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Tarragona tindrà una nova fa-
çana marítima el 2017. L’Ajun-
tament ha dissenyat un projecte 
que pretén canviar radicalment 
la platja del Miracle i tot el seu 
entorn en vista als Jocs Medi-
terranis de 2017.  Les obres, que 
es preveu que s’iniciïn el 2016, 
tindran un cost aproximat de 
2,5 milions d’euros i volen ser la  
nova imatge de la ciutat des del 
mar. 

La principal actuació es farà en 
la plataforma de ciment que ser-
veix d’aparcament pels vehicles 
dels ciutadans que van a la platja 
del Miracle. Aquesta estructura 
de ciment i formigó (12.000 to-
nes), que va generar moltes críti-
ques quan es va construir pel seu 
impacte visual, es troba tancada 
al públic en la seva part superi-
or per diverses deiciències i el 
plantejament inicial era ender-
rocar-la. L’Ajuntament, però, ha 
decidit no fer-ho pel seu cost i i 
l’impacte mediambiental —en 
una demolició s’ha calculat que 
es generarien uns 5.000 metres 
cúbics de runa que es consideren 
díicilment reciclables—  i reha-
bilitarà i reaproitarà els materi-
als. Així, es preveu treure les més 
de 600 bigues que hi han al pis 
superior (formigó prefabricat) i 
que fan de sostre i, enlloc de llen-
çarles, es reaproitaran en forma 
de bancs al passeig marítim, gra-
deries per un nou espai obert que 
pot servir d’auditori entre el fortí 
de la Reina i el fortí Sant Jordi o 
de murs de contenció a la platja. 
Sobre les estructures que quedin 
dempeus, en aquesta platafor-
ma, es situaran uns petits molins 
de vent per generar energia eòli-
ca en primera línia de mar i una 
sèrie de plaques foltovoltàiques 
en la segona ila i ins el inal per 

captar llum solar i transformar-
la en energia. L’electricitat obtin-
guda d’aquesta manera es faria 
servir per donar servei a la caseta 
de la Creu Roja i de tres guingue-
tes de platja més un Beach Club 
(club de platja) que s’instal·larien 
just davant de la sorra, on actu-
alment la plataforma dóna pas a 
la platja i la Creu Roja ja té el seu 
local. 

El projecte vol integrar aques-
ta zona construïda amb l’espai 
natural que hi ha al voltant. De 
fet, s’han recuperat imatges dels 
anys 50 i 60 del segle passat on es 
pot veure com la platja del Mira-
cle i la zona de vegetació que hi 
ha ins la via del tren, formen una 
unitat mentre ara, amb la plata-
forma, es considera que aquest 
parc es troba fragmentat. Així, 

es preveu reaproitar les pèrgo-
les de fusta que hi han sobre la 
plataforma i fer-ne una coberta 
vegetal. Es potenciaria i millo-
raria l’espai destinat a fer esport 
i que ara es troba just abans de 
la plataforma, tot venint des del 
Port Esportiu, s’instal·laria una 
zona de pícnic i s’arranjarien les 
zones de jocs a més, de, previsi-
blement, fer un parc d’escultures 

a la vora. El nucli del projecte és, 
però, tenir una zona comple-
tament sostenible que s’integri 
amb l’orograia de la zona com 
abans de fer la plataforma, sense 
que els canvis tinguin un efecte 
perjudicial a nivell econòmic i 
del mediambient.

El projecte URBAN
La idea de la remodelació del 

Miracle s’uneix amb el projecte 
dels Jocs Mediterranis i l’Smart 
City, en què es vol fer de Tarra-
gona una ciutat que sigui capaç 
de contaminar menys i ser més 
eicient energèticament, a banda 
de ser més àgil a l’hora de reco-
llir dades en temps real sobre els 
diferents aspectes del funcio-
nament de tots els serveis. Així, 
l’Ajuntament pretén incloure 

La platja del Miracle tindrà un nou aspecte l’any 2017 coincidint amb la celebració dels Jocs Mediterranis.

URBANISME

El Miracle es convertirà en un parc 
ecològic amb múltiples opcions d’oci
Es rehabilitarà tota la zona, que es pretén que sigui sostenible; tindrà un cost de 2,5 milions d’euros i es preveu que estigui llesta abans dels Jocs
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A dalt: plataforma del Miracle 
sense les bigues del sostre. A
sota, vista àeria: 1) Creu Roja,
2, 3 i 4) guinguetes de platja i 5)
Beach Club.

aquesta remodelació dins el pro-
jecte europeu URBAN de la Unió 
Europea. Aquests premis, que 
subvencionen d’entre un 50 a 
un 60% de les propostes que es 
presenten en l’àmbit de ciutats 
que siguin més netes i més ei-
cients, s’entreguen anualment 
i Tarragona ha decidit optar-hi 
amb un projecte global on l’es-
trella seria l’Anella Mediterrània 
—pels Jocs, que estaria a Camp-
clar— però que inclouria també 
aquest espai del Miracle. El cost 
del projecte global de Tarragona 
als URBAN es situaria en uns 
15 milions d’euros i, si la Unió 
Europea concedeix un dels seus 
guardons, la inversió per part 
municipal es reduiria ins més de 
la meitat. Malgrat tot, si el pro-
jecte no resultés premiat, el con-
sistori tarragoní té previst tirar 
endavant l’Eco-parc del Miracle 
de totes maneres. L’accés des de 
la ciutat es faria, a més, per dos 
passos elevats, un, al costat de 
l’aniteatre i l’altre, per l’estació 
de tren d’Adif.

Aquesta actuació del Miracle 
ha de comptar, però, amb el vis-
tiplau del servei de costes i medi 
marí del Ministeri d’Agricultu-
ra,  Alimentació i Medi Ambient 
abans de fer-se realitat.

Múltiples propostes per reaprofitar les 
bigues que es treuran de la plataforma

El desmantellament parcial de la plataforma de la platja del 
Miracle contempla el reaproitament de les 600 bigues que es 
preveu que es treuran. D’una banda, es farà un auditori en-
tre els dos fortins (de la Reina i Sant Jordi) i, d’altra, podran 
ser bancs per tot el passeig, baranes, o bé fer-les servir com a 
murs de contenció.
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