
- DEL CERCLE DIESTUDIS HISTORICS I SOCIALS - - G U I L L E M  O L I V E R  



Butlletí Trimestral 
del Cercle 
d'Estudis Histdrics 
i Socials "Guillem 
Oliver" del Carnp 
de Tarragona 

Any I - Núm. 3 
setembre 1989 

Edicib: 
CEHS "GuillemOlivei" 

Redacció i 
Administració: 
RarnblaVella, 30. Apartat 
de Correus 244.43080 
Tarragona 

Consell de Redacció: 
Maria Bonet, Maria Ramon 
Cubells. Andreu Dasca. 
Esteve Masalles, Joan 
Masalles. Maria Jesús 
MuiAos, Jordi Pique i 
Jordi Rovira. 

Fotografies: lgnasi Salat 

Tirada: 200 exernplars 

Impressió: irnprernta 
Cataiunya c/ Ferrers, 1 
Tarragona. 

Els articles publicats 
expresen només 
I'winió dels seus autors. 

'El gravat de la 
portada ha estat extret de 
I'obra de J. TAYLOR 
"Voyage Pittoresque en 
Espagne, en Portugal et 
sur la Cote d'Alrique, de 
Tanger a Tétouan." Vol. II 
planches. Paris 1832. L 

1 Carrer San1 Llorenq, 15 Telifon 23 50 25 43003 TARRAGONA 



CARTA DEL 
CONSELL DE 
REDACCI~ 

En les riltimes d h & s  Tamgona ha patil els efecles 
d'una induscrialització rardana. en la qual han participt 
poques iniciatives autbctones. que s'ha nst abocada a I'espe- 
ciatieació indushial i de serveis (peucqufmica i turisme). 
EI comeq, C O ~  a activitat tercisria, se nba beneficiat en 
aprofitar I'increment de consum o en actuar de motor. com 
ds el cas del Pon. En m1 el prock el nucti dirigeni iarra- 
goni, des de diverses opcions politiques, ha jugat el paper 
que ti componia en el disseny econbmic de la ciutal. 

La peucquimica i el turisme. activirats tebricament poc 
agermanades. s'han uobat unides a Tarragona i han mosuat 
com poden anibar a incidir en I'enmrn natural i en la manera 
de configurar la ciutat. Ambdues han apmfitat la magnífica 
sonida al mar, el &gim de vents. el clima i la xarxa de 
comunicacions. Mentre la indristria arribava fins a nuclis 
interiors del Camp, coincidia amb el turisme al llarg de la 
costa. Perb I'entesa ha estat possible gdcies a I'acord i a la 
sintesi dels interessos dels nuclis socials capdavanters en les 
diverses activitau. A iall d'hipbtesi, ben plausible al nostre 
entendre, plantegem que aquesia entesa no hauria estat 
possible si hi hagués hagut un model de creixement equi- 
librat. És a dir. sense la urbaniizació massiva i indiscri- 
minada de la costa no podria donar-se la convivbncia amb el 
sector industrial que tenim. El desig d'una &pida indus- 
trialització, sense preveuresn per exemple els costos socials 
futurs. seria una garantia peral desenvolupament de negocis 
immobiliaris i de la mena de turisme actual. En definitiva, 
el model de creixement tindna molta similitud amb els 
pnxessos de "creixement peri@ricW o "desenvolupament ter- 
cermundista" en els quals el desequilibri i ladependbncia s6n 
els eixos fonamentals. 

Ens mbem davant un sector turistic que ha esdevingut 
rendible en massificar la seva oferta, deixant aixi sentir els 
seus efectes en I'urbanisme. I'entorn i la.qualitat de la de- 
manda. Per alha banda, I'especialització peuoquimica, fona- 
mentada en plantes que ocupen molt de sol i intensives en 
capital. ha barrat el pasa la diversificació indusuial. perno 
parlar dels greus pmblemes en la qualitai de vida de tota la 
població que ha obligat a fortes inversions públiques per 
inteniar pal.liar-los. Perb no tot ha estat negatiu; el comeF 
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s'ha vist beneficiat i una porció de la població ha incremen- 
tat el seu poder adquisitiu. 

Ara que s'ha recuperat el vell llenguatge del "creixement 
pel creixement" cal rembar el sentit de la realitat els nos- 
ues recursos naturals s6n limitats i I'equilibri 6s precari. !, 
Caldriaconcreiar, doncs. en que consisteix la "pmmoció eco- $ 
nbmica". Davant la indefinició. cal comeqar a pensar en un 5 

model que pos¡ I'bnfasi en la diversificació d'activitats, I'equi- 
libri amb I'entorn i la limitació dels privilegis i les falses 
necessiiats. Cal* combaue qui ens ofereix un model actua- - -  . : --, 
liizatdel vell creixement desequilibrat sora un discurs de mo- 
derno~, incapac en el fons d'allunyar-se de padmeaes tercer- 
mundistes. Sabem que el model que hem assenyalaL li fal- ? 

ten encara moltes voluntau i que no nndran de qui pensa 
únicament en termes de rendibilirat electoral. Amb audscia i 
imaginació potser se13 possible en un futur mds o menys 
proper. 


