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1. Vocació i encaix del document 
• Amb la voluntat d’acompanyar el Procés Participatiu El futur del Camp, impulsat des del Departament

de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori I en col·laboració amb la Universitat Rovira i 
Virgili, ha elaborat un document informatiu d’anàlisi preliminar que pretén establir un retrat de la realitat 
urbanística, cartogràfica, demogràfica i estadística del sistema urbà que conformen els sis municipis 
inicialment adscrits a l’àmbit metropolità del Camp de Tarragona (AMCT): Tarragona, Reus, 
Constantí, Salou, La Canonja i Vila-Seca.

• El treball de buidat sistemàtic de la informació i dades corresponents als sis municipis ha estat coordinat 
des del Centre de Recerca Urbana del Camp -adscrit a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de 
Reus- i seguit per un Comité Científic de representants de diverses disciplines de la mateixa URV amb 
la cooperació dels serveis tècnics dels diferents ajuntaments i institucions territorials implicades. 

• Aquest primer diagnòstic s’ha centrat, principalment, en la identificació dels elements conjunts i comuns 
de l’àmbit que, sumats de manera orgànica a les aportacions derivades del Procés Participatiu, haurien 
de permetre definir les directrius i continguts que han de guiar l’elaboració d’un pla urbanístic de 
caràcter supramunicipal que vertebri el territori a partir del reequilibri i transformació dels seus espais 
d’oportunitat.
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2. Objectius generals del document
• Contribuir a un millor coneixement de les dinàmiques territorials que operen al sistema urbà del Camp 

de Tarragona.

• Elaborar un primer diagnòstic de la realitat metropolitana i les lògiques supramunicipals a través d’un 
buidat sistemàtic i homogeneïtzació de les dades que permeti construir un atles metropolità. 

• A partir de la identificació d’un seguit d’indicadors, fer extensius a la ciutadania els principals trets 
identificatius de l’àmbit així com els seus reptes i oportunitats per tal d’assolir un territori més coherent i 
equilibrat a escala supramunicipal.

• Aportar una base quantitativa i material de suport cartogràfic per articular les directrius sobre les quals 
caldrà versar l’elaboració d’un document de planificació urbanística estratègica adaptat a les especificitats 
del Camp de Tarragona.

• Divulgar la realitat i especificitat del territori metropolità a partir de la identificació dels seus principals 
dèficits, inèrcies, potencialitats i oportunitats de transformació.
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3. Objectius específics del document
• Estructurar una contextualització que permeti establir un debat sobre l’àmbit geogràfic i administratiu 

sobre el que operen les dinàmiques metropolitanes del sistema urbà del Camp de Tarragona.

• Determinar les necessitats contemporànies d’aquest territori a partir d’un debat ciutadà tècnicament 
informat.

• Reconèixer els vectors propis que han de guiar la planificació urbanística metropolitana i 
supramunicipal del Camp de Tarragona.

• Identificar i posar en valor, a partir de la cartografia unitària i sistematitzada, els elements comuns i 
conjunts de l’àmbit.

• Reconèixer els reptes i les problemàtiques compartides de l’àrea.

• Concebre àmbits viables de col·laboració i governança compartida.

• Obtenir una línia de base sobre el que estructurar posteriors treballs de diagnosi específica i 
monitorització de les evolucions o tendències dels processos territorials estudiats.

• Reforçar el paper de la universitat com a agent articulador de les veus del territori i consolidar-la com a 
observatori de les seves dinàmiques urbanes. 
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4. Format del document
• El document que es presenta aquí és el recull de material gràfic i cartogràfic que, de manera 

sintetitzada, acompanyarà en format expositiu els debats que tindran lloc al voltant de les 9 taules que 
se celebraran del 4 al 8 d’octubre de 2021 a l’ETSAR (Campus Bellissens). 

• La sèrie de mapes, plànols, infogrames, gràfics, fotografies i textos han estat construïts a partir dels 
treballs de buidat i homogeneïtzació d’informació pública i oberta o cedida específicament per agents i 
institucions del territori a aquest efecte.

• És i s’ha d’entendre com un material dinàmic i evolutiu que serà oportunament revisat i ampliat a partir 
dels conceptes i plantejaments derivats del Procès Participatiu.

• Com a resultat esperat, en derivarà un atles del Camp sobre el que s’estructurarà el document de les 
Directrius Urbanístiques.

• Amb la voluntat de treballar sobre eines i instruments que fomentin la transparència i divulgació del 
coneixement, un possible resultat derivat complementari podria ser un visor en obert.

>
>
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5. Estructura bàsica del document
• Per tal de mantenir la coherència amb el Procés Participatiu, el document s’estructura a partir de            

set blocs temàtics coincidents amb els diferents eixos de debat sobre els que s’articularan les taules:

• Eix 1. Determinació de l’àmbit metropolità del Camp de Tarragona.

• Eix 2. Models de mobilitat i accessibilitat òptima en el Camp de Tarragona.

• Eix 3. Protecció i posada en valor de l’espai agrícola. 

• Eix 4. Modernització dels assentaments urbans.

• Eix 5. Projecció del model econòmic del territori. 

• Eix 6. Definició del models mancomunats energètics i metabòlics. 

• Eix 7. Establiment de marcs de governança.
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6. Material complementari al document
• Com a material de recerca propi i complementari en termes de contextualització i posada en valor de les 

especificitats de l’àmbit metropolità del Camp de Tarragona, aquest document ha produït igualment:

• Una maqueta territorial a escala 1:7.500 de l’àmbit estudiat que acompanyarà els debats. 

• Recerca històrica (cartografies, planejament, fotografia i textos) i treball d’arxiu per tal d’establir un 
cronograma de l’evolució recent de la transformació urbana del Camp. Aquest apartat s’ha titulat 
d’on venim.

• Aproximació polièdrica a la construcció de l’imaginari col·lectiu del Camp a través de disciplines 
culturals com la pintura, el cinema, la literatura, la música, les postals o la festa i tradició.

• Una línia de recerca paral·lela a l’anterior fa referència a l’imaginari projectat o com ens expliquem, 
com a territori o ciutat, a través de les xarxes socials i webs promocionals, quins valors explicitem i 
quines especificitats ressaltem de l’àmbit.

• Per últim, una darrera recerca, de vocació més acadèmica, se centra en les definicions dels 
processos i dinàmiques de transformació urbana que ha viscut aquest territori en les darreres 
dècades o que representa la seva situació actual.  







1. àmbit

• Aquest primer capítol, tracta de manera 
transversal a totes les taules de 
participació, qüestiona la delimitació 
geogràfica i administrativa que definiria 
l’Àmbit Metropolità del Camp de 
Tarragona.

• Com a punt de partida, cal considerar que 
inicialment s’ha considerat que el sistema 
urbà de l’AMCT queda definit per sis 
municipis: La Canonja, Constantí, Reus, 
Salou, Tarragona i Vila-seca.

• Respon aquesta delimitació a la realitat 
metropolitana percebuda des de 
l’imaginari col·lectiu o la tradició històrica? 
I segons les lògiques del continu urbà i els 
usos? de les infraestructures i de la 
mobilitat? des de l’activitat econòmica? 
Des de la lògica mediambiental de gestió 
de recursos i residus? I des dels riscos?    



Delimitació inicial de l’AMCT segons continu urbà, 
topografia, hidrografia i sistema d’infraestructures. 

Font: Elaboració pròpia equip URV 









2. mobilitat

• Aquest capítol explora la manera com ens movem pel Camp de 
Tarragona, com hi arribem i com en sortim, tant a nivell de 
persones com de mercaderies i béns de consum. 

• Estudia, alhora, patrons socials associats al desplaçament, 
costos derivats en termes econòmics i temporals i grau 
d’accessibilitat en funció de variables com el gènere o l’edat.

• En aquest sentit, quantifica els viatges i pondera els principals 
modes de desplaçament fent palès un elevat ús del vehicle 
privat per a desplaçaments quotidians i l’escassa intermodalitat 
que podria beneficiar la mobilitat activa i augmentar el nivell 
d’accessibilitat en transport públic.

• Analitza, igualment, la disposició, nivell d’ús de les principals 
vies de comunicació, qüestionant el seu possible efecte 
fragmentador en alguns trams o explorant el potencial 
d’intensificació d’algunes de les seves arquitectures com els 
nusos viaris o els espais per la logística.

• Retrata l’oferta, la demanda i la xarxa de servei del transport 
públic.























3. espai agrícola

• El tercer apartat parteix del reconeixement 
actiu del l’espai agrícola com un dels 
elements fonamentals comuns a l’AMCT. 

• Així doncs, l’estudi de l’ocupació del sòl dona 
peu a la descoberta de patrons, geometries, 
densitats i, en definitiva, capacitat agrològica i 
productiva pròpies de l’agricultura de regadiu 
i secà.

• Cartografia l’efecte que té la disposició dels 
usos i funcions sobre el territori i el paisatge 
derivat, parant especial atenció als àmbits 
d’abandonament progressiu de l’agricultura.

• Identifica les unitats de paisatge, les seves 
estructures geològiques, els seus principals 
valors a protegir i els riscos a mitigar. 



















4. assentaments urbans

• Aquest capítol interroga els diferents teixits urbans 
de l’AMCT i explora la relació entre les estructures 
morfotipològiques del construït i les qualitats de 
vida associades.

• En aquest sentit, explora la correlació de diferents 
variables físiques com l’edat dels edificis, la seva 
qualitat material o l’estat de conservació, la 
distribució residencial i les seves característiques, 
l’estructura de l’espai públic, la catalogació de les 
seves places i carrers, la determinació dels llocs 
simbòlics, la proximitat dels equipaments i serveis 
bàsics, el nivell d’accessibilitat per mitjà del 
transport públic o el grau de barreja dels usos en la 
determinació de la qualitat de vida i la salut de les 
persones residents.

• Un darrer apartat centra l’atenció en els teixits 
programats i encara no desenvolupats, és a dir, els 
sòls urbanitzables o àmbits expectants i el seu 
potencial.





















5. activitat econòmica

• El cinquè bloc qüestiona l’evolució i tendències del 
model econòmic sobre el que s’ha estructurat el 
creixement i desenvolupament de l’AMCT en les 
darreres dècades a partir de l’estudi dels seus sectors.

• Atenent que el sector primari ha estat estudiat en el 
tercer capítol, aquest para especial atenció a la 
distribució del sector industrial i de serveis analitzant 
les característiques dels polígons, el seu estat 
d’ocupació i la seva relació amb els teixits residencials 
o les infraestructures.

• D’igual manera, localitza les activitats comercials i de 
serveis i cartografia les principals xarxes de distribució 
dels béns de consum i els seus fluxos de distribució 
logística.     

• Per últim, estudia la disposició i impacte de l’activitat 
turística en aquest àmbit, posicionant l’efecte derivat 
de l’estacionalitat com un dels principals reptes fer 
front a models més resilients o equilibrats del territori.  























6. metabolisme

• El sisè capítol se centra en els sistemes metabòlics del 
territori i la seva capacitat de regular els fluxos dels 
serveis i els residus generats.

• La cartografia de les seves xarxes de distribució revela, 
molts cops, una ocupació irracional dels seus traçats i 
explicita disfuncions i fragmentacions dels espais de 
vora. 

• L’estudi dels seus cabals de subministre i volums de 
consum, en canvi, retrata un territori vulnerable i 
dependent en termes d’accés a l’aigua i amb un model 
energètic poc sostenible. 

• Pel que a  la gestió de residus, tant domèstics com 
industrials, el territori presenta infraestructures 
mancomunades i competents.  

• Per últim, per la naturalesa del territori i la seva vocació, 
la gestió dels riscos -naturals i antròpics- i la seva 
prevenció i mitigació esdevenen un dels principals reptes 
de futur per l’AMCT. 































7. governança

• L’últim dels blocs fa referència a les estructures de 
govern i els instruments de gestió del territori de 
l’AMCT a partir del debat sobre de les competències 
adscrites a cada actor o institució involucrats en la 
definició del seu model de desenvolupament i la 
seva execució. 

• Qüestiona, per tant, la necessitat d’incorporar 
estratègies de mancomunació de serveis, 
racionalització de les infraestructures, funcionament 
sistèmic dels equipaments, la integració dels modes 
de transport com a eines de reequilibri territorial.

• En aquest sentit, planteja el rol que podria jugar una 
entitat supramunicipal en termes de planejament 
urbanístic, transformació del model energètic o 
productiu, la gestió més eficient de les xarxes 
metabòliques o la mitigació dels riscos.  


















