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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El passat 17 de maig es va posar en marxa el projecte de la “ParcQuinta. Espai lúdic 

familiar”, una iniciativa dissenyada, costejada i coordinada per l’associació “Tecletes” i que 

ha comptat, per a la seva execució, amb el suport de l’Ajuntament de Tarragona.  

El projecte s’ha proposat la recuperació i dinamització del Parc de la Ciutat -conegut 

popularment com la Quinta de Sant Rafel- a partir del foment de la criança respectuosa, la 

cultura, l’educació ambiental i la participació ciutadana. Concebuda com un projecte pilot per 

als mesos de maig i juny, la proposta beu d’altres iniciatives que fomenten la construcció de 

ciutat posant en el centre les cures i els infants i que han estat validades i consolidades en 

d’altres municipis del nostre entorn, com ara, Mas Pintat de Reus, o el Parc del turó de Can 

Mates de Sant Cugat del Vallès, així com també el Parque dos sentidos de Pontevedra o la 

Quinta de los Molinos de Madrid. 

La recuperació i dinamització del Parc de la Ciutat era i és una necessitat tan llargament 

reivindicada com vital i urgent. Es fa molt difícil d’entendre que, en una ciutat com 

Tarragona, amb un clima temperat que permet gaudir de les activitats a l’aire lliure durant 

tot l’any, el principal parc urbà no sigui, des de fa dècades, més que, en el millor dels casos, 

una zona de pas o un lloc on passejar el gos. La sensació d’inseguretat i d’abandonament 

d’aquest espai són sentiments àmpliament compartits per la ciutadania que l’han allunyat 

d’un espai amb gran valor històric, natural i també social. El projecte ParcQuinta ha pretès 

combatre aquesta situació a partir de l’organització d’activitats de lleure, destinades 

principalment a les famílies amb infants, de caràcter gratuït, que fomentin els valors de la 

igualtat, la sostenibilitat i la cultura, i que, amb la col·laboració d’una àmplia diversitat 

d’entitats associatives del territori, permetin redescobrir i configurar el Parc de la Ciutat com 

un espai públic, segur i accessible, de referència per a totes les persones que conviuen a 

Tarragona.  

La necessitat i la voluntat ciutadana d’assolir els objectius del projecte han vingut refermats 

pels resultats que -tot i el breu temps transcorregut- són ja clarament perceptibles i del tot 



satisfactoris. En menys d’un mes, el Parc de la Ciutat ha esdevingut un veritable espai lúdic 

i de trobada familiar i social, que fomenta el lleure educatiu, inclusiu, integrador, respectuós 

amb l’entorn i que a partir de la participació ciutadana i el suport de l’administració 

municipal, l’ha situat com un nou punt de referència a la ciutat per a un bon nombre de veïns 

i veïnes de Tarragona.  

En les quatre primeres setmanes, el Parc s’ha convertit en un espai de trobada, pel quan 

han passat ja gairebé 500 famílies, amb una mitjana de 40-45 famílies diàries, aplegant més 

de 920 nens i nenes i al voltant de 800 adults. 

De dilluns a divendres, en l’horari de 16.30 a 19.30h, s’hi han vingut desenvolupant i estan 

previstes més d’una quarantena d’activitats i tallers de tipus divers que han servit com a 

incentiu d’entrada al Parc, però també com a foment d’un lleure familiar i amb valors 

cívics i socials, que atén la mirada de l’infant i respecta i posa en valor l’entorn en què es 

desenvolupa. Així, s’han dut a terme tallers de contes populars i històries per la igualtat, 

activitats de dansa i música, de creació artística i fotografia, d’educació mediambiental, 

incloent una activitat de reconeixement de l’entorn del Parc, i de divulgació de la figura dels 

Germans Puig i Valls, reunions i trobades sobre criança respectuosa, entre d’altres. De forma 

complementària, s’ha contactat amb dues empreses que han ofert serveis de restauració 

mòbil (una creperia i una gelateria). 

Sota l’organització i coordinació de Tecletes, que ha posat a disposició la seva “play truck” 

com a centre de trobada i de custòdia dels materials de joc (joguines, contes, pintures, etc.), 

les activitats han estat realitzades per una vintena d’entitats associatives sense ànim de 

lucre, arrelades al Camp de Tarragona i que han posat els seus coneixements i temps a 

disposició sense cap compensació econòmica a canvi. La col·laboració entre les distintes 

entitats i la possibilitat de compartir un mateix espai, en un bon ambient, ha contribuït no 

només a teixir xarxes entre elles, sinó també a donar-les a conèixer a la ciutadania i, en 

darrera instància, a enfortir l’associacionisme tarragoní, eina essencial per a la participació 

democràtica de la ciutadania en els afers públics. 

El projecte s’ha dissenyat, en aquesta fase pilot, amb un pressupost molt baix, però que per 

una associació sense ànim de lucre com la nostra ha suposat un gran esforç econòmic per 

l’entitat. El projecte s’ha basat en una gran tasca del voluntariat per part d’un equip de 

sòcies, però alhora, hem  assumit la contractació d’una educadora a temps parcial i les 

despeses corrents derivades de la pròpia activitat de tallers i neteja constant dels materials, 

així com la preceptiva fiança municipal derivada del permís d’ocupació de l’espai públic. 

L’execució del projecte ha estat possible també gràcies al suport i col·laboració de 

l’Ajuntament de Tarragona, que, a banda de concedir els permisos corresponents i de 

facilitar els subministraments d’aigua i llum, ha instal·lat temporalment uns serveis sanitaris 

portàtils, ha intensificat els serveis de vigilància i neteja del parc i ha substituït algun 

mobiliari del parc, com ara bancs i papereres. Addicionalment, els serveis de restauració han 

tingut una gran acollida per part de les persones visitants, que n’han destacat la necessitat de 

potenciar aquest servei al Parc. 

En aquest context, és evident que, a dia d’avui, es pot parlar d’una clara dinamització del 

parc, que està essent recuperat per a la ciutadania, com un espai públic, familiar i lúdic, 

alhora que ha dignificat una part del seu espai i mobiliari urbà i, tot i que no es disposa de 

dades oficials, ha contribuït a reduir la sensació d’inseguretat. Sens dubte aquests avenços, 



dels quals ja se n’han fet ressò els mitjans de comunicació, han de ser valorats molt 

positivament, especialment, si es comparen amb l’estancament i degradació viscuts fins ara. 

No obstant això, són encara forces els dèficits amb els quals compta el Parc per tal de poder-

se assimilar als models de referència que el situïn com un parc públic inclusiu i articulador 

d’una ciutat cuidadora i sostenible. Alguns d’aquests dèficits tenen caràcter estructural i 

requereixen d’inversions importants, com ara la millora dels accessos al parc (en especial, 

per als infants i les persones amb necessitats especials) i també d’alguns altres espais, com la 

zona de jocs infantils o bé les zones esportives (porteries de futbol i cistelles de bàsquet), 

sense oblidar un dels aspectes essencials, com és l’estat d’abandonament en què es troba 

l’edifici modernista, referent més emblemàtic i valuós del Parc, que exigeix una total 

rehabilitació, per tal de poder destinar-se a un ús adequat i integrat en la dinàmica del parc i 

de la ciutat en el seu conjunt.  

Juntament amb aquestes mancances estructurals, un dels principals riscos del projecte és 

que no se’n pugui garantir la seva continuïtat o bé que se’n perdi la seva essència i els valors 

sobre els que s’ha construït el seu èxit inicial. Concebut com un projecte pilot per als mesos 

de maig i juny, el proper dia 20 de juny el ParcQuinta arribarà al final d’una primera etapa. 

Fet l’esforç col·lectiu d’impuls i posada en marxa i constatat el seu èxit, ha arribat el moment 

de la seva consolidació i fins i tot de l’expansió del seu model i valors cap altres zones de la 

ciutat. Així, es fa més que evident la necessitat de no deixar morir tots els beneficis 

generats que sens dubte són una llavor per a fer créixer els fruits d’uns valors amb els quals 

la Tarragona del present i del futur ha d’estar necessàriament lligada, com a ciutat oberta i 

dinàmica, sostenible, inclusiva, integradora i cohesionada, i al servei de les persones, del seu 

medi i de les futures generacions. Atès que tots aquests objectius i valors són plenament 

coincidents amb l’interès general i atès que la consolidació del projecte requereix d’uns 

recursos dels quals no en disposen les entitats no lucratives que fins ara se n’han 

responsabilitzat, ha arribat el moment que l’Ajuntament assumeixi el seu compromís de 

liderar la transformació del Parc de la Ciutat. 

 



 

 

Per tots aquests motius, es proposa i s’insta a l’Ajuntament de Tarragona a l’adopció dels 

següents ACORDS:  

 

1. Prioritzar com un objectiu de ciutat la recuperació i dinamització del Parc de la Ciutat 

com un espai públic, de gran valor natural i de socialització ciutadana, al servei de les 

persones i de la construcció d’una ciutat inclusiva, integradora, cohesionada, sostenible, 

igualitària i que posi al centre els infants i les famílies. 

2. Donar continuïtat als objectius del Projecte ParcQuinta i assumir-ne el lideratge i 

responsabilitat públics, garantint la participació de la ciutadania, i, en especial, la de les 

entitats associatives directament interessades, en la presa de decisions.  

3. Dotar el Parc de la Ciutat dels recursos i inversions necessaris que garanteixin que els 

èxits de dinamització i transformació assolits durant els mesos de maig i juny de 2021 

tinguin caràcter permanent i estable en el futur. En particular, mantenir i reforçar els serveis 

de seguretat i neteja, construir uns banys públics permanents i més fonts d’aigua potable.  

Així mateix, valorar la inclusió al parc de serveis de restauració bàsics a l’abast de tota la 

ciutadania.  

4. Millorar l’accessibilitat al Parc, tot revisant els seus diferents punts d’entrada i sortida i 

realitzant les reformes que garanteixin un accés adequat i en condicions d’igualtat als infants 

i a totes les persones dependents i amb necessitats especials.  

5. Garantir una oferta continuada i regular d’activitats lúdico-familiars i de lleure educatiu 

que es desenvolupin en el Parc, amb caràcter gratuït, obertes al conjunt de la ciutadania i que 

fomentin els valors de la solidaritat, la integració, la sostenibilitat, la igualtat de gènere i 

l’educació cívica i la participació ciutadana. A aquests efectes, cal preveure els recursos 

personals i materials suficients que permetin posar en marxa un equipament municipal que 

tingui per objecte la prestació d’un servei de dinamització lúdico-educativa que es dugui a 

terme al Parc i estigui destinat preferentment als infants i a les famílies de la ciutat. 

6. Adoptar el compromís que totes les iniciatives i actuacions que es puguin fer al Parc de la 

Ciutat en el futur, en els seus diferents espais, edificis i equipaments, comptin amb una 

adequada col·laboració público-privada, publicitat i participació ciutadana, i integrin la 

perspectiva de gènere i diversitat, de sostenibilitat i d’atenció a la infància i adolescència. 

7. Garantir el necessari i adequat manteniment i actualització de tots els serveis, inversions i 

actuacions que es realitzin al parc, a l’efecte d’evitar una nova degradació o abandonament 

del Parc i dels seus diferents espais. 

 

Tarragona, a 10 de juny de 2021. 


