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Concurs d’idees per al destí del recinte anomenat “Pàrquing Jaume I”

Idea
1. Concepte
1.1.

Descripció de l’error

L'excavació va ser un error, per les raons següents:
A. Es tracta de la cota més alta de la ciutat, i mai no s'hauria hagut de
rebaixar.
B. El projecte de fer-hi un aparcament era urbanísticament inviable (en
aquell lloc, la normativa del Pla General no en permetia l’ús) .
C. L’extrema duresa de la roca va requerir l’ús d’explosius i de
màquines percutores molt contundents. Els residents del barri, els
estudiants, treballadors i docents del col·legi veí, i els empleats i
usuaris de les oficines de l’entorn (rectorat universitari, col·legis
professionals, etc)., en van sofrir les molèsties. A alguns d’ells els va
afectar, fins i tot, la salut.
D. Amb el temps, s’ha posat de manifest que, no només per raons
econòmiques sinó també, i sobre tot, des del punt de vista de
l’enginyeria de l’activitat d’aparcament i de l’enginyeria de la mobilitat
urbana, el projecte de construcció d’un aparcament al lloc que havia
ocupat el col·legi Jaume I s’ha d’abandonar.
F. El forat que n’ha resultat no té, avui en dia, cap utilitat.

1.2.

Rectificació de l’error

La rectificació de l’error requereix el rebliment de l’espai, la
reconstrucció dels immobles enderrocats i la recuperació dels usos que
hi havia abans, a fi que aquesta part de la ciutat recuperi la seva
anterior configuració
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2. Desenvolupament de la idea
2.1.

Necessitat de rebliment

La restauració de l’espai requereix el rebliment del forat amb la mateixa
roca que se’n va extreure.
La perforació del subsòl de l’espai que ocupava el col·legi Jaume I va
donar lloc a l’extracció d’una roca molt dura, anomenada “fetge de gat”.
La roca extreta va ser retirada. Algú la té en dipòsit, o be la va aprofitar.

2.2.

Recuperació de la roca

Qui la tingui en dipòsit, hauria de fer la devolució de la roca extreta del
subsòl del Col·legi Jaume I al Municipi de Tarragona, que n’és l’amo.
Si algú se la va fer seva i la va aprofitar, ha de restaurar l’espai al seu
càrrec. L’article 1 del Reial Decret 2994/1982, de 15 de octubre,
estableix que qui aprofiti recursos miners està obligat a dur a terme
treballs de restauració de l’espai natural afectat, i que sempre caldrà
restaurar les explotacions a cel obert. La persona o entitat que hagi tret
profit dels fragments de roca està, doncs, obligada a restaurar
l’explotació.
La roca – ja sigui la que el dipositari retorni, ja sigui el material de
restauració que l’explotador del recurs miner proporcioni -, es destinarà
a reposar el sòl afectat a la seva cota natural.

2.3.

Recuperació de la cota natural alterada

L’empresa contractista que va aprofitar el recurs miner - o be,
subsidiàriament, l’Ajuntament- desmuntarà la graderia i disposarà unes
brigades de treballadors especialment contractats a l’efecte que,
dirigides pels facultatius competents, aniran disposant la roca dins del
forat, de la manera mes escaient. La Part Alta de Tarragona
recuperarà, així, la seva cota geològica.
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2.4.

Reposició de les ruïnes i construcció d’un col·legi

Un cop l’esvoranc sigui ple, caldrà reposar les ruïnes arqueològiques
del Convent dels Descalços, sota la direcció d’arqueòlegs competents,
per oferir-les a la investigació científica, a la cultura, a la ciutadania i al
turisme.
També caldrà bastir-hi un edifici per destinar-lo a l’ús de col·legi
d’educació infantil.

3. Finançament
Per al finançament de la restauració de la pedrera, caldrà executar les
clàusules del contracte amb el contractista i, si escau, els avals i
garanties que estiguin en vigor. Si escau, caldrà exigir a l’entitat que
hagi aprofitat el recurs miner extret que compleixi la seva obligació de
restauració.
Per a la reposició de les ruïnes de l’antic convent i la construcció d’un
col·legi, caldrà aplicar recursos municipals i de la Generalitat de
Catalunya, segons procedeixi.

4. Conclusió
Proposo, en definitiva, que rectifiquem l’error. Tornem a omplir el
forat, amb el mateix “fetge de gat” o, si ja no el podem trobar, amb
alguna altra pedra similar. Traguem l'escalinata. Agencem els vestigis
del convent dels Descalços de manera que es puguin estudiar i visitar.
Aixequem-hi de nou el col·legi Jaume I. Refem, a la façana de l’escola,
els bonics esgrafiats que tenia abans, i deixem que els xiquets i les
xiquetes, a l’hora del pati, alegrin el barri amb els seus xisclets.

Tarragona, 25 de febrer de 2012

Isabel Baixeras Delclòs

