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Carlos Domènech Goñi
El Pla Cultural dels Jocs Mediter-
ranis, que tindran lloc a Tarrago-
na entre els dies 22 de juny i 1 de 
juliol d’aquest any, ha passat a 
mans del Partit Popular. La regi-
doria de Cultura de l’Ajuntament 
de Tarragona, encapçalada per la 
socialista Begoña Floria, va dei-
xar de treballar en aquesta qües-
tió fa un mes. Segons ha pogut 
confirmar aquest mitjà, el nou 
encarregat del Pla Cultural de 
Tarragona 2018 és el regidor po-
pular José Luis Martín. Aquest, 
junt amb el seu equip i els serveis 
d’una empresa externa, haurà 
d’acabar de redactar i posterior-
ment executar aquest Pla a tan 
sols cinc mesos de l’inici de l’es-
deveniment.

El Pla Cultural dels Jocs Me-
diterranis ha passat, fins al mo-
ment, per mans de tres regidors 
de tres partits diferents. El pri-
mer que va encarregar-se de la 
realització del projecte va ser 
l’exregidor de Cultura, Josep Ma-
ria Prats, portaveu d’Units per 
Avançar. Prats, però, va dimitir 
després dels fets de l’1 d’octubre, 
motiu pel qual se’n va desvincu-
lar completament. Va ser ales-
hores quan la socialista Begoña 
Floria va agafar les regnes de la 
regidoria de Cultura i, al seu torn, 
del Pla Cultural dels Jocs.

Una de les primeres declara-
cions de Floria després de tornar 
a la regidoria de Cultura va ser la 
següent: «El Pla Cultural dels Jocs 
Mediterranis de Tarragona 2018 
estarà enllestit el mes de desem-
bre». Era el 24 d’octubre de 2017. 
Més de tres mesos després, però, 
aquest projecte encara no ha aca-
bat. I Floria i la resta de tècnics 
de Cultura es van desvincular 
del Pla fa un mes. L’equip de Flo-
ria, abans de desvincular-se de 
l’elaboració del Pla, va redactar 

un document on es recollien les 
diferents activitats culturals de 
la ciutat programades per aquest 
2018. El document es va presen-
tar a la comissió organitzadora 
dels Jocs, encapçalada per Javier 
Villamayor (PSC) abans del 31 de 
desembre de 2017. Aquella fou 
la darrera tasca encomanada a 
l’àrea de Cultura del consistori. 
Tot i això, Floria va voler subrat-
llar a aquest mitjà que «des del 
meu punt de vista, el govern és 
un, i és indiferent qui hi hagi al 
capdavant». 

El nou encarregat del Pla Cul-
tural és el primer tinent d’al-
calde i regidor de Presidència, 
Transparència, Govern Obert, 
Espais Públics i Contractació de 
l’Ajuntament, José Luis Martín 
(PP). Aquest, comptarà amb els 
serveis d’una empresa externa 
per elaborar el projecte. 

Crítiques de la CUP
El nou canvi al capdavant 
d’aquest projecte ha aixecat 
les crítiques de la Candidatura 
d’Unitat Popular. «La CUP exi-

gim al govern municipal que si-
gui transparent amb tot aquest 
desgavell i volem conèixer els de-
talls sobre el mencionat progra-
ma cultural i per què ha causat 
tant de malestar dins la regidoria 
de Cultura», expressaven els an-
ticapitalistes. Des de la CUP la-
mentaven que, «de tant en tant, 
es parla d’aquest Pla, però ningú 
no l’ha vist», i subratllaven que 
tot el que envolta els Jocs Medi-
terranis és «opac». 

D’altra banda, es posicionaven 
a favor de la idea que l’exregidor 
de Cultura, Josep Maria Prats, 
va presentar en un inici: l’elabo-
ració del Pla ha de ser tasca de 
la Fundació Jocs Mediterranis 
2018. Amb l’entrada de Floria, 
però, aquesta opció es va deses-

timar, i Cultura va tornar a fer-
se càrrec del Pla. «Entenem que 
aquesta decisió tenia tota la seva 
lògica, ja que la dotació de per-
sonal de Cultura fa temps que és 
clarament insuficient i, si les fei-
nes es tiren endavant, és perquè 
les persones que hi fan feina te-
nen una capacitat de treball més 
que demostrada i són uns grans 
professionals», declaraven els 
anticapitalistes. 

En les darreres setmanes, no 
només la CUP ha reclamat decla-
racions de l’equip de govern. Al-
tres grups municipals com ERC o 
el PDeCAT també han demanat 
una reunió de la comissió infor-
mativa dels Jocs 2018 de manera 
urgent per la «desinformació» 
que hi ha al seu voltant. 

El Pla Cultural s’havia 
d’enllestir el mes de 
desembre, però encara 
no té data de presentació

Floria expressava que 
«el govern és un i és 
indiferent qui hi hagi al 
capdavant del Pla»
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El PP i una empresa externa es fan 
càrrec del Pla Cultural dels Jocs
La regidoria de Cultura de l’Ajuntament, encapçalada per Begoña Floria (PSC), va deixar de treballar en el projecte fa un mes
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El Primer Tinent d’Alcalde, José Luis Martín (PP), és el nou encarregat del Pla Cultural dels Jocs. 

El PDeCAT pregunta 
a l’equip de govern 
per la reforma de la 
plataforma del Miracle

El grup municipal del Partit 
Demòcrata (PDeCAT) a l’Ajun-
tament de Tarragona ha lliurat 
per escrit una sol·licitud d’in-
formació a l’equip de govern 
(PSC-PP)  per tal de conèixer el 
perquè del retard en l’aprova-
ció del projecte de reforma de 
la Plataforma del Miracle. «El 
govern municipal es va com-
prometre a aprovar el projecte 
l’octubre de l’any passat, un 
projecte que havia de millorar 
la plataforma de formigó, dig-
nificar l’entorn i donar acti-
vitat a la zona amb l’obertura 
d’un restaurant», ha recordat 
el portaveu del PDeCAT, Dídac 
Nadal, que ha assegurat que, a 
hores d’ara, «no hem rebut cap 
informació sobre l’esmentada 
actuació». «Esperem que no 
passi el mateix que amb el fa-
mós projecte Ecoparc del Mi-
racle, una promesa electoral 
del senyor Ballesteros sobre la 
qual no se n’ha tornat a parlar 
més», ha manifestat Nadal. El 
portaveu del PDeCAT lamen-
ta aquest nou retard davant 
la «urgència» de recuperar un 
espai emblemàtic de la ciutat. 
«És inadmissible que aquesta 
zona, un indret de postal, resti 
així», cloïa. Redacció

S’obre el concurs de 
relats i còmics pel Dia 
de la Dona

La regidoria de Serveis a 
la Ciutadania i Polítiques 
d’Igualtat ha convocat la 18a 
edició del concurs literari Re-
lats de Dones i enguany, com 
a novetat, també hi haurà un 
concurs de còmics.  Les con-
vocatòries són amb motiu del 
dia Internacional de la Dona, 
que se celebra el 8 de març. 
Les bases de la convocatòria 
es poden consultar al web de 
l’Ajuntament. El termini acaba 
el 25 de febrer. Redacció


