’adquisició dels immobles de l’equipament a la Torre
del Llimó, fa que el Barri Antic pugui disposar d’un
nou espai públic amb un equipament d’importants
dimensions, i una zona verda i d’esbarjo dins el propi
barri, situat en una de les artèries (carrer Creus i
Rovira), ben connectat amb la resta de barris
colindants al Barri Antic, i amb un afegit important,
com és, la recuperació d’elements patrimonials: la
pròpia torre i un refugi antiaeri de la Guerra Civil, molt
proper al refugi existent del carrer Creus.

Torre del Llimó abans

Totes aquestes característiques fan d’aquest espai un
centre singular i atractiu, capaç de convertir-se en un
pol d’atracció, tant per a la població resident del barri
i del municipi, com per als visitants.
L’adquisició prevista en el Projecte era inicialment la
Torre del Llimó i l’edificació que hi donava accés des
del carrer Creus. Aquesta previsió es corresponia
bàsicament amb l’espai definit com equipament al
POUM.

Torre del Llimó ara i jardí d’accés

L’adquisició que finalment es va portar a terme
comprèn un total de 3 edificis amb façana al carrer
Creus, més la pròpia Torre, més el terreny que la
separa del carrer Rovira.
Per aquest motiu, el preu de l’actuació va ser molt superior al previst en el Projecte de Millora
Integral del Nucli Antic, i es va determinar finalment per la Sala del Contenciós del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, després de la tramitació d’un expedient d’expropiació forçosa.
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Calendari execució: 2009-2015
Àrea responsable: Departament d’Urbanisme i Departament de Serveis Jurídics
Pla financer

Despesa prevista

Despesa real

Diferència €

% d’augment

600.000

3.496.989,34

2.896.989,34

482,83%

Indicadors d’impacte
-

Amb la seva adquisició es posen a l’abast del veïnat i visitants del Barri Antic uns elements
totalment amagats i privats fins al moment: la Torre del Llimó i un refugi antiaeri de la Guerra
Civil.
L’adquisició de diversos edificis del carrer Creus possibilita l’establiment de serveis públics i
l’entorn de la Torre del Llimó.
L’adquisició del pati del carrer Rovira garanteix la visibilitat de la Torre i possibilita l’ús ciutadà
d’aquest espai.
La Torre del Llimó ha guanyat en centralitat.
El nou equipament generarà activitat i fa més atractiu l’accés al Barri Antic des del barri de la
Parellada.

Indicadors de realització
-

Superfícies i béns adquirits: 1.036,83 m2 de sòl, que inclouen la Torre, 3 cases del carrer Creus
i el pati del carrer Rovira.

La posada en funcionament d’aquest equipament ha estat amb el trasllat dels departaments
municipals de Promoció Econòmica i Participació Ciutadana aquest desembre de 2016.
I la inauguració d’aquest equipament està prevista pel primer trimestre de l’any 2017.
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2.01

Accesibilitat de l’edifici (Campanya Cambrils + bonica)

Descripció de l’actuació
Amb la voluntad d’incentivar la rehabilitació de
les finques incloses al Barri Antic es van
convocar uns ajuts destinats a millorar l’accés i
la mobilitat als immobles que tinguessin una
antiguitat superior als 30 anys.
L’ajut consistia en un 40% de l’import del
pressupost del projecte tècnic amb un màxim
de 7.200 euros.
Ajut per accessibilitat i façana a la Plaça de la Vila,11

Això facilitava:
-la mobilitat a tots aquells col·lectius de
gent gran que, per les seves dificultats,
no poden sortir del domicili.
-una millora molt important en el nivell
de confort i accessibilitat.

Calendari execució: 2006-2011
Àrea responsable: Departament Urbanisme
Pla financer

Despesa prevista

Despesa real

Diferència €

% disminució

95.000,00

11.864,68

-83.135,32

-87,51%

Indicadors de realització
Es van sol·licitar 3 ajuts d’accessibilitat als
edificis
Es van concedir els 3 ajuts sol·licitats amb
els quals es van instal·lar 2 ascensors i 1
muntacàrregues.
Persones beneficiades: 8

Indicadors d’impacte
Aquests ajuts van comportar la incentivació en
la rehabilitació de les finques i es van millorar
les condicions d’habitabilitat dels habitatges.
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2.02

Reparació de cobertes de l’edifici (Campanya Cambrils + bonica)

Descripció de l’actuació
Amb
la
voluntad
d’incentivar
la
rehabilitació de les finques incloses al Barri
Antic es van convocar uns ajuts destinats a
millorar les cobertes i l’estructura dels
immobles amb una antiguitat superior als
30 anys.
L’ajut consistia en un 40% de l’import del
pressupost del projecte tècnic amb un
màxim de 5.000 euros.
Ajut per repació de cobertes Passeig Albert, 14

Calendari execució:

2006-2011

Àrea responsable:

Departament Urbanisme

Pla financer

Despesa prevista

Despesa real

Diferència €

% disminució

95.000,00

7.632,76

-87.367,24

-91,97%

Indicadors de realització
Es van sol·licitar 4 ajuts per a la
reparació de cobertes i estructures dels
edificis, així com l’adequació a la
normativa d’habitabilitat.
Es van concedir 2 ajuts.
Persones beneficiades: 4

Indicadors d’impacte
Aquests ajuts van comportar la incentivació en
la rehabilitació de les finques i es van millorar
l’estabilitat estructural i de la coberta, així com,
l’adequació a la normativa d’habitabilitat dels
habitatges.
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2.03

Reparació de façanes dels edificis Campanya Cambrils + bonica

Descripció de l’actuació
Amb la voluntad d’incentivar la
rehabilitació de les finques incloses al
Barri Antic es van convocar uns ajuts
destinats a millorar les façanes dels
immobles amb una antiguitat superior als
30 anys.
L’ajut consistia en un 60% de l’import de
la valoració efectuada pels serveis tècnics
municipals amb un màxim de 5.000 euros.
Ajut per repació de façana a la Plaça de la Vila, 11

Calendari execució:
Àrea responsable:
Pla financer

2006-2011
Departament Urbanisme

Despesa prevista

Despesa real

Diferència €

% disminució

95.000,00

54.650,55

-40.349,45

-42,47%

Indicadors de realització
Es van sol·licitar 32 ajuts per a la reparació
de façanes dels edificis.
Es van concedir 29 ajuts.
Persones beneficiades: 155
És l’ajut de Cambrils Més Bonica que va
tenir més sol·licituds.

Indicadors d’impacte
Aquests ajuts van comportar la incentivació en
la rehabilitació de les finques i es va millorar la
imatge exterior dels habitatges així com la
fisonomia del barri.
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2.04

Millora de les instal·lacions comunes d’aigua, gas, electricitat i
telèfon. Campanya Cambrils + bonica

Descripció de l’actuació

Ajut per millora de les instal·lacions C/Rovira, 9

Amb la voluntad d’incentivar la rehabilitació de les
finques incloses al Barri Antic es van convocar uns
ajuts destinats a millorar les les instal·lacions
comunes d’aigua, gas, electricitat i telèfon dels
immobles amb una antiguitat superior als 30 anys.
L’ajut consistia en un 25% de l’import del pressupost
d’un instal·lador homologat (màxim de 700 euros) en
el cas d’intal·lacions individuals i en un 40% de
l’import del pressupost d’un instal·lador homologat
(màxim de 2.600 euros) en el cas d’intal·lacions
col·lectives.

Calendari execució:
Àrea responsable:
Pla financer

2006-2011
Departament Urbanisme

Despesa prevista

Despesa real

Diferència €

% disminució

95.000,00

9.998,37

-85.001,63

-89,48%

Indicadors de realització
Es van sol·licitar 5 ajuts per a la millora de
les instal·lacions comunes d’aigua, gas,
electricitat, telèfon dels edificis
Es van concedir 4 dels ajuts sol·licitats.
Persones beneficiades: 11

Indicadors d’impacte
Aquests ajuts van comportar la incentivació en
la rehabilitació de les finques i es van millorar
les condicions d’habitabilitat dels habitatges.
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3.02

Construcció equipament de la Torre del Llimó

Descripció de l’actuació
Per a la construcció d’aquest equipament, ha
primat el criteri de rehabilitar al màxim els
edificis actuals, sempre que les seves
estructures ho permetessin, de manera que el
nou edifici ha quedat el màxim d’integrat al
seu entorn.
El nou edifici compta amb dues entrades, una
pel carrer Creus i l’altra pel carrer Rovira i va
connectat per un passadís cobert per un porxo
que al mateix temps connecta al jardí.
Així mateix, es van rehabilitar i museïtzar tots
els elements patrimonials existents: la Torre del
Llimó, façanes de l’habitatge del doctor Ribas i
la boca del refugi de la Guerra Civil.
Es reformà la façana de l’edifici del doctor
Ribas, mantenint el seu estil (les façanes dels
immobles estaven catalogades pel Pla
d’Ordenació
Urbanística
Municipal).
S’eliminaren volums a la part de darrera que
eren posteriors i dificultaven la visió de la Torre
del Llimó. Es va mantenir part de l’estructura.
S’ampliaren algunes zones com la casa del mig,
que es pujà al mateix nivell de la de la
cantonada i es va rehabilitar i es va reformar
l’edifici existent, que continua donant accés a
la Torre.
Valorització dels elements patrimonials:
Torre del Llimó: La intervenció ha permès
dotar d’escales sanejades el seu interior,
així com instal·lar la il·luminació adequada
per un ús museogràfic.

Vistes de l’antic edifici i del nou equipament des
del jardí

Refugi de l’hort del Llimó: S’ha aixecat un
accés digne i més gran a través de la caseta
que protegeix el tram d’escales.
Rentador de l’Hort del Llimó: s’han integrat elements del rentador per evocar un espai de
gènere. S’hi ha col·locat el conjunt artístic Desencuentro de l’escultora Paloma Núñez,
cambrilenca d’adopció, ja desapareguda. Les vuit estel·les d’aquest conjunt escultòric de ferro i
ceràmica evoquen, amb molta força, la necessitat de la no violència i la pau. S’ubiquen just al
vestíbul del nou equipament municipal de la Torre del Llimó, a tocar de l’indret on s’hi preserva
la memòria dels rentadors. Esdevé una preparació per accedir al jardí, unint patrimoni,
memòria, art i cultura de la pau.
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Espais d’aquest equipament:
En el nou edifici s’hi contemplen diferents espais de treball i relació: despatxos, sala d’actes, espais
d’atenció al públic, espais d’assessorament, sales de reunions.
Usos que es preveien inicialment en aquest equipament i que s’hi mantenen:
7.9 Programes de dinamització del teixit associatiu del barri
7.10 Espai de reunions i accions del Consell de Barri
7.11 Punts d’accés públic a les NTIC
7.12 Servei d’informació i participació ciutadana
7.14 Programes de cultura de la Pau
Usos que es preveien a l’equipament del Forn del Tallero i que s’incorporen a al Torre del Llimó i
que agafen protagonisme:
7.18 Oficina de promoció del Comerç Vila
7.20 Punt d’informació i orientació a nous emprenedors
Usos nous que s’hi incorporen:
Espai de viver d’empreses i coworking
Seu de l’escola de Negocis sobre nutrició i Oli impulsat per la URV

Calendari execució: 2009-2014
Àrea responsable:
Departament d’Obra Pública, + Museu d’Història de Cambrils

Pla financer
Despesa prevista

Despesa real

Diferència €

% d’augment

1.014.328

2.018.708,56

1.004.380,56

99,02%

Indicadors de realització
Superficie rehabilitada:
- 99 m2 de torre
- 1.125m2 construits en planta baixa + 2
- 550 m2 de jardí

Indicadors d’impacte
Recuperació d’un element patrimonial.
S’ha apostat per a la rehabilitació i reforma de l’equipament en lloc d’enderroc i
nova construcció.
La dimensió es rendibilitza amb nous usos : els previstos i els nous.
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3.02

Vista panoràmica de l’equipament i la Torre del Llimó

Vista interior dels despatxos
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3.03

Construcció equipament Forn del Tallero

Descripció de l’actuació
Un altre equipament previst en el Pla de Millora Integral
del Barri Antic és el situat a l’antic edifici del Forn del
Tallero, al carrer Cardenal Vidal n.24. Es tracta d’un
equipament de nova construcció que inclou la
rehabilitació del mateix forn.
Aquest nou equipament està connectat amb les actuals
dependències del Jutjats de Pau.
La principal característica d’aquest nou edifici és la
conservació, rehabilitació i museïtzació del Forn, sobre
el qual s’hi construeix un edifici de tres plantes amb
espais diàfans, aprofitant el màxim la llum exterior i la
profunditat del solar.

Col·locació de la primera pedra

Així doncs, aquest nou equipament consta de dos parts
ben diferenciades:
- la planta baixa, amb el forn rehabilitat, que es
convertirà en un nou espai museístic amb un
punt d’interpretació d’elaboració del pa, obert a
visites guiades i visible des del carrer Cardenal Vidal
i Barraquer.
- les plantes superiors destinades a serveis
administratius.
Els usos que es preveien inicialment en aquest
equipament i que van passar a incorporar-se a la Torre
del Llimó han estat:
Actuació 7.18: Oficina de Promoció del Comerç
Vila
Actuació 7.20: Punt d’informació i orientació a
nous emprenedors
I els usos previstos l’any 2010:
usos administratius
seu del Consorci de Benestar Social del Baix
Camp
Aquests usos no s’han pogut implantar fins al moment,
degut a que s’està redefinint el model de gestió dels
serveis a nivell comarcal i en general a tot el territori.
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Calendari execució: 2009-2014
Àrea responsable:
Departament d’Obra Pública +
Museu d’Història de Cambrils

Pla financer
Despesa prevista

Despesa
real

410.000

749.637,10

Diferència €

% d’augment

339.637,10

82,84%

Indicadors de realització
Edifici de 624,50 m2 de planta baixa i 3
plantes superiors

Indicadors d’impacte
Recuperació d’un element
museïtzació del forn de pa.

patrimonial

i

S’incorporarà a la ruta ecoturística i formarà part
de l’oferta turística i patrimonial local.
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3.06

Rehabilitació edifici mercat de la Vila

Descripció de l’actuació
El Mercat Municipal de la Vila s’ubica al carrer Jacint
Verdaguer i consta de 419 m2 de superfície, dels
quals són comercials 168 m2. Des de l’any 2007
s’inicien projectes de reforma parcial de l’edifici del
Mercat datat de l’any 1926.
Les actuacions que es van portar a terme són:
• Rehabilitació
dels
espais
comuns:
magatzem i wc’s.
• Substitució dels elements de tancament:
finestres i portes.
• Millora en l’accessibilitat al mercat i als wc’s.
• Millora en la seguretat, higiene i
conservació de les propietats dels aliments
destinats al consum humà.

Calendari execució: 2007-2011
Àrea responsable:
Departament Promoció de la Ciutat,
Departament d’Obra Pública

Pla financer
Despesa
prevista

Despesa
real

300.000,00

198.404,72

Diferència €

%
disminució

-101.595,28

-33,87%

Indicadors de realització
-

Porta d’accés substituïdes: 2
Substitució de 10 finestres
Construcció d’un altell d’uns 30 m2
Instal·lació de les derivacions individuals de cadascuna de les parades i els serveis comuns.

Indicadors d’impacte
L’any 2009 solament el 58% de les parades estaven ocupades. Les denominacions que predominaven
eren peix fresc i marisc (22,6%), carnisseria i menuts (21,8%) i xarcuteria (20,4%). Mancava oferta de
fruites i verdures (0%). L’any 2013 hi ha un 100% d’ocupació a les parades de diferents tipus de
comerços: fruita i verdura, carn i pollastre, peixateria, pa i pastes, tés i espècies...
L’agrupació de paradistes han participat activament en el Pla de promoció comercial i dinamització del
mercat.
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3.07

Rehabilitació Refugi Guerra Civil

Descripció de l’actuació
Refugi antiaeri construït l’any 1938 per tal de
protegir la població dels bombardejos durant la
Guerra Civil. Actualment és l’únic refugi antiaeri
públic que es conserva a Cambrils, i s'ha
condicionat i fet accessible per convertir-lo en un
indret vinculat a la memòria històrica i en un
element potenciador de la cultura de la pau.
La seva rehabilitació va contemplar tres fases:
1. neteja i dibuix arqueològic
2. obra i electricitat
3. museografia i senyalització
Les obres de rehabilitació del refugi van patir un
retard en la seva finalització, degut a problemes
relacionats amb el nou subministrament de la
companyia elèctrica, que havia de permetre
il·luminar l’interior i automatitzar les portes d’accés.
Es va treballar també en la conceptualització del
continguts que es presenten a l’interior del refugi
en les visites guiades que s’hi realitzen. L’Arxiu
Municipal de Cambrils va fer un buidat de les
informacions i vivències aportades per una
seixantena de testimonis directes, entrevistats en
els darrers dos anys de treball, amb històries de
vida a l’entorn de la Guerra Civil.
El dia 5 de desembre de l’any 2009 es va fer la
inauguració institucional.

Calendari execució: 2009-2010
Àrea responsable:
Museu d’Història de Cambrils + Dept. d’Obra Pública

Pla financer
Despesa prevista

Despesa real

Diferència €

% disminució

130.000 €

93.231,93 €

-36.768,07

-28,28%

Indicadors de realització
Rehabilitats uns 90metres de refugi que
circulen sobretot per sota del carrer Creus,
on s’hi localitza una de les seves dues
entrades: il·luminació interior, escales,
entrada automatitzada, ventilació, etc.

Indicadors d’impacte
Visites guiades amb 4.109 assistents (2009-2014).
Amb aquesta rehabilitació del Refugi s’aconsegueix
satisfer la creixent demanda cultural de la vila i
fomentar i promoure la realització d’activitats
relacionades amb la cultura.
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3.08

Rehabilitació Forn del Tallero

Descripció de l’actuació
El forn de pa del Tallero va estar en funcionament
com a mínim des del segle XIX fins als anys setanta
del segle XX. Actualment es troba totalment
rehabilitat dins d’un edifici municipal de nova
planta.
Amb el forn rehabilitat, el Barri Antic i Cambrils
disposa d’un nou espai museístic amb un punt
d’interpretació d’elaboració del pa, obert a visites
guiades i visible des del carrer Cardenal Vidal i
Barraquer.
Per a la rehabilitació del Forn es va treure el forjat
que hi havia i la coberta i es va fer una nova
estructura metàl·lica i transparent, de manera que
des de les plantes superiors es veu la volta. Tota la
planta baixa és un nou espai museístic , amb grades
i habilitat per poder fer-hi exposicions i actes de
petit format.
Aquest nou equipament cultural pel barri i pel
municipi, permet recuperar un recurs patrimonial
important (es recupera un espai vital per
l’abastiment de la població), associat a una
indústria local i que entra a formar part del
patrimoni arquitectònic col·lectiu, alhora que
s’articula dins de l’oferta turística i patrimonial local.
L’objectiu d’aquesta rehabilitació també és:
Disposar d’un nou element de la ruta
ecoturística del Barri Antic que proporcioni
nous atractius al barri.
Crear una nova ruta ecoturística dedicada a la
farina dins de les rutes ecoturístiques locals.
Totes les eines i maquinària del forn, que el Museu
d’Història de Cambrils va recuperar amb l’adquisició
per part de l’Ajuntament d’aquest immoble l’any
2003, han estat inventariades, catalogades i
restaurades gràcies a una subvenció del programa
“Treball als Barris”, del Servei d’Ocupació de
Catalunya, a través de la qual es va poder
contractar 2 persones, una historiadora i una
restauradora, que durant 6 mesos van poder fer les
seves tasques pertinents.
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Per tant aquest nou equipament cultural pel barri
i pel municipi permetrà recuperar un recurs
patrimonial important, associat a una
indústria local i que entrarà a formar part del
patrimoni arquitectònic col·lectiu.
Aquest recurs s’articularà dins de l’oferta turística
i patrimonial local, sent un nou punt d’atracció
del barri, al voltant del qual crear una ruta
ecoturística dedicada a la farina, junt amb el
Museu Molí de les Tres Eres, el Molí de Dalt, el
Molí de l’Ardiaca, l’Era del Parc Samà, l’Era dels
Tegells i l’Era del Mas d’en Manso.

Calendari execució: 2011-2014

Braser abans i després

Àrea responsable:
Museu d’Història de Cambrils +
Departament d’Obra Pública
Pla financer
Despesa prevista

Despesa real

190.000 €

158.441,64

Diferència €

% disminució

-31.558,36

-16,61%

Indicadors de realització
S’han restaurat 22,68m2 del forn.

Indicadors d’impacte
Adscripció d’aquest espai al Museu d’Història de Cambrils.
Està previst convertir-ho en un Punt d’Interpretació de l’elaboració del pa, gràcies als
objectes conservats del forn i avui dipositats al magatzem del Museu que té com a seu
principal un molí fariner hidràulic.
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4.01

Instal·lació de prismes per a noves tecnologies al carrer Major,
Castlà, Parres, Soldat, Trinquet, Cardenal Vidal, Cavallerisses,
Gràcia i Plaça Concepció

Descripció de l’actuació
Instal·lació de prismes per a xarxes de
comunicació i de noves tecnologies als carrers
indicats amb l’objectiu de facilitar al veïnat
l’accés a les noves tecnologies

Calendari execució:
Àrea responsable:
Pla financer

2008-2009

Departament d’Obra Pública

Despesa prevista

Despesa real

Diferència €

% d´augment

80.090,00

89.221,36

9.131,36

11,40%

Indicadors de realització
1.275 metres lineals deprismes.

Indicadors d’impacte
Els habitatges d’aquests carrers que s’han
connectat o tenen la possibilitat de fer-ho
són195.
Els locals comercials d’aquests carrers que s’han
connectat o tenen la possibilitat de fer-ho són 9.
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4.02

Instal·lació de prismes per a noves tecnologies al carrer Creus,
plaça de l’Església, Sant Pau i Rovira

Descripció de l’actuació
Instal·lació de prismes per a xarxes comunicació
i de noves tecnologies als carrers indicats amb
l’objectiu de facilitar l’accés a les noves
tecnologies als veïns dels carrers objecte de
l’actuació.

Calendari execució:

2007-2008

Àrea responsable:

Departament d’Obra Pública

Pla financer

Despesa prevista

Despesa real

Diferència €

% disminució

26.419,00

21.206,42

-5.212,58

-19,73%

Indicadors de realització
737 metres lineals de primes.

Indicadors d’impacte
Els habitatges d’aquests carrers que s’han
connectat o tenen la possibilitat de fer-ho
són de 151.
Els locals comercials d’aquests carrers que
s’han connectat o tenen la possibilitat de
fer-ho són de 11.
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4.03

Instal·lació de prismes per a noves tecnologies al passeig Albert

Descripció de l’actuació
Instal·lació de prismes per a xarxes comunicació
i de noves tecnologies als carrers indicats amb
l’objectiu de facilitar l’accés a les noves
tecnologies als veïns dels carrers objecte de
l’actuació.

Calendari execució:

2009

Àrea responsable:

Departament d’Obra Pública

Pla financer

Despesa prevista

Despesa real

Diferència €

% d’augment

25.606,00

34.475,76

8.869,76

34,64%

Indicadors de realització
250 metres lineals prismes.

Indicadors d’impacte
Els habitatges d’aquests carrers que s’han
connectat o tenen la possibilitat de fer-ho
són de 139.
Els locals comercials d’aquests carrers que
s’han connectat o tenen la possibilitat de
fer-ho són de 7.
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4.04

Instal·lació de prismes per a noves tecnologies al carrer Sant
Plàcid, Foix i Sant Josep

Descripció de l’actuació
Instal·lació de prismes per a xarxes comunicació
i de noves tecnologies als carrers indicats amb
l’objectiu de facilitar l’accés a les noves
tecnologies als veïns dels carrers objecte de
l’actuació.

Calendari execució:

2008 al 2010

Àrea responsable:

Departament d’obra Pública

Pla financer

Despesa prevista

Despesa real

Diferència €

% d´augment

16.390,00

22.599,80

6.209,80

37,89%

Indicadors de realització
400 metres lineals prismes.

Indicadors d’impacte
Els habitatges d’aquests carrers que s’han
connectat o tenen la possibilitat de fer-ho
són de 180.
Els locals comercials d’aquests carrers que
s’han connectat o tenen la possibilitat de
fer-ho són de 12.
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4.05

Connexió de les xarxes telemàtiques dels edificis que contenen
serveis municipals

Descripció de l’actuació
Cablejar els edificis del Barri Antic que contenen
serveis municipals entre ells i amb la seu central
de l’Ajuntament
- Centre Cultural i Ocupacional
- Serveis de Benestar Social i Polítiques
per a la Igualtat
- Equipament de la Torre del Llimó
- Equipament del Forn del Tallero)
Aquesta mesura es fa amb els següents
objectius:
•
•
•

Millorar la connexió entre els diferents
centres de treball per millorar el valor
tecnològic dels edificis públics del barri.
Deixar obertes possibilitats d’actuació i
de nous serveis per millorar l’atenció al
ciutadà.
Millorar els espais amb finalitats
formatives en l’àmbit de les TIC.

Calendari execució:

2010

Àrea responsable:
Departament d’Obra Pública+ Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies

Pla financer

Despesa prevista

Despesa real

Diferència €

% disminució

60.000,00

48.932,25

-11.067,75

-18,45%

Indicadors de realització
740 metres lineals de fibra òptica
instal·lada entre edificis.

Indicadors d’impacte
La dotació de xarxes telemàtiques connectades a la
seu central de l’Ajuntament augmenten la
potencialitat d’ús públic i d’ús ciutadà d’aquests
edificis i ofereixen un espai d’interrelació idoni i
modern.
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5.02

Obres de millora de la sostenibilitat i eficiència energètica del
mercat municipal

Descripció de l’actuació
L’actuació es va centrar en la instal·lació d’un
sistema de climatització en tot el mercat. Els
aparells que es van escollir eren eficients en
consum energètic i d’acord amb el Reglament
d’instal·lacions tèrmiques.
El canvi de totes les finestres i portes del mercat
van contribuir a un bon aïllament tèrmic de
l’exterior.
També es va reformar la instal·lació elèctrica
general i es van adequar les derivacions
individuals de cada parada, tant per a
modernitzar-la com per adaptar-la al Reglament
de baixa tensió.

Mercat vila abans i desprès climatització

Calendari execució: 2008-2010
Àrea responsable: Departament d’Obra Pública, Promoció de Ciutat
Pla financer

Despesa prevista

Despesa real

Diferència €

% disminució

368.854,00

163.788,40

-205.065,60

-55,60%

Indicadors de realització
Nombre d’unitats de climatització instal·lades: 2
Sistema emprat de climatització: per conductes.
Cablejat elèctric instal·lat: 512 ml
Safates que suporten els conductes elèctrics:
100 ml

Indicadors d’impacte
La climatització del mercat millora el confort
tant dels visitants com dels paradistes i ajuda a
una millor conservació dels aliments que estan
exposats a les parades.
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6.01

Instal·lació del Servei d’informació i assessorament a la dona

Descripció de l’actuació
Donar resposta a les necessitats i problemàtiques
de les dones de Cambrils a través de la informació,
orientació, derivació, assessorament, suport social,
jurídic i psicològic, amb una perspectiva de gènere.
S’ofereix:
Servei d'assessorament jurídic
Assessorament jurídic en línia: realització de
consultes
Servei d'atenció psicològic
També s’incardinen accions del Siad dins del Pla
Municipal per a la igualtat d’oportunitats entre
dones i homes.
La transversalitat està molt integrada en l’actuació
del SIAD, ja que l’abordatge integral de les
demandes i/o problemàtiques de les persones
usuàries requereix de la derivació a altres serveis
municipals i/o específics del territori, així com una
planificació transversal amb perspectiva de gènere.

Calendari execució: 2010-2012
Àrea responsable : Servei de Polítiques d’ Igualtat + l’Institut Català de les Dones
Pla financer
Despesa prevista

Despesa real

Diferència €

%

50.000

50.000

0

0%

Indicadors de realització
Evolució de persones ateses:
any 2006: 87
any 2010: 195
any 2013: 224
Les usuàries del SIAD són dones que
participen activament en les sessions
grupals on poden manifestar les opinions i
valoracions del servei a través dels fulls
d’avaluació.

Indicadors d’impacte
- L’Oficina del Pla de Barris i el Departament de
Politiques d’Igualtat va suposar un gran impuls per
a projectes que ja existien al barri i no disposaven
de recursos humans ni materials per poder-los
portar a terme.
- L’any 2008 s’aprova i es desplega el Pla Municipal
per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i
Homes.
- Edició anual, cada març, de les Jornades de la Dona.
- Participació de les associacions de dones a les
edicions anuals de la Mostra d’Entitats.
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6.02

Activitats formatives destinades a dones immigrades amb baix
nivell de coneixement de la llengua i educatiu

Descripció de l’actuació
El Projecte Aprenem Juntes respon a la necessitat de
fomentar l’autonomia personal del col·lectiu de dones
immigrades nouvingudes, a través del coneixement de
l’entorn, l’adquisició d’habilitats socials, la potenciació
de l’autoestima, i la promoció de competències en
salut.
La consolidació del col·lectiu de dones Tarbia, com a
projecte col·lectiu d’integració de la dona marroquina,
ha suposat l’espai de referència per a treballar en xarxa
amb les altres 4 associacions de dones que hi ha al
municipi. Aquesta associació de dones Tarbia participa
activament en el Consell de la Dona de Cambrils.
L’any 2014 es realitza el taller de formació i integració
social per a dones immigrades, que provinent
majoritàriament del nord del Marroc, no han estat
escolaritzades i tenen dificultats per relacionar-se amb
la població autòctona. El curs ofereix una formació
bàsica i un espai de trobada per afavorir l’aprenentatge
del català i facilitar la seva inclusió.
Són dones que, encara que portin anys vivint a
Cambrils tenen dificultats per relacionar-se amb la
població autòctona. La majoria han arribat per
processos de reagrupament familiar i un nombre
considerable viuen al Barri Antic.

Calendari execució: 2010
Àrea responsable : Servei Municipal d’Atenció a l’Immigrant.
Pla financer
Despesa prevista
Despesa real
Diferència €
9.000

Indicadors de realització
Taller de formació i integració social per a
dones immigrades fet per les àrees
d’ensenyament i serveis socials i a les que
van assistir 18 dones principalment del
nord d’Àfrica.
Sessions mensuals d’Aprenem Juntes .

9.000

0

%
0%

Indicadors d’impacte
Aprenem Juntes s’emmarca dins del Pla de
Ciutadania i Immigració 2005/2008, el qual
destaca la necessitat de realitzar tot un procés
d’ajustaments mutu entre les persones
nouvingudes i la societat d’acollida.
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6.03

Tallers i grups d’ajuda mútua per a dones

Descripció de l’actuació
Donar elements a les dones víctimes de la violència
per millorar l’autoestima i aconseguir la recuperació
de la seva vida i el creixement com a persona.
Facilitar a les dones la possibilitat de treballar
elements d’autoestima com a prevenció dels
problemes de violència.
Campanya: Mural de sensibilització en contra
de la violència masclista. L'any 2012, per
unanimitat, pel Consell de Dones de Cambrils
s’estableix que cada vegada que una dona sigui
assassinada a causa de la violència masclista es
mostri el mural configurat pels diversos quadres
pintats per les entitats de dones del municipi.
Es realitza anualment un taller d’Autoestima per a
dones usuàries del servei, amb perspectiva de
gènere.
I també un taller formatiu i participatiu ‘‘La
participació de la dona en la construcció de la
ciutat’’.

Calendari execució: 2010
Àrea responsable : Servei de Polítiques d’Igualtat
Pla financer
Despesa prevista

Despesa real

Diferència €

%

24.000

24.000

0

0%

Indicadors de realització
Realització en els anys 2010-2011 i 2012 d’un
total de 6 tallers amb 60 participants.
La valoració del taller es realitza a partir d’un
qüestionari d’avaluació. La valoració per part
de les dones és globalment molt positiva i el
taller ha cobert les seves expectatives en el
87% dels casos. En general, totes les dones
manifesten que els hi ha agradat treballar en
grup.

Indicadors d’impacte
A través del protocol d’atenció a la violència de
gènere s’ha aconseguit treballar en els casos que
sorgeixen d’una manera més sistemàtica.
Creació d’una biblioteca especialitzada: fons
bibliogràfic d’accés públic, a partir de la
implicació i col·laboració de totes els institucions i
professionals en el tema.
Elaboració del protocol d’atenció a la violència de
gènere l’any 2012.
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6.04

Servei educatiu d’atenció a la petita infància

Descripció de l’actuació
Oferir una nova tipologia de servei educatiu i
preventiu per a la primera infància; donar un
especial suport a aquelles famílies amb manca
d’habilitats socials, respecte a l’educació i criança
dels seus fills i facilitar-ne la seva integració en el
grup d’atenció; crear una xarxa social d’ajuda
mútua entre les famílies; oferir un espai de respir
familiar i que faciliti l’òptima conciliació del temps
familiar, personal i laboral.
Es creen dos serveis:
Espai dels menuts Saltirons
Espai de conciliació familiar
L’Espai Saltirons s’ha constituït com un punt
d’acollida i d’intercanvi entre les famílies
autòctones del municipi i les nouvingudes.
També s’ha creat Cafè Menut que ha constituït el
principal espai d'atenció vers les on s’aborden els
principals temes d'interès i preocupacions .
I també es posa en funcionament l’Escola
Escola de pares
i mares,
mares amb xerrades i tallers mensuals i sessions
de dinàmiques de treball grupal per empoderar i
formar

Calendari execució: 2010-2012
Àrea responsable : Departament de Benestar Social
Pla financer
Despesa prevista
42.000

Indicadors de realització
La cobertura de l’espai
familiar de
Saltirons augmenta en qualitat del servei,
ja que els qüestionaris de satisfacció de
les famílies augmenten la valoració
positiva cada any.
També s’augmenta en cobertura: passant
de 70 infants l’any 2010 a 77 l’any 2012.

Despesa real
42.000

Diferència €
0

%
0%

Indicadors d’impacte
S’han imbricat els diferents serveis i espais per
donar una resposta integral a les necessitats de la
petita infància.
Saltirons es consolida com a un espai de trobada
però també de prevenció i contenció a tenir en
compte des dels Serveis d’Atenció Primària. També
fa una tasca de detecció de possibles situacions de
vulnerabilitat, que es veu recolzada amb el treball
en xarxa que es fa des de la taula d’educadors i
educadores.
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7.01

Activitats de Centre Obert adreçades als menors i a les seves
famílies

Descripció de l’actuació
Servei diürn preventiu fora de l’horari escolar,
que dona suport, al desenvolupament de la
personalitat, la socialització, l’adquisició
d’aprenentatges bàsics d’esbarjo, i compensa
les deficiències socioeducatives dels menors
entre 3 i 17 anys, prioritàriament aquells que
estan en situació de risc.
És un recurs que està ubicat en l’entorn o
context habitual de l’infant o adolescent i que
basa la seva intervenció, des de l’educació
social
i
compensatòria,
en
l’atenció
personalitzada mitjançant el treball tutorial
individual, el grupal, la família, el treball en
xarxa i la comunitat.

Tarda a la biblioteca

El Centre Obert Alba ubicat al barri de la
Parellada dóna cobertura als infants i famílies
del Barri Antic.
Festa cloenda curs escolar al Centre Obert

Calendari execució: Any 2010
Àrea responsable: Departament de Serveis Socials
Pla financer

Despesa prevista

Despesa real

Diferència €

%

58.000€

58.000€

0

0%

Indicadors de realització

Indicadors d’impacte

L’avaluació quantitativa del servei es fa
mitjançant els Registres de Gestió on es
veu un augment anual de casos atesos.
- curs 2006-2007: 43 casos atesos
- curs 2010-2011: 69 casos atesos
- curs 2013-2014: 81 casos atesos
També s’incrementa anualment
personal professional destinat
projecte.

el
al

I també augmenten les activitats
desenvolupades en els servei cada any
(consten en el registre RUDEL que
exigeix la Generalitat)

El projecte de centres oberts es consolida i
s’adapta a les necessitat del context,
complementant-se amb la implementació l’any
2012 del projecte Estiu Obert (servei bàsic
durant el període de vacances d’estiu).
També s’ha desenvolupat un cicle de tallers
anomenat : Créixer en família que són idonis a
les finalitats del desenvolupament dels centres
oberts.
El treball diari dels centres oberts fa que siguin
agents de prevenció i detector de casos de
situacions de risc, i amb la intervenció d’altres
agents de la xarxa de serveis socials i altres serveis
municipals, esdevé un marc idoni de treball
transversal, tal i com succeeix a Cambrils.

Informe final d’avaluació del Pla de Barris del Nucli Antic de Cambrils

70

7.06

Accions de coneixement de la llengua i cultura catalana

Descripció de l’actuació
L’Ajuntament de Cambrils va iniciar, l’any 2006, les
accions que avui en dia conformen el Programa Integral
d’Acollida (PIA). Inicialment es feien xerrades d’acollida
setmanals amb col·laboració de la borsa de traductors,
se separaven a les persones per famílies lingüístiques,
també es realitzaven des del propi servei cursos
d’acollida de llengua catalana i d’entorn.
Més tard, els cursos d’acollida lingüística es van
gestionar des de l’Escola municipal d’Adults, i els de
coneixement de l’entorn per part de diferents entitats
d’estrangers del municipi; s’ha utilitzat el trenet turístic
per fer visites guiades mensuals, s’ha impulsat l’acollida
a l’Àrea Bàsica de Salut i un llarg etcètera de diverses
accions.
També s’impulsa el programa Voluntariat per la
llengua que facilita a totes les persones que tenen
coneixements bàsics de català que puguin parlar-lo en
un context real i relaxat, promovent el voluntariat
lingüístic.

Calendari execució: Any 2010
Àrea responsable: Departament d’Educació + Servei
Municipal d’Atenció a l’Immigrant

Pla financer
Despesa prevista

Despesa real

Diferència

%

3.500€

3.500€

0

0%

Indicadors de realització
Ensenyament inicial en llengua catalana: acolliment
lingüístic
- Any 2006/7: 2 cursos amb 31 alumnes amb un 22%
col·lectiu marroquí que es el que facilita la cohesió social
al barri antic
- Any 2010/11: 4 cursos amb 77 alumnes amb un 40%
col·lectiu marroquí. Any de reforç de l’acció formativa de
la mà del Pla de Barris
- Any 2013/14: 1 curs amb 7 alumnes amb un 28%
col·lectiu marroquí

La disminució del número de cursos i del número
d’inscrits, a partir del 2013, pot ser deguda a que ja no
es necessita la certificació d’aquest curset per obtenir
l’arrelament familiar.
Parelles lingüístiques: l’any 2006 van ser: 29 parelles.
L’any 2010 van ser 91 i l’any 2013: 60 parelles.

Indicadors d’impacte
L'Ajuntament de Cambrils, com a municipi
de referència i bones pràctiques, acull una
trobada tècnica del Camp de Tarragona
sobre el desplegament dels serveis
d'acollida a persones immigrades.
El model de l’Ajuntament de Cambrils és
molt aproximat al que es detalla en el
Decret del servei d’acollida de la
Generalitat, amb 2 agents d’acollida a
l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania que
donen resposta a aquelles persones que
vulguin participar del servei.
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7.09

Programes de dinamització del teixit associatiu del barri

Descripció de l’actuació
El projecte consistia en dotar de mobiliari l’equipament
de la Torre del Llimó amb l’objectiu d’esdevenir un
espai de dinamització social i comunitària del barri, en
forma d’Hotel d’Entitats.
Abans però de la construcció d’aquest nou equipament
es van desenvolupant una sèrie d’activitats dirigides als
veïns i veïnes que viuen al barri, a través de l’associació
de veïns, però també a través de l’associació de
comerciants i d’altres entitats culturals establertes o
amb vincles al barri.
Acció: OMPLIM DE FLORS EL BARRI ANTIC
Conscienciar i corresponsabilitzar als propis veïns de la
necessitat de mantenir un barri bonic, ordenat, cívic, a
través de la cura de l’espai públic. Així com enfortir
l’associació de veïns del barri, a través de la promoció
d’aquesta activitat i la seva difusió, apropant i obrint
l’associació a tot el barri, donant-li capacitat de
representació i d’intervenció en els afers d’interès
col·lectiu.
Acció: RETRATS DE BARRI.
Un barri ple d’història, un barri ple de vida
Exposició de fotografies antigues del barri, entre els
anys 40 i 60 del passat segle, recreant les mateixes
situacions que a l’actualitat.
Acció: PARAULES BONIQUES PER VESTIR AL BARRI
Taller per omplir els balcons de les cases de paraules,
que es penjaren dels balcons del barri. Després, una
viatgera omplia el barri de paraules, poemes i petits
relats perquè tots gaudissin de la poesia.

Calendari execució: Any 2010-2011
Àrea responsable: Oficina Pla de Barris + Departament de Participació Ciutadana
Pla financer
Despesa prevista
Despesa real
Diferència €
% disminució
58.000

4.006,62€

-53.993,38

-93,09%

Indicadors d’impacte
-

Lideratge de l’associació. Apropament de nous veïns a l’associació. Augment de la seva base social.
Augment del grau de compromís, participació, identitat col·lectiva amb el barri i de
corresponsabilitat en la cura de l’espai públic.
Augment del grau d’aproximació entre Ajuntament – associació i ciutadania a títol individual, la qual
cosa també es tradueix en la promoció del treball en xarxa.
Incentivar el sentiment de pertinença al barri i creant nous referents en la població jove.
Posar en valor l’espai urbà, situant-lo com a escenari d’activitats culturals i creatives, produint
dinàmiques per activar i fomentar el respecte cap a l’espai públic.
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7.13

Oficina Tècnica del Pla de millora del Barri Antic

Descripció de l’actuació
La gestió d’un projecte integral, i de les dimensions del pla de
millora de barris requeria d’un equip tècnic i administratiu
que organitzés, coordinés, avalués i preparés la
documentació
tècnica
i
administrativa
per
al
desenvolupament de les línies d’actuació del projecte
d’intervenció integral del Pla de Barris, sota criteris de
transparència, responsabilitat, visibilitat.
Per això calia comptar amb la disposició i habilitació d’una
oficina física de gestió i punt de trobada del projecte Pla de
Barris, ubicada al mateix barri.
Així doncs, es va ubicar a la planta baixa de l’Antic
Ajuntament de Cambrils, situat a la Plaça de la Vila núm. 1.
L’edifici estava ocupat pel Jutjat de Pau i el Registre Civil, que
ocupaven les plantes 1a i 2a, respectivament, quedant lliure
la planta baixa, on hi havia un despatx delimitat per una
mampara i l’antic calabós que s’utilitza com a magatzem.
Es van fer les adequacions pertinents de l’espai, ja que la
mampara que existia no generava una distribució que
aprofités l’espai, i es va substituir per una nova, que tancava
l’espai necessari per a tres llocs de treball, i l’espai de l’antic
calabós que es recuperà com a sala de reunions.
També es compartia l’espai de l’Oficina amb la prestació dels
serveis del Defensor de la Ciutadania de Cambrils, que en
aquest espai, un dia a la setmana, feia les atencions a la
ciutadania.

Calendari execució: Any 2007-2009
Àrea responsable: Departament d’Obres Públiques
Pla financer

Despesa prevista

Despesa real

Diferència €

% disminució

120.000,00

19.353,75

-100.646,25

-83,87%

Indicadors de realització
El suport infraestructural que es va
acondicionar va ser: instal·lació de noves
divisòries + electricitat + climatització +
mobiliari i informàtica + retolació i imatge
gràfica.
El suport de mobiliari i d’informàtica per a
dos llocs de treball.

Indicadors d’impacte
L’oficina ha estat un espai de referència per part del
veïnat, comerciants i entitats del barri per a
qualsevol gestió vinculada tant a temes quotidians,
ordinaris, com estratègics i de posicionament del
barri.
S’ha sabut fet visible, accessible i útil perquè ha
tingut una ubicació amb centralitat urbana i
reconexement social cap als professionals que
l’han gestionat.
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7.14

Programes de Cultura de la Pau al Barri Antic

Descripció de l’actuació
“Itinerari la Memòria de la Pau” és un programa socioeducatiu
de promoció, divulgació, sensibilització i conscienciació dels
valors de la cultura de la pau, contextualitzats amb la identitat i
les referències històriques al voltant dels diferents espais del Barri
Antic. Lloc on s’han produït fets històrics rellevants o són
referència de la història on hi ha hagut una vulneració dels Drets
Humans, i que ens serveixen per dissenyar un contingut
pedagògic al voltant de la necessitat del respecte als Drets
Humans i de la construcció de la Pau.
Per aquesta actuació s’han desenvolupat de 5 recursos:
1. Itinerari guiat pel Barri Antic: ruta monitoritzada de
descoberta de 6 indrets significatius de la història bèl·lica i/o
violenta de Cambrils
2. Descoberta del refugi antiaeri: activitat d’aprenentatge
servei per treballar els bombardejos sobre població civil
3. Difusió de material didàctic
4. La Maleta de la Pau
5. Transformacions: projecte artístic dirigit als alumnes de 6è
culminant en l’exposició de totes les obres en els escenaris del
Barri Antic per on passa l’itinerari guiat de “La Memòria de la
Pau”
L’itinerari la Memòria de la Pau, amb les seves ampliacions
(Maleta de la Pau, Transformacions, Tallers de mediació de
conflictes...) s’ha convertit en programa complert relacionat amb
la Cultura de la Pau i els Drets Humans, de caràcter
sociopedagògic vinculat al Barri Antic, amb una gran implicació
per part de tots els agents i amb molt bona valoració per part de
tots els col·lectius participants.
S’ha convertit en un recurs estable dins de l’oferta de serveis
sociopedagògics municipals.

Calendari execució: Any 2010 al 2012
Àrea responsable: Departament de Cooperació i Solidaritat + Departament de Cultura:
Museu d’Història de Cambrils + Departament d’Ensenyament: Projecte Educatiu de Ciutat
Pla financer

Despesa prevista

Despesa real

Diferència €

% disminució

24.000,00

7.944,67

-16.055,33

-66,90%

Indicadors de realització
Participants:
- Totes les escoles de Cambrils i instituts, amb els alumnes
de 5è primària i 3é d’ESO
- AMPA Escola Cambrils + associacions de veïns
- Consell de Cooperació Cambrils Ciutat Solidària
- Dia Internacional dels Museus (obert a tots els públics)
- Associació de Persones Sordes de Cambrils (ASSORCAM)
- Entitats membres del Consell de Dones.
- Jornades Europees del Patrimoni: obert a tots els públics.

Indicadors d’impacte
S’ha iniciat un nou espai de treball transversal que
ha fet participar un nombre notable d’agents públics
i privats: El Projecte Educatiu de Ciutat, la Xarxa
d’Estudi i Aprenentatge (formada per tots els equips
directius dels centres educatius de Cambrils), el Pla
de Barris de Cambrils, el Museu d’Història de
Cambrils, les escoles, els instituts, l’associació de
veïns “el Portal”, el Patronat de Turisme, i el Consell
de Cooperació, etc.
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7.15

Pla de dinamització comercial del Mercat de la Vila

Descripció de l’actuació
Els mercats municipals poden esdevenir veritables locomotores
comercials de les zones on s’ubiquen i atraure la despesa
comercialitzable en quotidià alimentari
Però cal que aquests mercats es converteixin en un equipaments
moderns, dinàmics i oberts a la realitat del seu entorn. Per això es
va actuar i centrar esforços en dinamiztar el mercat de la Vila.
Dins del Pla de dinamització, com a eina estratègica i
professionalitzada de gestió, i elaborada participativament,
s’han realitzat les següents campanyes per dinamitzar l’acte de
compra al mercat municipal:
una campanya Pallapues (pallassos ONG)
una campanya tot i més lluç
una retolació de cartells; una tómbola de Nadal
un Taller de cuina al mercat (castanyada )
unes campanyes anomenades receptes de mercat:
receptes de Cambrils i del món
un taller de felicitacions de Nadal
passaport al mercat (carnestoltes)
receptes de mercat, cuinant històries
correllibres al mercat (Sant Jordi )
campanya barris antics: sorteigs de bosses de la compra
També es va elaborar una “Diagnosi comercial i definició
d’estratègies comercials d’intervenció al Barri Antic de
Cambrils”, que va ser el document de planificació estratègica
que recollia les accions de dinamització comercial a fer al barri,
dins del marc dels plans de dinamització del comerç urbà que
impulsava la Generalitat concertant amb els agents de cada
territori.

Calendari execució: Any 2009-2010-2011
Àrea responsable: Departament de Promoció Econòmica
Pla financer
Despesa prevista
Despesa real
Diferència €
40.000,00

14.158,75

-25.841,25

Indicadors de realització
- S’ha incrementar el nombre de clients i el valor d’ús
d’aquest equipament.
- S’ha incrementat el volum de compra amb la captació i
fidelització de nous segments de consumidors.
- S’ha convertir l’equipament en un centre de referència de
compra i venda d’alimentació de fresc i d’activitats i serveis
adreçats als consumidors i a la població de l’entorn.

% disminució

-64,60%

Indicadors d’impacte
-

-

Execució i seguiment del Pla de dinamització
del comerç del Barri Antic a través d’un òrgan
concertat d’agents, en el que anualment es
direccionen les línies de treball per a la
dinamització comercial del barri .
Treball en xarxa amb : FEGRAM (Federació de
Gremis de Detallistes de Productes i
Associacions de Concessionaris de Mercats de
Catalunya).
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7.17

Ampliació i adequació de l’oferta comercial al mercat setmanal
no sedentari

Descripció de l’actuació
Ampliació del mercat actual tant des del punt de vista de
l’ocupació del sòl i del nombre de parades com des del
punt de vista de la diversitat de l’oferta dels sectors
representats. I racionalització i adequació de les seves
característiques.
El Mercat Ambulant es fa cada dimecres de les 9 a les 14
hores. S'estructura en uns 108 llocs de venda, que
suposen uns 1.000 metres lineals d'ocupació.
El Mercat inclou una àmplia oferta de productes agrupats
en diferents sectors. El sector tèxtil i moda és el que té
més presència, seguit del sector equipament de la
persona i a més distància segueixen els sectors de
l'alimentació, l'equipament de la llar i el lleure i cultura.
S’han realitzat les següents campanyes i accions per a la
seva ampliació i adequació:
- campanya contra el treball infantil al mercat
ambulant municipal. El treball infantil és il·legal i
l’assistència a l’escola un dret i un deure dels
menors dels 6 fins als 16 anys.
- campanya sobre els deures, faltes i sancions
de tots els paradistes en la que s’informava de
les normatives que s’infringeixen i possibles
sancions aplicables.
- campanya de promoció i retolació indicant
l’opció de compra del mercat ambulant. Retolació
al camp de futbol i en centres cívics i en
futlletons divulgatius adreçats al turisme.
col·locació d’aparcabicis i de pilones per
delimitar comercialment una zona a cel obert,
accessible, segura i confortable.

Calendari execució: 2011-2012
Àrea responsable:
Pla financer

Departament de Promoció Econòmica

Despesa prevista

Despesa real

Diferència €

% disminució

30.000,00

7.441,38

-22.558,62

-75,20%

Indicadors de realització
-

-

L’any 2006 el Mercat Ambulant comptava amb 109
parades que ocupaven 1.009,50 ml, mentres que l’any
2013 tenia 111 parades en 1.049 ml.
reunions formals amb l’associació de paradistes del
mercat.
modificació de les Ordenances reguladores del mercat
no sedentari, aprovades l’any 2012.

Indicadors d’impacte
És un factor d'atractivitat i de dinamització
del comerç urbà de la Vila i s’inclou en el
Pla de dinamització del comerç de
Cambrils.
El Trenet Turístic de Cambrils inclou el
circuit fins al Mercat Ambulant.
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7.18

Ubicació d’una oficina que promogui el Comerç Vila a la Torre
del Llimó

Descripció de l’actuació
El maig del 2009 es presenten els resultats de la Diagnosi
comercial i definició d’estratègies d’intervenció al Barri
Antic de Cambrils, on s’estableixen quatre àmbits:
La promoció i consolidació oferta comercial de qualitat.
La recuperació de la demanda comercial i la capacitat
d’atracció de la zona.
L’urbanisme comercial i la continuïtat comercial dels
usos en planta baixa.
La gestió i la dinamització comercial del Barri Antic
que es concreta amb la posada en funcionament d‘una
Oficina de Promoció del Comerç Vila, que properament
s’ubicarà a l’equipament de la Torre del Llimó.
ACCIONS DESENVOLUPADES:
1. CENS I COMERCIALITZACIÓ DELS BAIXOS COMERCIALS:
“Entra i dóna-li vida”.
2. ART ALS APARADORS, col·laboració amb el col·lectiu
d’Artistes de Cambrils “Art Total”.
3. PROGRAMA “JUGUEM I FEM COMERÇ. ENTRE TOTS I
TOTES UN BARRI DIVERTIT” i les entitats socioculturals:
Cambrils la Mar de Jazz, El Far dels Somnis, i l’Associació
d’Artesans de Cambrils. Campanya feta els mesos de juliol i
agost, tant turistes com gent d’altres barris. Amb una
afluència per cicle d’uns mil nens i nenes.
4. CICLE DE SOPARS JAZZ AL BARRI ANTIC, col·laborant
amb l’Associació Cambrils la Mar de Jazz. Realitzat en tres
restaurants del barri.
5. ESCLAT DE SABORS, RUTA DE LA TAPA PEL BARRI
ANTIC DE CAMBRILS per promocionar la restauració al
barri. Una desena de bars i restaurants van oferir un ventall
de 50 tapes. També s’hi van implicar altres agents: D.O
Tarragona i Cooperativa Agrícola de Cambrils.
6. SIFASOL, UN PASSEIG MUSICAL PEL BARRI ANTIC:
Jornada de música al carrer i als establiments adherits.
7. MERCADET D’ANTIGUITATS I COL·LECCIONISME:
complementar l’oferta comercial i la compra i l’oci del barri
i promoure l’obertura dels comerços els dissabtes a la tarda,
amb l’ajut d’activitats complementàries d’aquest tipus.
8. MERCAT AGROECOLÒGIC DE CAMBRILS Cada 1r i 3r
dissabte de mes, a la Plaça de la Vila, amb l’objectiu de
créixer en nombre de productors, cosa que no es va
aconseguir. Es va passar a celebrar-lo mensualment i l’any
següent es reorientà a mercat ecològic i artesà amb la
col·laboració del Departament d’Agricultura de la
Generalitat de Catalunya.
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CAMPANYA BOSSES COMPRA (XARXA BARRIS ANTICS:
- Campanya estiu: sorteig de 15 carros plens de regals; 14 establiments +Mercat i 2000
butlletes
- Campanya Nadal: sorteig de 15 carros plens de regals; 30 establiments +Mercat i 7500
butlletes

9.

VILEROS I MARINERS: EL JOC DELS CARRERS DE CAMBRILS, joc/col·lecció concebut com a
una acció de dinamització comercial dirigida a la creació de flux de compradors potencials a les
botiguesexecució
i comerços
del Barri Antic i la resta de Cambrils, combinant la curiositat cultural, la
Calendari
: 2010-2012
temptació gastronòmica i la satisfacció de la compra, però no com una zona aïllada, sinó
buscant sinèrgies amb la zona comercial del Barri del Port de Cambrils. Amb la col·laboració del

10.

Calendari: 2010-2012
Pla financer

Despesa prevista

Despesa real

Diferència €

% disminució

105.000,00

79.131,15

-25.868,85

-24,64%

Indicadors de realització
L’any 2010 es varen programar i realitzar 10
campanyes anuals per a la promoció comercial del
Barri Antic. Totes aquestes campanyes van tenir
reedició durant l’any 2011.
I s’han mantingut com a programació anual:
Ruta de la Tapa pel Barri Antic.
Mercat Ecològic i Artesà.
Campanya Juguem i Fem Comerç.
Jornada musical pel Barri Antic.
Accions dinamització Mercat Vila:
Aquestes campanyes promocionals han permès
consolidar un model públic i privat de parteneriat
per a desenvolupar l’espai comercial i de servei
del Barri Antic i promoure la seva dinamització i
promoció econòmica.
S’ha potenciat l’associació de comerciants del
Barri Antic i un projecte comercial potent amb
l’acord d’un programa estable de col·laboració
amb l’Ajuntament de Cambrils, que es signa
anualment.

Indicadors d’impacte
-

Coordinació interdepartamental entre
el Departament de Promoció de
Ciutat i Participació Ciutadana, que
han impulsat i consolidat i formalitzat
els programes de dinamització i
promoció del Comerç Vila.

-

Consolidació de l’associacionisme
comercial a través de l’entitat
Vilacentre que es converteix en
interlocutora vàlida i reconeguda per
impulsar les accions de dinamització
comercial al barri.

-

Potenciació del treball conjunt més
estable i coordinat entre promoció
comercial i promoció turística per
millorar les sinèrgies entre ambdós
àmbits d’actuació.

-

Assistència a les reunions grup de
treball comissió de comerç de nuclis
antics de la xarxa de barris amb
projectes de la Generalitat de
Catalunya.

L’associació de comerciants Vilacentre compta
amb 55 socis (60-70% dels comerciants de la
zona) que paguen una quota d’afiliació de
30€/any.
També s’han promogut actuacions conjuntes de
comerç entre Vilacentre i la Unió de Botiguers de
Cambrils.
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7.20

Punt d’informació i orientació a nous emprenedors que vulguin
desenvolupar la seva activitat al barri

Descripció de l’actuació
La proposta originària era crear un punt
d’informació i assessorament a emprenedors
específic a la realitat del Barri Antic en un dels nous
equipaments del barri.
El municipi compta amb un programa anomenat
Cambrils Emprèn, que encara funciona actualment,
d’informació i orientació als nous emprenedors del
municipi.
Està previst que properament, en l’equipament de
la Torre del Llimó, s’ampliaran les prestacions,
recursos i serveis a oferir als nous emprenedors.
La única actuació que es va contemplar i es va fer va
ser el programa de formació i assessorament “Fem
del Barri una gran botiga”.
Aquest programa s’adreçà als emprenedors i
emprenedores que realitzaven o volien realitzar la
seva activitat al Barri Antic amb l’objectiu de donar
un major impuls a la seva empresa i contribuir a
dinamitzar el teixit econòmic del Barri. Aquest
programa formatiu es va estructurar en 6 sessions.

Calendari execució: 2011
Àrea responsable:
Departament de Promoció Econòmica

Pla financer

Despesa prevista

Despesa real

Diferència €

% disminució

124.800,00

1.408,86

-123.391,14

-98,87%

Indicadors de realització
-

Assistents als curs d’emprenedoria: 13 persones
Puntuacions de l’enquesta de satisfacció d’aquest curs:
• formadors: 9.87 punts
• contingut del programa: 8.93 punts
• recursos: 8.60 punts
• organització: 7.80 punts
• objectius: 6.42 punts
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L’evolució comercial del barri ha estat la següent:
-

Dels 56 establiments comercials l’any 2006 s’ha passat a 85 establiments oberts l’any 2016
Inversions en establiments entre 2006 i 2012: 36 expedients d’obra
Inversions en establiments entre 2012 i 2016: 7 expedients d’obra
Superfícies dels establiments:
2005
24

2016
26

% d’augment
8%

De 51 a 70 m2

14

16

14%

De 71 a 100 m2

9

16

78%

Més de 100 m2

9

17

89%

Fins a 50 m2

Indicadors de realització
L’activitat econòmica del Barri Antic no només s’ha incrementat notòriament sinó que cal destacar la
millora en la qualitat que han tingut els establiments existents i els de nova obertura.
Avui podem dir que les prestacions de les activitats comercials del barri són equivalents a les de la
resta de municipi.
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7.23

Creació de l’estand de millora del Barri Antic a la Fira de
Cambrils

Descripció de l’actuació
La Fira Multisectorial de Cambrils, que té lloc el primer
cap de setmana de juny, és un dels esdeveniments més
importants de Cambrils, i un dels aparadors econòmics i
comercials més importants del municipi.
Des de l’Ajuntament de Cambrils s’aprofita aquest espai
idoni i multitudinari per donar a conèixer a través de
l’estand institucional l’evolució dels projectes i serveis
que es desenvolupen a nivell municipal
El sector comercial de la fira s'ubica al passeig Albert, av.
Mil·lenari i laterals. Consta d'una superfície exterior de
26.000 m2 i un pavelló de 1.000 m2. A l’entrada del
pavelló s’ubica l’estant institucional.
Durant els anys 2007, 2010 i 2011 aquest estant
institucional va exposar l’evolució i els projectes del Pla
de Barris:
L’any 2007: Exposició itinerant, de
presentació del projecte integral del Pla de
Barris on la gent podia omplir butlletes per
fer el seguiment del projecte i aportar
valoracions
L’any 2010: Cambrils i el Barri Antic, que
coincidint amb l’últim any de legislatura va
plasmar tots els projectes de ciutat executats
aquells 4 anys
L’any 2011: Retrats de Barri a través del
projecte “Recuperem la memòria: el barri en
imatges”, on els veïns van aportar 200 fotos

Calendari execució: 2007, 2010, 2011 i 2012
Àrea responsable: Gabinet de Premsa i Departament de Promoció de Ciutat
Pla financer

Despesa prevista

Despesa real

Diferència €

% disminució

96.000,00

30.092,38

-65.907,62

-68,65%

Indicadors de realització
- Plafons realitzats:
L’any 2007: Exposició itinerant: 2 plafons
L’any 2010: Cambrils i el Barri Antic: 8 plafons
L’any 2011: Retrats de Barri 16 plafons
- Gestió de l’estand: informadores professionals del
Patronat de Turisme de Cambrils.
- Nombre de visites a l’estand: no estan comptabilitzades
quantitativament, però l’afluència a la Fira ronda les
40.000 visites.

Indicadors d’impacte
La reutilització dels materials expositius
han servit per donar visibilitat i deixar
empremta del que va suposar i
aconseguir el Pla de Barris.
Molts d’aquests plafons estan repartits
pels centres cívics del municipi com a
elements institucionals de ciutat.
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7.24

Despeses de gestió i administració

Descripció de l’actuació
Aquesta acció va encaminada a costejar despeses de
funcionament l’Oficina del Pla de Barris.
L’horari habitual de l’oficina era pels matins de 8 a 15h,
però la dinàmica dels projectes que s’hi
desenvolupàvem va fer indispensable donar cobertura a
la franja de tarda. I dos dies a la setmana s’atenia als
agents implicats en els projectes del Pla de barris, ja fos
per reunions, per assessoraments, visites o treball intern.
L’equip professional que desenvolupava el seu lloc de
treball en aquesta oficina estava integrat per una tècnica
i un auxiliar administratiu i cada any va comptar també
amb personal associat a plans d’ocupació o algun becari.
També ocupava l’espai i usava el material, tres hores a la
setmana el Defensor de la Ciutadania de Cambrils.
Aquesta actuació no estava prevista en la sol·licitud
d’accions aprovades dins dels projectes de Pla de brris.
Però l’any 2009 des de la Generalitat es va autoritzar
aquesta línia a tots els plans integrals dels municipis
catalans.
El pla financer no preveia aquestes despeses, i per tant la
seva inclusió significa un augment del pressupost en
aquest camp número 7, que s’ha hagut de suplir per
altres actuacions que no han cobert el pressupost
previst.

Calendari execució: 2010-2012
Àrea responsable: Oficina de Pla de Barris
Pla financer

Despesa prevista

Despesa real

Diferència €

% d´augment

0

162.001,33

162.001,33

100%

Indicadors de realització
Del 2007 al 20111 durant 5 anys, l’Oficina va estar
oberta i en funcionament a la Plaça de la Vila, en
el punt neuràlgic del barri.
Posteriorment els anys 2012 i 2013 es van
traslladar al Centre Cultural de Cambrils, també
ubicat al Barri Antic però ja no eren visibles a peu
de carrer.

Indicadors d’impacte
L’oficina ha estat un espai de referència per
part del veïnatge, comerciants i entitats del
barri per a qualsevol gestió vinculada tant a
temes quotidians, ordinaris i relacionals; com
estratègics i de posicionament del barri.
S’ha sabut fer visible, accessible i útil perquè ha
tingut una ubicació amb centralitat urbana i
reconeixement social cap als professionals que
l’han gestionat
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8.01

Eliminació de barreres arquitectòniques als carrers Major, Castlà, Parres,
Soldat, Trinquet, Cardenal Vidal, Cavallerisses, Gràcia i plaça de la
Concepció

Descripció de l’actuació
En aquests carrers l’existència de voreres molt
estretes provocava la presència de barreres
arquitectòniques. Per tant, calia eliminar-les i
crear un millor espai de trànsit amb una única
plataforma de pavimentació en tot el carrer.
Es van fer els carrers a un sol nivell, amb
construcció d’alguns guals i passos de vianants
puntuals en les confluències amb altres carrers.
Carrer Major abans i ara

Calendari execució:
Àrea responsable:
Pla financer

2008-2009
Departament d’Obra Pública

Despesa prevista

Despesa real

Diferència €

% d´augment

459.154,00

511.843,00

52.689,00

11,48%

Indicadors de realització
Els m2 de carrers en els quals es van
eliminar les barreres arquitectòniques van
ser de 2.515,76.

Indicadors d’impacte
L’eliminació de les barreres arquitectòniques
millora la qualitat de vida de la població,
especialment de les persones amb mobilitat
reduïda o qualsevol altra limitació.
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8.02

Eliminació de barreres arquitectòniques als carrers Creus, Plaça
Església, Sant Pau i Rovira

Descripció de l’actuació
En aquests carrers l’existència de voreres molt
estretes provocava la presència de barreres
arquitectòniques. Per tant, calia eliminar-les i
crear un millor espai de trànsit amb una única
plataforma de pavimentació en tot el carrer.
Es van fer els carrers a un sol nivell, amb
construcció d’alguns guals i passos de vianants
puntuals en les confluències amb altres carrers.
Carrer Creus abans i desprès

Calendari execució:
Àrea responsable:
Pla financer

2007-2008
Departament d’Obra Pública

Despesa prevista

Despesa real

Diferència €

% disminució

345.381,00

277.570,47

-67.810,53

-19,63%

Indicadors de realització
Els m2 de carrers en els quals es van
eliminar les barreres arquitectòniques van
ser de 2.672.

Indicadors d’impacte
L’eliminació de barreres arquitectòniques ha
ajudat a transformar el barri i beneficia a tota la
població, dinamitza el comerç i ajuda a pacificar
el trànsit.
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8.03

Eliminació de barreres arquitectòniques al Passeig Albert

Descripció de l’actuació
En aquest passeig l’existència de voreres molt
estretes provocava la presència de barreres
arquitectòniques. Per tant, calia eliminar-les i crear
un millor espai de trànsit amb una semipeatonalització en tot el carrer.
Es va fer algun tram del passeig a un sol nivell, en
altres es van eixamplar les voreres, amb construcció
de guals i passos de vianants degudament adaptats i
amb materials d’alta qualitat
Passeig Albert abans i desprès

Calendari execució:
Àrea responsable:
Pla financer

2009
Departament d’Obra Pública

Despesa prevista

Despesa real

Diferència €

% d´augment

425.410,00

572.827,86

147.417,86

34,65%

Indicadors de realització
Els m2 de carrers en els quals es van
eliminar les barreres arquitectòniques van
ser de 3.074,28.

Indicadors d’impacte
L’eliminació de barreres arquitectòniques ha
ajudat a transformar el barri i beneficia a tota la
població, dinamitza el comerç i ajuda a pacificar
el trànsit.
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8.04

Eliminació de barreres arquitectòniques als Carrers Sant Plàcid,
Foix i Sant Josep

Descripció de l’actuació
En aquests carrers l’existència de voreres molt
estretes provocava la presència de barreres
arquitectòniques. Per tant, calia eliminar-les i
crear un millor espai de trànsit amb una única
plataforma de pavimentació en tot el carrer.
Es van fer els carrers a un sol nivell, amb
construcció puntual de guals i passos de
vianants en les confluències amb altres carrers
Carrer Foix abans i desprès

Calendari execució:
Àrea responsable:
Pla financer

2008-2010
Departament d’Obra Pública

Despesa prevista

Despesa real

Diferència €

% d´augment

386.356’15

544.159,00

157.802,85

40,84%

Indicadors de realització
Els m2 de carrers en els quals es van
eliminar les barreres arquitectòniques van
ser de 2.076,83.

Indicadors d’impacte
L’eliminació de barreres arquitectòniques ha
ajudat a transformar el barri i beneficia a tota la
població, dinamitza el comerç i ajuda a pacificar
el trànsit.

Informe final d’avaluació del Pla de Barris del Nucli Antic de Cambrils

86

2.3 QUADRE RESUM DEL PLA ECONÒMIC i FINANCER DEL PROJECTE
En el següent quadre resum es constaten les diferències entre els pressupostos aprovats i la
despesa final efectuada pels àmbits d’acció. Els àmbits que s’han incrementat notablement
són els referents a l’espai urbà i adquisició de la Torre del Llimó en un 43% més del previst
inicialment, i la supressió de barreres arquitectòniques en un 18%.
Tots els altres àmbits han patit una reducció del previst inicialment, destacant l’àmbit de la
rehabilitació dels edificis a través de la Campanya Cambrils més Bonica en un -78%, i els
programes de millora social i econòmica en un -53%.

CAMP
1.- MILLORA D’ESPAI PÚBLIC I
DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS
2.- REHABILITACIÓ S EDIFICIS:
CAMBRILS + BONICA
3.- PROVISIÓ D’EQUIPAMENTS
PER A L’ÚS COL·LECTIU
4.- INCORPORACIÓ DE LES
NNTTIC EN ELS EDIFICIS
5.- FOMENT SOSTENIBILITAT
DESENVOLUP. URBÀ
6.- EQUITAT DE GÈNERE EN
ESPAI URBÀ I EQUIP.
7.- PROGRAMES MILLORA
SOCIAL I ECONÒMICA
8.- ACCESSIBILITAT I
SUPRESSIÓ DE BARRERES

Pressupost aprovat

Despesa final
octubre 2015

Diferència
per àmbit

% Diferència
per àmbits

3.995.792 €

5.713.700 €

1.717.908 €

43%

380.000 €

84.146 €

- 295.854 €

-78%

3.728.131 €

3.218.424 €

- 509.707 €

-14%

208.505 €

216.436 €

7.931 €

918.854 €

163.788 €

- 755.066 €

-82%

140.000 €

125.000 €

-

15.000 €

-11%

827.350 €

387.039 €

- 440.311 €

-53%

1.616.301 €
11.814.933 €

1.906.400 €
11.814.933 €

290.099 €

18%

4%

l’àmbit 1: és el que més s’incrementa, per l’adquisició de la Torre del Llimó i la trobada de
restes arqueològiques de l’antiga muralla en, pràcticament, tots els carrers afectats per les
obres. Els casos que s’han hagut de sol·licitar permisos de desmuntatge o cobriment, han
estat: carrer Castlà i carrer Parras, carrer Trinquet i Passeig Albert, carrer Sant Plàcid, i
Passeig Albert. I això que no s’ha fet el desemborsament del pressupost previst per a la
rehabilitació de la Muralla i la Torre del Bou i el Cabaret.
l’àmbit 2: pateix una forta davallada. La rehabilitació privada dels habitatges pren més
demanda quan l’espai urbà ja ha estat modernitzat, però va coincidir la finalització de les
obres del carrers amb l’inici de la crisi econòmica.
l’àmbit 3: no suposa una davallada significant pel volum de despesa que representa. Però
cal constatar que l’augment en la construcció de l’equipament de la Torre del Llimó es va
veure compensada pel fet de no construir el centre cívic de la Muralla.
l’àmbit 4: es va efectuar la despesa segons el previst. Són temes tècnics més fàcilment
pressupostables i no es va incórrer en cap imprevist.
l’àmbit 5: és el que més pateix una davallada més forta perquè només s’ha pogut
contemplar la millora de sostenibilitat i eficiència energètica en les reformes del Mercat. Ja
que els altres equipament previstos a incorporar aquestes millores energètiques no s’han
dut a terme.
l’àmbit 6: compleix la previsió.
l’àmbit 7: es redueix a la meitat la despesa finalment efectuada, en part per les nombroses
subvencions induïdes (casi 100.000€) que es van aconseguir per a desenvolupar les
accions previstes i que s’explica en l’apartat 2.6.
l’àmbit 8: suposa un increment , de vora 300.000€.
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El projecte del Pla de Barris de Cambrils s’ajusta plenament als atributs principals que s’han de
correspondre amb aquest tipus intervencions de transformació urbana, i es que el major
percentatge d’inversió es dedica a espai públic i equipaments, i la innovació rau en l’aposta
col·lectiva per a la cohesió social.
En el següent gràfic s’observa la distribució de la despesa per àmbits d’actuació. Des d’un punt
de vista pressupostari destaca la importància de la despesa del camp 1, és a dir, en millora
d’espais públics i adquisició de la torre del Llimó, que representa, per ell mateix, la meitat de la
inversió total executada.
El segueixen les partides destinades a la provisió d’equipaments (27% del total) i a la supressió
de les barreres arquitectòniques (16%). Per la seva banda, les despeses en actuacions de
dinamització social, comercial, comunitària i de cultura de la pau han representant el 3% del
total. Finalment , els camps que, tot i implicar inversions notables, han atret un percentatge
relativament més baix dels recursos han estat la introducció de noves tecnologies en els
edificis i les actuacions tendents a promoure l’equitat de gènere en l’ús dels espais públics i
equipaments.
En quant a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis ha estat el camp en que s’ha
gastat menys recursos. Aquest àmbit és el més directament atribuïble a la iniciativa privada
que hauria pogut ser desitjable una major demanda de sol·licitud de subvencions i una major
aprovació d’aquestes.
% DESPESA SOBRE EL TOTAL
MILLORA D’ESPA I PÚBLIC

3%

16%
49%

1%
1%

CA MPA NY A CA MBRILS +
BONICA
EQUIPA MENTS PER A L’ÚS
COL·LECTIU
INCORPORA CIÓ DE LES NNTTIC

2%

FOMENT SOSTENIBILITA T
EQUITA T D EGÈNERE

27%
1%

PROGRA MES SOCIA LS,
ECONÒMICS I COMUNITA RIS
A CCESSIBILITA T SUPRESSIÓ
BA RRERES

Una lectura d’aquestes xifres per àmbit dóna informació de conjunt però es necessari detallarla i per això també presentem el quadre resum espina de peix amb el detall de cadascuna de
les accions que reflecteix si hi ha hagut increment o disminució de la despesa inicial prevista
amb la inversió final efectuada.
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GRÀFIC D’INCREMENT O DISMINUCIÓ DE LA DESPESA INICIAL PREVISTA AMB LA
INVERSIÓ FINAL EFECTUADA DE CADA ACTUACIÓ

1.01 Espai urbà c/Major i altres
1.02 Espai urbà c/ Creus, Plaça Església, Sant Pau i Rovira
1.03 Espai urbà Passeig Albert
1.04 Espai urbà c/ Sant Plàcid, Foix i Sant Josep
1.06 Rehabilitació Muralla
1.07 Adquisició Torre del Llimó
2.01 Cambrils + bonica accessibilitat
2.02 Cambrils + bonica cobertes
2.03 Cambrils + bonica façanes
2.04 Cambrils + bonica instal·lacions
3.01 construcció del centre cívic La Muralla
3.02 Construcció Torre del Llimó
3.03 Construcció Forn del Tallero
3.04 Reconversió antigues Escoles
3.05 Rehabilitació cobertes Museu Agrícola
3.06 Rehabilitació edifici Mercat
3.07 Rehabilitació Refugi Guerra Civil
3.08 Rehabilitació Forn del Tallero
4.01 NNTT C/Major i altres
4.02 NNTT c/ Creus, Plaça Església, Sant Pau i Rovira
4.03 NNTT Passeig Albert
4.04 NNTT c/ Sant Plàcid, Foix i Sant Josep
4.05 NNTT edificis municipals
5.02 Obres Mercat municipal
5.03 Construcció C.C. La Muralla
5.04 Millora eficiència energètica Escoles de Primària
6.01 Instal.lació SIAD
6.02 Activitats formatives per a dones immigrades
6.03 Tallers i grups d'ajuda mútua per a dones
6.04 Servei educatiu petita infància
6.05 Espais per a l'igualtat de gènere
7.01 Activitats de centre obert
7.02 Ludoteca CC La Muralla
7.05 Construcció del Museu Guerra dels Segadors
7.06 Accions coneixement llengua i cultura catalana
7.09 Programes dinamització teixit associatiu
7.10 Espais de reunions a la Torre del Llimó
7.11 Punts d'accés NTIC Torre del Llimó
7.12 Servei inf. i Part. Ciutadana Torre del Llimó
7.13 Oficina Tècnica Nucli Antic
7.14 Programes cultura de la pau
7.15 Pla de dinamització Mercat de la Vila
7.16 Programa d'ajuts renovació parades Mercat Vila
17 Ampliació/adequació oferta comercial Mercat setmanal no sedentari
7.18 Ubicació oficina promoció Comerç Vila
7.20 Punt d'informació/orientació nous emprenedors
7.23 Creació estand millora barri a la Fira de Cambrils
7.24 Despeses de gestió i administració
8.01 Eliminació de barreres c/ Major i travessers
8.02Eliminació de barreres c/ Creus, Plaça Església, Sant Pau i Rovira
8.03 Eliminació de barreres Passeig Albert
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8.04 Eliminació de barreres c/ Sant Plàcid, Foix i Sant Josep

89

2.4 PLA FINANCER EXECUTAT

Informe d’avaluació final del Pla de Barris de Cambrils 2006-2016

90

Informe d’avaluació final del Pla de Barris de Cambrils 2006-2016

91

A continuació es presenten les justificacions econòmiques realitzades per anualitats a la
Generalitat de Catalunya, des del 2007 fins al 2015.
Els primers dos anys, el 2007 i 2008, es va justificar principalment les despeses de
remodelació de carrers, i el tercer any, el 2009, any en què la inversió va ser més elevada es
degué a l’import de l’adquisició de la Torre del Llimó. El quart any, el 2010, es van justificar
accions significatives en programes de millora social i econòmica i l’any 2011 es va justificar
part de la construcció dels equipaments col·lectius: el Forn del Tallero i la Torre del Llimó.

Justificacions econòmiques per anys
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5.000.000

4.000.000

3.000.000
2.484.007 €
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2.5.- CAPITALITZACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA
Aquest apartat referent a la capitalització de l’experiència pretén aportar algunes
consideracions que, des de la pràctica generada a partir de la implementació del Pla
Integral del Barri Antic de Cambrils, poguessin ser d’utilitat en d’altres municipis que
estiguin executant un pla integral de transformació urbana i social.
No hem d’obviar, però, la singularitat de cadascun dels projectes acollits a les diferents
convocatòries del Pla de Barris, per les característiques dels municipis (mida, població,
estructura demogràfica i social, etc.), dels mateixos barris i de la posició relativa envers la
resta de la ciutat, i, també, de la mateixa estructura i de la composició de l’organització
municipal.
No obstant això, sí que hi ha una sèrie d’aspectes que han ajudat que el Pla de Barris de
Cambrils sigui un bon exemple d’intervenció integral, tant pel que fa a plantejaments i
maneres de gestionar-lo com pel que fa a alguns programes extrapolables a altres barris:
Adequació del projecte inicial a les necessitats reals del barri
El projecte inicial va ser redactat per tècnics que feia temps que treballaven al barri en
diferents àmbits i que eren coneixedors de totes les necessitats i prioritats d’actuació
que hi mancaven. Totes les necessitats que tenia el barri es van convertir en l’objectiu
d’intervenció del Pla i es van materialitzar en un programa o diversos programes
específics.
La millora de l’espai urbà a través de l’adequació dels carrers del barri eren projectes
d’obra que ja es preveia executar en la legislatura que es va atorgar i implementar el Pla
de Barris. Així doncs, el Pla de Barris esdevé la culminació de tot un procés de
regeneració urbana i social d’aquest barri emblemàtic del nostre municipi.
Adaptabilitat del projecte
A mesura que s’executen les actuacions i es treballa al barri, tothom és més conscient de
la seva realitat i de l’evolució del context socioeconòmic general. Així doncs, el Pla de
Barris de Cambrils ha aprofitat totes les eines que l’Oficina de Barris ha posat al seu abast
(escreixos, modificacions, pròrrogues, etc.) per aconseguir optimitzar al màxim els
recursos disponibles.
S’han reconceptualitzat actuacions importants com la construcció de l’equipament del
Centre Cívic la Muralla amb previsió d’usos comunitaris i de posicionament de valors
patrimonials i turístics, i s’han adequat aquests usos als equipaments que sí que s’han
pogut rehabilitar, com són la Torre del Llimó i el Forn del Tallero, que conjuntament
amb la rehabilitació del refugi de la guerra civil cobreixen igualment l’objectiu de dotar
de valor patrimonial i turístic el Barri Antic.
Altres accions de l’àmbit de la dinamització comunitària, la memòria de la pau i la
recuperació de la memòria històrica que no estaven tant contemplats des de l’inici del
projecte han esdevingut accions petites amb gran impacte en la posada en valor del
barri i el foment de la cohesió social. Per exemple: postals de vida del barri; documental
compartint històries, mirant el futur; Ruta Espais Guerra Civil a Cambrils; Projecte
convivència Barri Antic; Itinerari Cultura de Pau Barri Antic, s’han eregit com accions amb
gran impacte transformació social i comunitària.
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Estructura de gestió
La gestió del Pla va dependre directament de l’Ajuntament, com un projecte més, que
es va estructurar orgànicament des de la Regidoria de Participació Ciutadana i
funcionalment amb el Departament d’Obres Públiques i Paisatge Urbà. Aquesta
dependència orgànica i el fet que la tècnica de l’Oficina ocupés el lloc de treball
classificat com a participació ciutadana va ser clau i fonamental per dotar tot el procés
d’execució del Pla de metodologies de treball transversal i participatiu.
Localització de l’Oficina del Pla de Barris a la plaça de la Vila
La localització de l’Oficina on es desplega el projecte, és un dels aspectes clau per
fomentar la implicació veïnal en el seu desenvolupament i conèixer de primera mà com
es du a terme, quines mancances té o quins aspectes s’han de potenciar, i, així, poder fer
les propostes oportunes per redirigir les actuacions cap a la consecució dels objectius
marcats. La seva ubicació en la plaça neuràlgica del Barri Antic, la plaça de la Vila, a la
planta baixa, i visible des del carrer ha estat un element crucial i exitós.
Implicació dels veïns i veïnes en el projecte i en l’execució
Les relacions amb el veïnat i els residents al Barri Antic ha estat un component
transversal per al conjunt d’actuacions de regeneració urbana. El protagonisme dels
veïns i veïnes i de les entitats ciutadanes ha estat un repte clau de cara a l’eficàcia i
l’impacte dels projectes.
Aprofitament de les actuacions complementàries: Treball als Barris
Aquestes actuacions complementàries, tal com expliquem en l’apartat 2.6, multipliquen
l’efecte del Pla. I el Pla de Barris de Cambrils ha aprofitat l’oportunitat per complementar
el projecte amb noves actuacions entre les que destaquem, com a més importants:
Programa de valorització del patrimoni històric i cultural del Barri Antic
Amb l’objectiu de treballar per promoure un desenvolupament socioeconòmic
lligat a la correcta articulació de l’oferta patrimonial i l’oferta turística local. Així
com conservar i dinamitzar el patrimoni i la identitat local, amb qualitat, disseny
i dotació de recursos interpretatius i atractius, i afavorir la creació d’ocupació en
aquest àmbit i després, la inserció laboral.
Tant l’any 2008 com el 2010 a través del SOC es va procedir a la contractació
d’una historiadora i una restauradora.
D’aquest programa n’han derivat projectes importants com:
- Inventari d’elements arquitectònics i de mobiliari urbà del Barri Antic de
Cambrils
- Recuperació i valorització de la memòria històrica del barri dels darrers
75 anys, i gestionant-la com un element d’identitat local i cohesió social
- Projectes expositius i museogràfics dels nous espais museístics del Barri
Programa de dinamització comercial
Entès com un full de ruta a partir d’una diagnosi (Pla de Dinamització del Barri
Antic de Cambrils) en què s’establien les bases i les directrius que calia seguir al
llarg del procés. Amb la potenciació i legitimitat a l’associació comercial
Vilacentre per portar-lo endavant i la generació de les sinèrgies necessàries
perquè continués més enllà del propi Pla.
No es tractava de fer campanyes comercials puntuals, es tractava de crear
estratègies perdurables en el temps per potenciar l’activitat comercial del barri.
D’aquest programa n’han derivat projectes importants com:
- Treball als Barris: Diagnosi comercial Barri Antic
- Treball als Barris: Recuperació locals inactius
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Assistència a nombroses Jornades de la Xarxa de Pla de Barris
S’ha assistit com a ponents a jornades i espais d’intercanvi d’experiències on es donava a
conèixer el Pla de Barris de Cambrils principalment pel que fa als seus processos de
participació ciutadana i comunicacionals, així com el projecte de dinamització comercial
i de reactivació de locals buits.
Per exemple, es va estar a:
- la taula de ponents de les 10es Jornades Internacionals de Participació de la
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de la UAB
- Jornades de Collblanc-la Torrassa a l’Hospitalet
- Com a ponents en les Jornades de la Diputació de Barcelona per exposar la línia
d’acció de dinamització comercial i potenciació de locals buits: “ Entra i dóna-li
vida”
- Jornades: Veïns i Ciutadans. Al Prat del Llobregat (Sant Cosme)
Cambrils va ser l’organitzador de la jornada professional titulada “Regeneració
Urbana. Un abans i un després" que es va celebrar el dia 13 de desembre de 2012. I on
varen assistir una nombrosa representació de responsables de Plans de Barris de
Catalunya.
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2.6.- ALTRES PROGRAMES COMPLEMENTARIS I INDUÏT EN EL MARC DEL PLA DE
BARRIS
L’efecte intensiu i transversal dels programes del Pla de Barris han permès obtenir i disposar
d’altres recursos, que han suposat casi una aportació de 300.000€.
A continuació enunciem quins projectes s’han dotat de subvencions públiques:
Any
2006
2007
2007-08
2008-09
2008-09
2008
2008
2008

2008
2008

2009
2009
2009

Projecte
Pla participació i comunicació Pla de
Barris
Procés de participació ciutadana: anàlisi
necessitats i recursos socials Barri Antic
Projecte convivència Barri Antic
Procés de participació ciutadana Barri
Antic (Consell d'Infants)
Rehabilitació Refugi creació i
senyalització Ruta espais Guerra Civil
Intervenció arqueològica carrers Barri
Antic

10.000 €

6.147 €

Organisme
DG Participació
Ciutadana
DG Participació
Ciutadana
Ministerio de Trabajo y
Inmigración
D.G Participació
Ciutadana
Dept. Cultura i Mitjans
Comunicació
Dept. Cultura i Mitjans
Comunicació.

Subvenció Mercat Vila
Subvenció per a la vianalització C/Sant
Plàcid, Foix i St. Josep i Pg. Albert
Programa "Treball als Barris": Pla
ocupació entorn valorització patrimoni
Barri Antic
Programa "Treball als Barris": Diagnosi
comercial Barri Antic

17.335 €

D.G Comerç

86.834 €

D.G Comerç
SOC (Dept. Treball)

Itinerari cultura de pau Barri Antic
Intervenció arqueològica carrers Barri
Antic

2009

Intervenció arqueològica La Muralla
Programa "Treball als Barris": Pla
d’Ocupació Recuperació locals inactius

2010

Itinerari Cultura de Pau Barri Antic
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Subvenció
24.000 €
35.000 €

8.000 €
29.381 €

17.148 €
12.020 €

6.726 €
15.861€
2.643 €

SOC (Dept. Treball)
Oficina Pau i Drets
Humans
Dept. Cultura i Mitjans
Comunicació
Dept. Cultura i Mitjans
Comunicació

15.076 €

SOC (Dept. Treball)
Fundació Jaume Bofill 1.000 €
APS
287.173 €

96

3.- VALORACIÓ DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL
Per tal de valorar l’impacte del Pojecte d’Inervenció Itegral, a més a més de les fonts
uantitatives mencionades a l’apartat anterior com l’evolució dels indicadors i el grau
d’implementació dels programes, s’ha considerat necessari obtenir la valoració i l’opinió per
part de les persones implicades i vinculades amb el projecte, tant polítics i tècnics de les
diferents àrees (serveis socials, cultura, educació, promoció econòmica, museu d’història,
patronat de turisme, urbanisme) com els agents que configuren el Consell del Barri Antic de
Cambrils.
També s’han realitzat 210 enquestes a veïns i veïnes del barri per copsar la seva percepció
sobre l’ impacte del Pla de Barris durant aquests 10 anys, des del 2006 fins al 2016.

3.1.- VALORACIÓ PER PART DELS RESPONSABLES TÈCNICS DELS PROGRAMES
En aquest moment d’avaluació final del resultat desprès de 10 anys d’haver-se iniciat el Pla
de Barris, s’ha donat l’oportunitat als tècnics responsables de diferents programes del Pla de
fer una valoració de la feina feta i de l’impacte global a través de la complementació d’uns
qüestionaris, que ha abordat temes com ara la millora dels diferents àmbits d’intervenció, la
coordinació i transversalitat, la participació ciutadana, els resultats i les mancances encara
existents, etc.
Així doncs, de les aportacions i valoracions obtingudes se’n desprèn la importància que ha
tingut el Projecte d’Intervenció Integral del Barri Antic per al municipi i que ha significat
l’empenta decisiva per a la transformació del barri.
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Importància
global del Pla de
Barris

Grau
d’assoliment
dels objectius

Grau de
coordinació o
transversalitat
en les
actuacions

Mecanismes de
Generació
comunicació
noves
dins de la pròpia dinàmiques de
organització
col·laboració
entre tècnics i
àrees

Importància del Mecanismes de
projecte en la comunicació del
teva àrea
Pla a la
ciutadania

Els aspectes més ben valorats són la importància del projecte tant a nivell global del
Pla com per les diferents àrees que hi van intervenir. Aquesta valoració valida la
perspectiva i reafirma l’encert d’afrontar reptes de transformació urbana i social des
d’una perspectiva d’integralitat.
A continuació els aspectes més ben valorats són el grau d’assoliment dels objectius i
la comunicació amb la ciutadania. Es manifesta la idea i la percepció que la
participació ha estat significativa en les actuacions concretes i en el desenvolupament
del projecte en el seu conjunt i que cal seguir treballant en la implicació del veïnat en el
desenvolupament futur del barri.
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Pel que fa a la coordinació i transversalitat en les actuacions, així com la creació de
noves dinàmiques de treball entre les diferents àrees de l’Ajuntament han estat
valorades amb quasi un 3,5, que significa un bon reconeixement de la tasca feta a nivell
organitzatiu per part dels diferents departaments. I es que es van establir com s’explica
en l’apartat 1.4, diferent estructures de coordinació i col·laboració per tirar endavant les
diferents accions del pla que afectaven a diversos i múltiples departaments municipals.
Tanmateix els mecanismes de comunicació de la pròpia organització, tot i que amb
una puntuació també d’aprovat amb un 3 exacte, és la qüestió amb una puntuació més
baixa, perquè no es van articular mecanismes concrets de comunicació interna
específics, ja que la comunicació funcionava en base als grups de treball específics o
generals creats en al pròpia estructura organitzativa de la gestió del pla.
En quant a les valoracions més temàtiques, totes estan aprovades amb escreix,
sobrepassant la puntuació de 3 sobre 5. En relació a les qüestions relacionades amb la
millora del barri en els seus diferents camps d’actuació, els tècnics consideren que en tots
ells hi ha hagut una incidència positiva i que el Pla ha servit per resoldre moltes deficiències
i vulnerabilitats.
En conjunt, desataquen les millores de l’espai públic, l’accessibilitat als carrers i la
construcció dels equipaments com els més ben valorats. La recuperació de
patrimoni històric també es considera molt positiu.
La millora en la rehabilitació dels edificis ha obtingut una puntuació del 3,5, perquè la
incidència positiva d’aquestes millores és visible a peu de carrer, tot i que encara
queden habitatges per rehabilitar, com sobretot el carrer Hospital que concentra un
percentatge de façanes i edificis pendents d’evitar la seva degradació força ruïnosa. I es
que aquest carrer és una de les zones més transitades i vertebradores del barri i es
visualitzen més els edificis en mal estat.
I la millora de l’activitat comercial i econòmica és l’aspecte que té una valoració més
baixa, però aprovada amb un 3. I és que tot i el desenvolupament de nombroses
campanyes que han respost a un pla de dinamització del comerç urbà, la capacitat
d’atracció comercial, de fidelització de la despesa comercialitzable i d’obertura de nous
comerços que milloren el mix comercial és un repte ambiciós. De totes maneres s’ha
incentivat el comerç de proximitat i s’ha posat en valor la funció social del comerç urbà.
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3.2.- VALORACIÓ PER PART DELS RESPONSABLES POLÍTICS
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.- ERC
Camí Mendoza Mercè
Alcaldessa de Cambrils 2015-2019
Se’m fa molt especial poder fer una valoració del Pla Integral del Barri Antic de Cambrils
perquè s’hi conjuminen diferents responsabilitats i sensibilitats: com alcaldessa dels
cambrilencs i cambrilenques, com a representant del grup municipal d’ERC, com a
ciutadana de Cambrils i com a veïna del barri antic, i em pensava que no sabria per
quina començar a exposar el relat, però és com a veïna del barri que tinc l’experiència
més vivencial de les transformacions que s’hi han anat succeint.
Vaig néixer al carrer Major, però als 3 anys vaig marxar a viure a l’eixample, com van fer
una bona part de la generació dels anys 60 i 70. Els meus avis, tant els materns que
vivien al carrer Major núm. 13, com els paterns al carrer Cardenal Vidal núm 19, varem
seguir vivint al Barri Antic i jo hi anava cada dia a dinar mentre anava a escola i en
aquella època jugàvem moltes estones al carrer mentre no érem a classe.
Crec en el barri com a estructura d’oportunitats territorials, crec en els barris com espais
de trobada i cohesió, espais d’oportunitats per a les persones que hi viuen, un espai de
relacions i de recursos que els ciutadans i ciutadanes poden fer servir a fi de millorar les
seves condicions vitals.
El Barri Antic de Cambrils representa la memòria històrica i és testimoni dels valors
convivencials i patrimonials de les diferents generacions que hi han viscut, i que han fet
créixer també d’altres barris. Però el Barri Antic també és història viva que facilita
elements simbòlics i visuals que generen sentiments d’identificació al conjunt de la
població i als seus visitants.
És aquest el barri que tinc en els meus records, un barri de carrers estrets, de traçat
compulsiu i de vegades tortuós, que en tot el seu conjunt gaudeix d’una riquesa
espacial única.
En la meva imatge i en el meus sentiments estimo un barri acollidor, integrador, amable,
amb oportunitats per a tothom, però també un barri lluitador, reivindicatiu, exigent,
tossut, resistent, de vegades dolgut i que ara clama per esdevenir un barri que excel·leixi
tot el seu potencial. I ara que hem aconseguit frenar la seva vulnerabilitat, ara toca
seguir dirigint-hi recursos i esforços tant públics com privats.
Com a grup municipal d’ERC voldria fer palès que en les legislatures d’execució
d’aquest Pla integral, els regidors d’ERC formaven part de l’equip de govern que va
tenir el privilegi de desenvolupar polítiques públiques de regeneració urbana
innovadores tant pel seu component integral com participatiu, i que es focalitzaven en
un territori acotat, partint de les seves especificitats.
Aquests plantejaments van permetre posar de relleu els valors i premisses que des d’ERC
sempre hem apostat: la cooperació i la corresponsabilització dels agents locals com a
eixos vertebradors de les accions de govern, on la ciutadania ha d’esdevenir
protagonista i no pas espectadora.
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És en aquesta línia, que ara, com alcaldessa vull reivindicar el dret a la ciutat, perquè
el govern de les ciutats avui en dia no es pot fer d’una manera lineal, simple i
homogènia. Les necessitats d’aquestes societats complexes i les demandes d’una
ciutadania cada vegada més exigent i conscient dels seus drets reclamen l’actuació de
governs relacionals que promoguin el debat social per articular les diferents visions que
hi ha respecte a les polítiques públiques.
Entenc la participació activa de la ciutadania en els seus barris i en el conjunt de
Cambrils com un requisit indispensable per a la recuperació econòmica del municipi i de
les persones que hi vivim. Per això em refermo en la relació de proximitat, l’accessibilitat
i disponibilitat per treballar conjuntament amb la ciutadania i els col·lectius de Cambrils
perquè és només i entre tots i totes que podem fer d’aquest municipi un lloc millor per
viure-hi.
I reitero la meva aposta que precedint-se en la manera de treballar el Pla de Barris de
Cambrils, vull també, que sigui l’aspecte singular de la meva acció de govern: promoure
i consolidar un diàleg fluid i una comunicació efectiva entre l’ajuntament i la
ciutadania en un context de mancances, però també d’oportunitats.
I aquestes oportunitats són les que es brinden en els projectes de continuïtat del Pla de
Barris, per excel·lir com a barri històric amb memòria col·lectiva d’un passat i d’un futur
que escriurem conjuntament, veïnes, veïns, residents, ciutadans, entitats, col·lectius,
administracions i visitants.
Grup Municipal Partit Demòcrata Europeu de Catalunya PDeCat
Mercè Dalmau Mallafré
Alcaldessa de Cambrils anys 2011-2015
Regidora de Turisme anys 2015-2019
El projecte de Pla de Barris va començar l’any 2006 i va acabar al 2016 després de
demanar vàries pròrrogues per a poder enllestir tot el projecte. Cal reconèixer la visió i
l’oportunitat que va saber aprofitar l’equip de govern de l’any 2006 per a sol·licitar
participar en el Pla de Barris, una ocasió ideal per a revaloritzar i reformar un barri que es
trobava en una situació molt diferent a l’actual.
Ha estat un projecte que s’ha allargat en el temps i en el qual han tingut responsabilitat
representants polítics de diferent ideologia, però ens hem de felicitar entre tots perquè
sempre han prevalgut els interessos de Cambrils i dels cambrilencs per sobre dels colors
polítics.
En aquest projecte també hi ha tingut un protagonisme inesperat la crisi econòmica,
que va fer que alguns dels equipaments hagin vist endarrerida la seva posada en
funcionament. Properament es posarà en marxa la Torre del Llimó que esdevindrà
l’epicentre de la promoció econòmica del nostre municipi, amb el trasllat de la regidoria
i els serveis que s’ofereixen, però també amb l’espai de trobada d’empresaris i de nous
emprenedors.
És cert que encara tenim l’edifici del Forn del Tallero per a obrir i donar-li funcionalitat,
però cal ser prudents i trobar allò que serà millor pel barri i pels seus veïns, i a la vegada
que aporti visitants, és un repte que tenim davant nostre i que cal aprofitar.
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És innegable que hi ha hagut una transformació al barri i això a tots nivells, un augment
d’empadronats, obertura de comerços, obertura d’espais dedicats a la gastronomia,
restauració d’espais històrics i obertura al públic dels mateixos, tot plegat fets que han
fet que el barri sigui viu i es “visqui” pels cambrilencs.
Cal valorar el Pla de Barris pels resultats obtinguts i, tot i que no cal parar mai de
treballar, podem considerar que aquestos han estat positius, i sobretot per un intangible
que no es pot mesurar, ni donar-li puntuació, ni fer una gràfica, el sentiment i l’orgull de
pertànyer al Barri Antic de Cambrils.
Ara, com deia abans, no hem de parar de treballar per a posar en funcionament tots els
equipaments i vetllar perquè el barri vagi sempre a millor, en tots els aspectes,
l’urbanístic, el de la promoció econòmica i també la participació ciutadana. Només així
aconseguirem ser una ciutat integradora i oberta al món.
Grup Municipal Partit Socialista de Catalunya.-PSC
Ana López Vázquez
Regidora de Turisme anys 2003-2011
Regidora de Promoció Econòmica i Participació Ciutadana anys 2015-2019
Com a grup municipal del PSC que varem liderar l’execució del Pla d’Intervenció Integral
del Barrii Antic de Cambrils, només puc que agrair el convenciment, la visió i el
compromís i coherència política de tot l’equip de govern d’aquells anys que de manera
conjunta i amb una visió d’interès públic varem saber que aquest projecte sobrepassaria
l’acció institucional, per convertir-se en un projecte de barri i de municipi. I que el seu
impacte era clau pel devenir i les generacions futures de Cambrils.
Estem avesats a posar data a les actuacions que impulsem, per això parlem del Pla de
Barris com un pla estratègic i integral que va anar del 2006 al 2016, però les
oportunitats, els reptes, els èxits, les dificultats i la transcendència del que varem
aconseguir té impactes i beneficis que perduraran en el bé col·lectiu de Cambrils i que
sense l’oportunitat que va brindar la concentració d’esforços en aquell període acotat
de temps, difícilment s’hagués aconseguit mai.
Ara, actualment, com a regidora de Promoció Econòmica i Participació Ciutadana em
sento afortunada de poder assumir el lideratge de posar en funcionament una de les
actuacions més emblemàtiques del Pla de Barris de Cambrils: l’equipament de la Torre
del Llimó.
Sóc conscient que ara venen els rèdits d’haver desenvolupat, durant les legislatures
anteriors, en les quals vaig ser regidoria de turisme, un pla d’intervenció integral ben
dimensionat, programat i executat, que ha permès transformar el Barri Antic i dotar-lo
d’oportunitats per a viure-hi dignament i amb qualitat.
Ara toca fer un pas més, posar en valor un equipament que pot conjugar dues essències
importants: l’assumpció per part del veïnat d’un equipament històric i que evoca la
memòria col·lectiva de moltes generacions de cambrilencs i cambrilenques, és a dir, un
equipament del barri i pel barri, i també conjugar-ho amb un equipament de municipi,
que esdevindrà l’espai de referència de les polítiques de promoció econòmica i
desenvolupament local del nostre municipi.
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Un equipament així, revertirà en un motor que facilita, impulsa i fomenta l’activitat
econòmica i emprenedora de Cambrils. Un espai que ha de donar estructura a la
generació de riquesa de forma equitativa, sostinguda i sostenible perquè promourem
polítiques que permetran fer aflorar projectes i experiències d’economia vinculades al
territori.
La Torre del Llimó serà un espai de trobada, coordinació, aprenentatge i discussió,
cooperació i transformació social.
És aquest el repte, que assumeixo, i que sé que seguint treballant de manera integral i
participada podrem aconseguir posicionar-lo com a equipament de referència, del Barri
Antic, del municipi de Cambrils i del territori de la Costa Daurada.
Senzillament elogiar les polítiques innovadores, creatives, les apostes fermes de govern i
estar sempre a disposició de les necessitats, i reptes i transformacions de la nostra
ciutadania.
Robert Benaiges
Alcalde de Cambrils 2003-2011
El Pla de millora integral del Barri Antic de Cambrils va ser una iniciativa del nostre
Govern Municipal, aprofitant la convocatòria de la Llei de Barris que el Govern de la
Generalitat, presidit per Pasqual Maragall, havia posat a disposició dels municipis amb
necessitat de millora dels seus nuclis històrics.
Les idees, els projectes, només es fan realitat si hi ha voluntat i treball en el seu
assoliment. En aquest sentit, la realitat actual del Nucli Antic de Cambrils és
conseqüència de la voluntat i del treball de moltes persones, entre les quals voldria
destacar-ne alguns noms, com els d’Oriol Nel·lo, Secretari per a la Planificació Territorial
del departament de Territori de la Generalitat en aquell moment i els membres del seu
equip. Dels regidors del Govern Municipal durant els mandats 2006 a 2011 i els
membres de l’Associació de Veïns del barri. La col·laboració i entesa entre
administracions i veïns ha estat fonament en l'èxit d’aquest projecte. Finalment, el
treball i la dedicació dels tècnics i treballadors de l'ajuntament durant aquests anys,
especialment, la Montserrat Vendrell, el Carles Forment i l'Eduard Asensio.
10 anys després, és innegable l’assoliment de bona part dels objectius proposats al seu
inici: la millora integral en l’àmbit urbanístic i de serveis generals i la construcció de
diferents equipaments en el seu si. Igualment, l’increment gradual de la població
resident i d’altres aspectes relacionats amb la vida social del barri.
Tanmateix, considero que el Projecte D'Integració Integral del Barri Antic de Cambrils no
s’ha acabat. Queda alguna cosa de les primeres fases, com l’eliminació del cablejat aeri
d’alguns carrers, o l’adequació de les ordenances, especialment en el tema de llicències
d’activitats, etc. Tampoc queda clar l’ús dels espais d’equipaments destinats a
dinamització, com és el cas del Forn del Tallero i la Torre del Llimó. Després de la
disbauxa i del canvi continuo de parer del Govern anterior (Mandat 2011-2015), s’han
incomplert algunes de les condicions del conveni inicial del Pla. I el que és pitjor, el
tancament de serveis com el Centre Cultural va significar un pas enrere en els objectius
de dinamització.
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Els objectius de modernització i remodelació urbanística s’han assolit. Però, el de
dinamització social i econòmica, no. No he vist cap iniciativa en aquest sentit que faci
propostes concretes. Tampoc s’ha consultat als veïns en relació a res, ni canvi d’usos dels
espais, ni propostes de millora, etc.
Queden moltes coses pendents. Rehabilitació de la muralla, projecte de l’antic dipòsit,
trasllat magatzems de la brigada, espais socials i cívics per a els veïns, reobertura del
Centre Cultural a Sant Plàcid, Escola de Música, Projecte d’Escola d’Art,...
El Barri, el Nucli Antic, es promociona dinamitzant-lo, no només fent festes. Les
campanyes turístiques de promoció, la realització d’activitat culturals i les relacionades
amb l’ensenyament a les escoles, la millora de la neteja i l’ornament, etc, són
fonamentals. El barri és la seva gent, però, també la voluntat i el treball constant de les
administracions responsables, per tal d'evitar que les situacions de degradació es
reprodueixin.
Grup Municipal Nou Moviment Ciutadà.-NMC
Oliver Klein Busquets
Regidor de Promoció Econòmica 2003-2010
Regidor responsable del Pla del Barri Antic de Cambrils (2006-2010)
“HI HEM DE SEGUIR TREBALLANT!”
L’any 2006 l’Ajuntament de Cambrils va presentar-se i se li va concedir una subvenció
econòmicament molt important per endegar obres de millora i intervenir integralment
al Barri Antic de la Vila de Cambrils.
Molts recordem com des de feia alguns anys abans existia el risc real de què la imatge i
la vida quotidiana dels carrers més històrics del nostre municipi anés progressivament
degradant-se. Així doncs durant un temps varem decidir concentrar part dels nostres
esforços en intentar invertir les inèrcies de la zona mitjançant un política pública creada
per la Generalitat que també fou innovadora i profitosa.
El ritme de transformació fou molt important durant quatre anys, durant els quals per mi
va resultar un autèntic honor coordinar i responsabilitzar-me dels avenços que anàvem
assolint pas a pas, i per la mateixa dimensió de l’actuació posteriorment es van haver de
demanar pròrrogues durant els anys 2011 i 2012, i entrar encara en un altre període
d’excepcionalitat fins acabar l’any 2015. Avui en dia moltes de les iniciatives proposades
durant aquella època poden ser avaluades molt positivament, però tampoc és per això
mateix que hem de deixar de realitzar autocrítica i demanar continuïtat en les
intervencions en un futur immediat.
Les actuacions en barris antics com el de Cambrils no poden tenir doncs una data d’inici
i una data prevista de caducitat, sinó que han de ser coherents i sostenibles en el temps,
i és per això que avui demanaria que l’administració local seguís prenent les seves
decisions al respecte tot escoltant els veïns i seguint utilitzant de la millor manera
possible les eines creades de participació ciutadana, de la mateixa manera que s’ha de
reconèixer que en l’àmbit de la promoció econòmica, i més concretament en l’aspecte
de fomentar l’obertura de comerços i establiments de restauració i hoteleria a la zona,
ens hem quedat curts, i podríem fer encara més tot adaptant la normativa general a la
casuística urbanística amb la que ens trobem com s’ha pogut fer en altres indrets.
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Si algú em demanés un desig per poder acabar la crònica d’aquest període seria, en
definitiva, que es busquessin uns usos adequats i ben profitosos per la comunitat dels
dos edificis d’equipaments públics que s’hi van dissenyar expressament, com són la
Torre del Llimó i el Forn del Tallero, però aquí també haurem d’esperar un temps
prudent per fer-ne l’avaluació justa després d’haver-ne canviat en diferents ocasions la
seva finalitat.
Grup Municipal del Partit Popular.-PP
Legislatura 2011-2015 com a grup municipal al govern
Qualsevol intervenció per dignificar un barri és sempre benvinguda, però l'èxit o no de
la operació sempre dependrà de la forma en que s'apliquen les inversions. En el cas
concret de la Millora Integral del Nucli Antic, s'ha de destacar que ha tingut un impacte
visual i social relativament positiu, tot i que no podem obviar parlar d'una sèrie de
qüestions.
La més important és la consideració de l'adquisició de la Torre del Llimó i el Forn del
Tallero com a eixos vertebradors del barri. Cal recordar que ambdues compravendes van
suposar inicialment una despesa de més de 6 milions d'euros, el que ve a ser quasi un
60% de la inversió total del Pla, als que s'ha d'afegir el pagament d'una sentència que va
augmentar el cost de la compra en més de 800.000€, i que va ser assumit directa i
integrament per l'Ajuntament. A més queda encara un altre pleit per calcular el valor de
la pròpia torre i que encara augmentarà la despesa. A dia d'avui aquest equipament
encara no ha entrat en funcionament, tot i que hi ha previsió d'iniciar les activitats
properament. En el cas del Forn del Tallero no hi ha ni cap projecte, tot i havent-se
invertit 900.000 euros en la remodelació de l'espai.
Segon cal parlar de tot allò que es va deixar de fer per destinar els recursos a la Torre i al
Forn. A tall d'exemple podríem parlar de que no es va emprendre la rehabilitació
integral del Mercat Municipal, ni la de les antigues escoles; tampoc es va impulsar la
construcció del Centre Cívic La Muralla, tal i com estava previst.
Creiem que aquest Pla s'ha quedat una mica a mitges, ja que si els recursos s'haguessin
destinat a accions amb un veritable impacte sobre el barri avui podríem parlar d'una
altra cosa.
Només 54.000 euros es van destinar a rehabilitació de façanes; 0 euros a la millora dels
locals comercials per poder complir amb la normativa municipal; 300.000 euros en la
urbanització del carrer Sant Plàcid que poc després es va haver d'aixecar de nou per
solucionar problemes amb la pavimentació, etc.
Per contra: un Mercat Municipal dignificat, una Escola de Música rehabilitada en l'entorn
d'un Passeig Albert més enjardinat, millores generals en façanes i edificis que avui
presenten un estat lamentable, amb 10 d'ells en perill d' enfonsament; soterrament de
les línies aèries d’electricitat i telefonia, ..., tot això s'ha deixat passar.
Com a valoració final entenem que s'ha perdut una bona oportunitat per deixar el Barri
Antic com la nostra ciutat es mereix, tot i que hem de dir que ha tingut aspectes
positius.
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També hem volgut que l’equip professional de l’Oficina del Pla de Barris, aportessin la seva
valoració personal i professional i ens han aportat les següent consideracions:
Director de l’Oficina del Pla de Barris: Carles Forment Escoda,
Tècnica de gestió i participació: Montse Vendrell Gardeñes
El Pla de millora integral del Barri Antic de Cambrils ha estat, des del moment de la seva
aprovació, un projecte il·lusionant i compartit pels diferents actors que, durant el seu
desenvolupament i de forma més o menys activa, han contribuït a que la seva
consecució hagi esdevingut, globalment contemplada, una realitat exitosa, o, si més no,
satisfactòria.
Malgrat l'afectació que ha representat la greu crisi econòmica, el projecte de millora ha
facilitat una transformació molt plausible a nivell urbanístic i de paisatge urbà, i també,
en diferent mesura, en els àmbits social i econòmic del Barri. El llegat en el camp de la
participació ciutadana, és més que remarcable. A partir d'ara, caldrà aprofitar i
aprofundir en les oportunitats que s'han posat al descobert, i esmerçar els recursos
necessaris per mantenir-les.
En aquest moment de valoració final, com a responsables de l'execució del pla, fem un
èmfasi especial a la col·laboració dels responsables i tècnics municipals, de les entitats
del barri i de les persones, que, també a títol individual, han participat en la
implementació dels diferents projectes i accions. A totes elles el nostre reconeixement i
agraïment més sincer.
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3.3.- VALORACIÓ PER PART DEL CONSELL DEL BARRI ANTIC
El 18 d’octubre del 2016 es va reunir el Consell Consultiu del Barri Antic i en el seu punt
número 3 de l’ordre del dia van tractar l’estat d’elaboració de l’Informe final d’avaluació del Pla
de Barris del Nucli Antic de Cambrils. Es va obrir un torn de valoracions per part de les entitats
assistents: associació de veïns el Portal; associació de comerciants Vilacentre; associació
antics alumnes de la Salle, associació de la Puríssima Sang, diversos representants de la
Comissió de seguiment de les obres de millora urbana del Barri Antic.
Les valoracions globals van ser força positives per part de totes les entitats. La presidenta
de l’associació de comerciants va remarcar que el Pla de Barris ha estat EL MILLOR QUE LI
HA PASSAT MAI AL BARRI ANTIC!. Aquest revaloració va ser recolzada per tots els membres,
que també van voler deixar constància de la seva reivindicació actual de tenir una millor
cura en el manteniment i conservació de les infraestructures viàries i en mantenir l’exigència
en la qualitat de les polítiques públiques adreçades al barri.
Aspectes de manteniment i prevenció
Cal fer un manteniment acurat de les obres perquè sinó es degraden i es deterioren
inevitablement
Tanmateix el veïnat lamenta l'execució que es va fer de les obres, amb greus retards,
problemes i inconvenients
El barri ha revertit la tendència a marxar a viure a fora per atraure nou jovent i famílies
que hi reformen habitatges per a viure-hi. Cal seguir apostant per ajudes a la
rehabilitació del habitatges
El barri ha augmentat en molt el seu dinamisme social i molta gent hi ve a passejar i
passar estones d’esbarjo, sobretot a la zona de Passeig Albert, i les terrassetes dels bars
s’omplen de gom a gom . I s’ha de fer compatible aquesta ocupació amb la tranquil·litat
dels veïns i l’accés de pas als seus immobles. Preveient que no es produeixi
sobreocupació que limiti altres usos en aquest espai ampli
La participació ciutadana va ser un element clau en tot el desenvolupament del Pla de
Barris, cal seguir treballant i apostant per aquestes formes de fer política
participativament i de consens. Es va establir molt bona relació amb la població del barri
i en la gestió de diferents programes socials. I caldria donar continuïtat a aquests
programes, perquè segueixen sent necessaris
Aspectes de noves oportunitats:
Cal obrir els equipaments de la Torre del Llimó i el Forn del Tallero, que són
patrimoni col·lectiu i en base als usos que s’han establert posar-los en funcionament de
manera prioritària. Fa anys que, per la conjuntura econòmica i l’agudesa de la crisi a
nivell municipal, aquest equipaments resten acabats i tancats. I el barri continua
necessitant del dinamisme i les oportunitats que aportarà el funcionament d’aquests
equipaments.
Apostar perquè els veïns del barri siguin els protagonistes de la vida diària del barri,
que tot i que és un barri central amb capacitat d’atracció, volen mantenir el sentit de
pertinença i identitat per part dels residents, evitant amenaces futures de gentrificació,
que poden arribar si el barri segueix millorant i apostant-s’hi públicament i
privadament.
Valorar conjuntament amb els polítics, els tècnics municipals i els membres de
l’associació de comerciants i veïns del barri la normativa d’obertures comercials per
poder afavorir l’establiment de comerços i serveis dimensionats a les característiques
urbanístiques dels barris antics.
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Aspectes de reconeixement:
Disposar de l’Oficina del Pla de Barris, amb un equip professional dedicat
intensivament al Barri Antic va ser primordial per poder desenvolupar accions des de la
proximitat i que responguessin a les demandes reals dels veïns i veïnes i residents del
barri. És una llàstima no comptar amb un equip tècnic com el que es tenia dedicat en
exclusiva al desenvolupament de polítiques urbanes i socials de proximitat.
També es vol deixar constància de la tasca persistent i voluntariosa de l’equip de veïns
del barri que van participar activament en la comissió de seguiment de les obres i
que juntament amb l’Ajuntament i les empreses contractades van aportar la
interlocució amb tots i cadascuns dels veïns dels carrers afectats per les obres i van
permetre una comunicació veraç, pròxima i diària. I més tenint en compte totes les
conseqüències imprevistes al trobar restes arqueològiques en els treballs de millora dels
carrers i les places.
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3.4.- PERCEPCIÓ VEÏNAL SOBRE EL PLA DE BARRIS
S’han realitzat 210 enquestes a peu de carrer a veïns i veïnes del barri per copsar la seva
percepció sobre l’impacte del Pla de Barris durant aquests 10 anys, des del 2006 fins al 2016.
Aquestes enquestes es van dur a terme per un equip d’enquestadores a meitats d’octubre
de 2016
El 90% dels veïns i veïnes estan satisfets de viure al barri. Per quasi el 60% dels enquestats la
vida al barri ha millorat en els últims 10 anys i en els propers 5 anys, un 56% creu que també
millorarà i un 29% considera que seguirà igual.
Destaca que tot i que al voltant d’un 30% consideren que la vida al barri no ha millorat ni
millorarà, estan satisfets de viure-hi. Per tant el sentiment de pertinença i identitat és molt
fort i arrelat.
està satisfet de viure al barri?
1%

2%

7%

Molt
Bastant
Ni satisfet, ni insatisfet
Poc satisfet

55%
35%

Insatisfet

la vida al barri ha millorat en els últims 10 anys?
11%

Si
No
Ns/Nc/Altres

31%
58%

creu que la vida al barri millorarà en els propers 5 anys?
6%
9%
Si
Seguirà igual
No
Ns/Nc
56%

29%
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I és que només el 19% dels veïns i veïnes anirien a viure fora del barri, principalment per
motius que no coneixem, però en tot cas només un 14% marxarien per problemes de
convivència, manca de serveis o per considerar que hi ha massa immigració
I per contra, els que es queden el barri, que són un 81%, ho fan en primer lloc per la
localització i la centralitat del barri, seguit de les relacions socials i de veïnatge que hi ha
establert, i la bona qualitat de vida al barri i en un últim lloc pels serveis.
sí que aniria a viure fora del barri per:

si pogués aniria a viure fora del barri?

14%

19%

Problemes de convivència
Si

Manca de serveis
14%
47%

Massa Immigració

No

Cost de la vida
Altres

81%

14%

11%

no aniria a viure fora del barri per:
7%
22%
La bona qualitat de vida
Les relacions personals
Bons serveis

32%

Localització
Altres
23%
16%

En quant al grau de coneixement del Pla de Barris, un 58% dels veïns sí que recorden el
concepte de Pla de Barris com a projecte de transformació urbana i social al barri,
constatant-se que es va saber comunicar i fer partícips al veïnat.
Coneixes el Pla de Barris del Nucli Antic?
Si
42%
No
58%
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De les diferents actuacions desenvolupades en el marc del Pla de Barris les més ben
valorades són la remodelació dels carrers i places i la rehabilitació del refugi de la
Guerra Civil.
Cal remarcar que dels dos equipaments: la Torre del Llimó i el Forn del Tallero hi ha un
percentatge considerable de veïns que ho valoren malament perquè no s’han posant en
funcionament, encara a data d’avui, tot i que ja hi ha prevista l’obertura per aquest proper
any 2017. Creiem que la valoració negativa es deu més a aquesta falta d’ús que no pas per
la construcció i recuperació de patrimoni històric que s’ha revalorat amb aquests
equipaments.
La rehabilitació de façanes, és a continuació, l’àmbit que té un major percentatge de
valoració positiva, amb un 55%, també perquè els seu efecte millora molt l’embelliment i
funcionalitat urbana de les trames urbanes. I en un barri antic petit com el de Cambrils, quan
es rehabiliten habitatges es produeix una ràpida identificació i visualització positiva per part
del veïnat.
Els programes de millora social i de convivència són els més desconeguts o menys
referenciats perquè un 50% ha contestat ns/nc. Son programes menys visibles que les
obres de millora o construcció d’equipaments. Tot i així també és un dels àmbits en què
menys gent ho ha valorat com a malament.
Les accions de dinamització comercial, es valoren al voltant d’un 40% positives i un 40%
negatives. Responent a la lògica sobre la percepció de l’activitat comercial que hem exposat
anteriorment.
L’actuació més mal valorada és la del mercat municipal, no tant perquè en el seu
moment no fossin útils les obres d’adequació i millora que s’hi van fer, sinó perquè en
aquests últims anys ha perdut capacitat d’atracció comercial i s’ha degradat bastant, tant
pel que fa a l’equipament com a la seva funció al barri i al municipi.

com valores els actuacions més destacades:
Molt bé

Normal

Malament

Ns/Nc

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Remodelació Torre del Llimó
de carrers i
places

Forn del
Tallero

Refugi de la
Guerra Civil

Programes de
millora social i
convivència
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Referent a l’àmbit 7 de la dinamització social i econòmica del barri, varem concretar dues
preguntes relacionades amb l’activitat comercial. I la meitat dels enquestats considera que
el barri no ha millorat comercialment en aquests últims anys i que la clientela és en un 55%
del propi barri.
Per valorar la dinamització del comerç urbà del Barri Antic caldria un estudi i treball de camp
més acurat que contemples diversos aspectes més enllà de la percepció general sobre la
situació del comerç, perquè sol ser una qüestió que costa de puntuar alt perquè hi ha un
biax entre la percepció i les expectatives. I és que per poder valorar satisfactòriament una
zona comercial cal contemplar i agregar aspectes com: la diversitat de sectors comercials, la
profunditat de gama, l’especialització, les opcions complementàries d’activitats de lleure i
oci, l’oferta de serveis complementaris a l’acte de compra, la modernització dels
establiments, la professionalització dels comerciants.....
Així doncs, sabedors de la generalització de la pregunta trobem que només un 44%
considera que el bari ha millorat comercialment. I un 55% dels clients són del propi barri,
esdevenint doncs, un comerç dedicat a la compra quotidiana i de proximitat. La capacitat
d’atracció comercial del barri és en un 18% d’altres barris de Cambrils i d’un 27% de visitants
i turistes.
el barri ha millorat comercialment en els útims 10 anys?

els clients dels comerços del barri d'on són?

3%

27%

44%

55%
53%

18%

Si

No

ns/nc

Del barri

D'altres barris

Visitants i turistes

Considerem rellevant la dada corresponent al percentatge de visitants o turistes que ens donen
les enquestes entre els compradors o consumidors d’establiments situats al barri.
Pensem que aquesta afluència és deguda a diferents factors:
- La potenciació del mercat setmanal de venda no sedentària que fa de porta d’entrada al
barri i als seus establiments cada dimecres
- La imatge actual de barri amb un acurat urbanisme que perceben els visitants del mercat
setmanal i altres turistes que són atrets per la divulgació de la història local i que són
usuaris de les rutes ecoturístiques que promociona el Patronat de Turisme de Cambrils
- La consolidació del barri com l’espai principal on tenen lloc les festes populars del
municipi. Algunes d’aquestes festes són un important reclam per a la població local i
també per a molta població dels municipis de l’entorn
- L’aposta de l’Ajuntament per l’actualització de la Fira de Cambrils, per mantenir la seva
localització en el barri i per complementar-la amb activitats de dinamització econòmica
- La dignificació de la inversió privada en els establiments del barri, principalment aquells
dedicats a la restauració i degustació de productes.
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4.- PROPOSTA DE CONTINUÏTAT
4.1.- RECURSOS PATRIMONIALS DEL BARRI ANTIC QUE HAURAN DE SER VALORITZATS
COM ACTIUS TURÍSTICS I CULTURALS DEL MUNICIPI
La restauració i rehabilitació d’immobles municipals en el marc del Pla de Barris
hanpermès proveir de nous serveis al Barri Antic de Cambrils. S’ha permès valoritzar un
patrimoni cultural fins ara amagat i gens conegut. En concret es tracta sempre de
patrimoni arquitectònic catalogat que havia restat en mans privades i que ara, l’acció
pública ha permès donar a conèixer com un atractiu cultural i turístic més del municipi.
Valorització de la Torre del Llimó
La intervenció portada a terme ha permès dotar d’escales sanejades el seu interior, així
com instal·lar la il·luminació adequada per un ús museogràfic que podria explicar les
muralles de Cambrils.
A més, també s’ha produït un primer aprofitament del recurs a través d’una activitat
didàctica anomenada La memòria de la Pau i que té una parada al carrer Rovira, davant
de la Torre del Llimó. Aquesta activitat s’ha dirigit sobretot als centres educatius del
municipi amb èxit, ja que ha estat realitzada per 1.433 escolars des de l’any 2009.
També entitats locals i grups d’altres municipis han aprofitat la visita que pretén posar
en valor el patrimoni del Barri Antic a través d’una activitat que gira al voltant de la
Declaració Universal dels Drets Humans de la UNESCO.
Refugi de l’Hort del Llimó
L’actuació en aquesta construcció s’ha centrat especialment en aixecar un accés digne
i més gran a través de la caseta que protegeix el tram d’escales. L’ordenació del jardí
com a distribuïdor de tota la finca municipal, dóna molt de joc a l’esmentada caseta
que agafa protagonisme secundari, sense ocultar la Torre del Llimó que actua a la
vegada d’eix visual del jardí. Per tant, el refugi també apareix com un element nou
dins de la trama urbana i ja ens ha permès portar a terme una primera valorització.
Aquesta ha consistit en la instal·lació d’un panell de senyalització adossat a la mateixa
caseta i redactat en cinc idiomes (català, castellà, francès, anglès i alemany). A la llarga
ha d’esdevenir el punt d’arribada de la Ruta dels Espais de la Guerra Civil a Cambrils,
posada en funcionament al 2010 i que a hores d’ara ja ha estat utilitzada per 720
persones.
L’esmentada ruta, que ofereix el Patronat de Turisme de Cambrils, s’ha convertit en
només dos anys, amb la més utilitzada. Aquesta ruta turística avui s’inicia a la seu del
Museu d’Història de Cambrils, al Museu Molí de les Tres Eres, i finalitza al refugi públic
del carrer Creus, just davant de l’accés principal a tot l’equipament municipal de la
Torre del Llimó. Amb la posada en funcionament de l’equipament de la Torre de
Llimó, la ruta ja podrà finalitzar al jardí del propi Hort del Llimó on es troba aquest
refugi.
Rentador de l’Hort del Llimó
La localització de les restes del rentador a l’interior del nou equipament municipal,
permet donar continuïtat històrica a l’espai convertint-se en un lloc de memòria.
Moltes dones del Barri Antic, algunes d’elles encara vives, varen passar moltes hores
en aquests rentadors que acomplien una funció pública. Per reforçar aquesta idea
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d’espai de gènere, s’hi ha situat, el conjunt artístic Desencuentro de l’escultora Paloma
Núñez, cambrilenca d’adopció ja desapareguda. Les vuit estel·les d’aquest conjunt
escultòric de ferro i ceràmica evoquen, amb molta força, la necessitat de la no
violència i la pau. S’ubiquen just al vestíbul del nou equipament municipal de la Torre
del Llimó, a tocar de l’indret on s’hi preservarà la memòria dels rentadors. Esdevindrà
una preparació per accedir al jardí, unint patrimoni, memòria, art i cultura de la pau.
Forn del Tallero: testimoni preindustrial
L’altra espai on més esforços s’han invertit per valoritzar el patrimoni arquitectònic, ha
estat el nou equipament municipal del Forn del Tallero. Aquest antic forn del pa datat
del segle XIX, es troba ubicat al cor del barri Antic, al carrer Cardenal Vidal i Barraquer
número 28. La casa que contenia el forn fou enderrocada a l’any 2003, preservant
però, a la planta baixa, la construcció de l’antic forn de llenya ara ja restaurat.
Aquest Forn del Tallero és un element del patrimoni preindustrial de Cambrils, que
dóna mostra del passat més recent de la vila, com era el Barri Antic i com vivien els
seus habitants. L’actuació té com a finalitat crear un nou element visitable al barri,
incrementant d’aquesta manera, l’oferta cultural i turística de la zona. Per aquest
motiu, el Ple de l’Ajuntament de Cambrils del dia 30 de juny del 2009, va adscriure el
Forn del Tallero al Museu d’Història de Cambrils per convertint-lo en un nou
equipament museístic.
L’avantprojecte denota la necessitat de centrar els continguts a partir de la història
d’una família de forners. Es mostraria la producció artesanal del pa i el seu procés
d’elaboració, fet que permetria posar en relació el forn amb altres recursos
patrimonials ja existents, com són el Molí de les Tres Eres i el Museu Agrícola de
Cambrils, per tal de poder explicar totes les etapes de transformació dels cereals fins
arribar a l’elaboració del pa, des del camp de conreu, passant per la mòlta del blat i la
seva transformació a l’obrador.
Es presentaria així un testimoni del passat del municipi i dels oficis tradicionals que es
portaven a terme a la vila, com eren les tasques del pagès, d’un moliner o l’ofici de
forner. D’aquesta manera, es preveu profunditzar en aquestes activitats industrials
tradicionals, per mitjà de la seva arquitectura, les seves funcions, etc., unificant en una
visita el Molí de les Tres Eres, el Forn del Tallero i el Museu Agrícola de Cambrils.
Caldrà doncs iniciar un projecte museogràfic que es centri en:
- Divulgar el patrimoni industrial de Cambrils i donar rellevància a les indústries
tradicionals, posant en relació totes les representacions d’aquest patrimoni
industrial presents en el municipi.
- Posar en valor un element del patrimoni històric de la ciutat, el forn de pa de Cal
Tallero, fent una interpretació que faciliti la comprensió i la visita al mateix,
utilitzant tots els mitjans i recursos possibles.
- Crear un equipament cultural de qualitat que permeti una utilització polivalent de
l’espai que impulsi la programació d’activitats culturals al barri i una major
afluència de visitants al Barri Antic, creant així un motor de dinamització cultural i
econòmica per al barri.
Per aconseguir aquests objectius serà vital posar en valor tota la documentació oral i
escrita aconseguida darrerament i que es conserva a l’Arxiu Municipal de Cambrils. A
la vegada, la correcta disposició dels objectes del fons del Museu d’Història de
Cambrils, han de reforçar els continguts a explicar amb un llenguatge expositiu propi
dels ecomuseus.
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4.2.- POSADA EN FUNCIONAMENT DE LA TORRE DEL LLIMÓ COM EQUIPAMENT DE
REFERENCIA EN L’ÀMBIT DE L’EMPRENEDORIA I LA GASTRONOMIA DEL TERRITORI
La posada en funcionament de la Torre del Llimó com a equipament pel foment de
l’emprenedoria a Cambrils es presenta com una oportunitat per incidir en aquells sectors
econòmics amb possibilitats de creixement al municipi, sense dubte un dels principals és
el sector gastronòmic.
El sector empresarial cambrilenc relacionat amb la gastronomia i la restauració segueix
creant llocs de treball, generant riquesa i promovent una enorme visibilitat internacional
de Cambrils, de la Costa Daurada i de la gastronomia catalana, alhora que als seu voltant
ha començat a desenvolupar-se una emergent indústria gastronòmica.
És en aquest sentit que Cambrils, a través de la Torre del Llimó, té la oportunitat de
conglomerar una xarxa emprenedora, innovadora i creativa al voltant de la gastronomia
que contribueixi al creixement econòmic de la ciutat. Cambrils disposa avui de les
característiques necessàries per impulsar l’emprenedoria gastronòmica: un sector
agroalimentari propi, una restauració prestigiosa líder a la Costa Daurada, l’Escola
d’Hoteleria i Turisme de Cambrils i una marca d’èxit basada en el triangle gastronomia,
turisme i patrimoni.
Al mateix temps, L’Ajuntament de Cambrils i la Universitat Rovira i Virgili estan treballant
en la creació de l’Escola de Negocis en l’àmbit de la dieta mediterrània i la salut, una eina
per a la promoció econòmica del sector de l’oli, que ha d’esdevenir referència per la resta
de subsectors agroalimentaris i gastronòmics que tenim al municipi.
En paral·lel, el conjunt de Catalunya es troba avui apostant en la mateixa direcció de
Cambrils. La futura creació de la Comunitat RIS3CAT Gastronomia a nivell català
persegueix objectius molt similars als que la Torre del Llimó assumeix a escala local:
l’impuls econòmic a través d’una xarxa d’actors i un conjunt d’actuacions estratègiques
pel sector de la gastronomia a Catalunya i a Cambrils.
Així doncs, el foment de l’emprenedoria gastronòmica a través de la Torre del Llimó ha de
permetre:
- Generar iniciatives i eines de creixement pel sector gastronòmic cambrilenc
- Conèixer de primera mà les necessitats estratègiques del sector gastronòmic al
municipi
- Potenciar sinèrgies tractores rellevants mitjançant la col·laboració amb les
empreses i agents clau del sector gastronòmic, agroalimentari, turístic i cultural.
També serà un equipament que acollirà els Serveis de Participació Ciutadana permetent
aportar un aprenentatge col·lectiu als diferents projectes que es duran a terme, des de la
visió polièdrica d’introduir l’apoderament i la participació ciutadana com a manera
innovadora de treballar pel territori i els seus habitants.
Aquest dos departaments municipals tenen una clara capacitat de transferència de
coneixement i assumpció de lideratge en l’àmbit de la promoció de l’activitat econòmica
del territori tenint en compte la transformació de les necessitats socials de la seva gent.
S’uneix territori i ciutadania i això dóna valor i coherència a la política municipal que es
desenvoluparà a la Torre del Llimó. I contemplarà models de gestió col·laborativa d’espais
com el jardí i la Torre del Llimó que tenen un sentiment d’identitat i d’història col·lectiva
per tot el veïnat.
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4.3.- ENTORN URBÀ COMUNITARI
Afavorir un espai públic que configuri un continum urbà, on la plaça de la Vila fa d’àgora
urbana i té en cada extrem un equipament comunitari, per una banda el Forn del Tallero i
per l’altra el Centre Cultural.
Aquesta arteria de superfície urbana i equipaments col·lectius al servei dels veïns i veïnes
es pot consolidar un espai de referència d’ús molt pràctic, funcional, integrat que creï una
zona anomenada d’Entorn Urbà Comunitari, essent un escenari d’interacció i
d’autoregulació social.
Cal redimensionar el model de gestió, apostant per models de gestió col·laborativa, on la
ciutadania i les entitats prenen el protagonisme en l’ús dels espais i l’Ajuntament coordina
i fa de mediadora entre els diferents actors que s’hi van establint. La guia per a la gestió
col·laborativa d’espais i equipaments públics editada l’any 2015 per la Generalitat de
Catalunya ja exposa aquest model com l’imprescindible per facilitar la governança.
El Centre Cultural i l’espai urbà de la plaça de la Vila i el Forn del Tallero han de
reconvertir-se en l’espai públic plural i inclusiu que fomenti la cohesió social del Barri Antic
i exemplifiqui aquesta convivència a tot Cambrils.
Fer pedagogia de l’espai públic, creant noves iniciatives d’acció i creació cultural al carrer.
Posar en valor espais urbans que han estat centres econòmics, culturals i polítics de la Vila.
Posar en valor l’espai urbà, situant-lo com a escenari d’activitats culturals i creatives,
produint dinàmiques per activar i fomentar el respecte cap a l’espai públic. Conjuntament
amb la disposició de dos equipaments col·lectius és un privilegi, al qual un procés de
participació ciutadana ben planificat i executat ha d’incardinar i imbricar les possibles
propostes d’acció.
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