
Vesprades a l’hort. Espais 
de reflexió  



Manca d’habitatge protegit 

Crisi del sector de la construcció 

Per què? 



Qui? 



On? 



I a la Canonja què? 





Què implica l’ARE? 
•  1066 habitatges projectats (50% d’habitatge protegit) 

•  Urbanització d’un nou sector a la Canonja 

•  Augment en més de 3.000 habitants 

•  Nous equipaments públics i serveis 

• Comporten la classificació urbanística dels terrenys com a sòl urbanitzable delimitat, en el 

cas que no tinguessin aquesta classificació d’acord amb el planejament municipal vigent. 

• Legitimen l’inici de l’execució urbanística de l’actuació, sense necessitat d’adaptació 

prèvia del planejament general municipal, i estableixen els terminis per a portar a terme dita 

adaptació. 

•  Els Plans directors i en el seu cas les àrees residencials estratègiques hauran de conjuminar 

les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals, paisatgístics, 

arqueològics, històrics o culturals a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions futures. 

A més, s’han d’establir les mesures adequades que garanteixin l’eficiència energètica, 

l’estalvi en el consum d’aigua i el tractament de residus i la utilització d’energies renovables. 



A més a més… 
•  Per executar les ARE, l’administració no està obligada a obrir un procés de 
participació ciutadana (tràmit obligatori en l’elaboració del planejament urbanístic 
municipal). 

•  Més d’un 10% dels habitatges de la Canonja estan desocupats (segons dades 
del Instituto Nacional de Estadística). 

•  Les promocions urbanístiques actuals estan encallades o amb dificultats de 
venda. 

•  Enlloc s’assegura que la prestació de nous serveis tindrà el mateix ritme de 
construcció que els habitatges à saturació dels serveis actuals? 

• Al llarg d’aquest estiu s’han de redactar tots els plans directors que han de 
desenvolupar les ARE. Quina qualitat tindran uns plans directors elaborats amb 
presses? 

• Al Camp de Tarragona ja han començat les mobilitzacions ciutadanes per frenar 
les ARE. Algunes entitats estan disposades a arribar a instàncies judicials. 



A partir d’aquí, obrim el debat… 


