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Vista general de la gran rotonda de les Gavarres, una obra complexa que ha generat nombrosos col·lapses de trànsit

ORIOL MARGALEF
Tarragona

L es obres fa quatre
anys que duren, un
més del que estava
previst, però a poc a
poc, el malson diari

de milers de conductors és cada
copmés a prop d’acabar. La reor-
denació d’accessos a l’autovia
Tarragona- Reus, lamés transita-
da de la demarcació ambunamit-
jana de pas de més de 40.000 ve-
hicles diaris, ha entrat en la fase
final. Foment té previst posar en
servei al llarg de l’estiu les noves
rotondes d’accés a l’AP-7 i el

port, així com l’espectacular no-
va connexió a tres nivells entre la
T-11 i l’A-7 a l’altura de lesGavar-
res. Les cinc noves passeres que
han d’apropar els barris a les
dues bandes de la T-11 hauran
d’esperar al 2013, tot i la pressió
dels veïns i l’Ajuntament de Tar-
ragona, que no estan disposats a
suportar nous retards.
Modificacions puntuals del

projecte i, sobretot, les retallades
pressupostàries al Ministeri de
Foment han dilatat unes obres
complexes que el Govern central
va adjudicar el setembre del
2007 a la UTE Corsan-Corviam
Construcción SA, per a les quals

es va fixar inicialment un termini
d’execució de 36 mesos. Els tre-
balls, que van començar el juny
del 2008, ja fa gairebé quatre
anys que duren, però és que a
més del retard, l’obra també s’ha
encarit de forma notable. Els
30,7milions que fixava el contrac-
te d’adjudicació acabaran sent
més de 40, segons preveu el Mi-
nisteri, perquè s’han introduïtmi-
llores tècniques i de disseny endi-
ferents punts.
La reforma dels accessos de la

T-11 –coincideixen Foment i
l’Ajuntament de Tarragona– era
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]La gran rotonda que Fo-
ment està construint al
creuament de la T-11 i l’A-7
tindrà accessos al polígon
comercial de les Gavarres i
a Bonavista, però no pre-
veu cap enllaç directe al
Centre Integral de Merca-
deries (CIM), el gran polí-
gon logístic promogut per
la Generalitat, que en un
futur s’ampliarà fins davant
mateix de la rotonda. Tam-

bé quedarà definitivament
anul·lat l’antic accés directe
des de la T-11 a l’aeroport,
a l’alçada de la Boella. Qui
vingui de Tarragona i vul-
gui anar a l’aeroport ha de
donar ara un tomb de dos
quilòmetres fins a la prime-
ra rotonda de la C-14, prop
de Reus. L’Ajuntament de
Tarragona no està d’acord
amb aquestes dues decisi-
ons.
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indispensable per evitar el
col·lapse de la infraestructura. A
les Gavarres no només confluei-
xen les dues autovies més transi-
tades de la demarcació (l’A-7 su-
porta unamitjana de 27.000 vehi-
cles diaris). La zona ha experi-
mentat un gran desenvolupa-
ment urbanístic en els últims
vint anys i, segons explica el sub-
delegat del Govern, Jordi Sierra,

“es feia indispensable adaptar les
infraestructures” també davant
les perspectives d’importants
creixements futurs. Projectes en
negociació, com la novamacrobo-
tiga d’IKEA, o la futura estació
central del Camp de Tarragona
s’ubicaran estratègicament els
propers anys a tocar d’aquest im-
portant corredor.
El projecte, que ha superat el

70% d’execució, contempla la
construcció de cinc noves roton-
des en un tram de 7,6 quilòme-

tres de la T-11, el que discorre en-
tre Tarragona ciutat i la sortida
de Reus de l’AP-7. Si no hi ha
complicacions, la rotonda d’ac-
cés a l’autopista (i a la futura esta-
ció del Camp) entrarà en servei
el juliol, i el nou i gegantí enllaç
de l’A-7 i la T-11, unmes abans, al
juny. L’enllaç tipus trèvol cons-

truït dècades enrere en aquest
punt havia quedat obsolet, i mal-
grat els pegats i nous enllaços in-
corporats a posteriori, no només
resultava insuficient pel volum
de trànsit, sinó que causava greus
problemes de seguretat.
De fet, aquest punt suporta tan-

ta circulació que en el futur no

n’hi hauria hagut prou cons-
truint una nova rotonda. Segons
Foment, per evitar el col·lapse ha
calgut construir un vial indepen-
dent–l’espectacular pont que cre-
ua per sobre– que segregarà el
trànsit de la T-11 que vulgui anar
a l’A-7 en direcció nord. Aquest
nou nus de comunicacions, amb

Estrena i adequació
urbanística de les cinc
noves passeres que
aproparan els barris a
banda i banda de la T-11

]Els tres ponts per a via-
nants que creuen la T-11 a
l’alçada dels barris de Ponent
seran substituïts en els prò-
xims mesos per cinc noves i
modernes passeres adapta-
des per a persones amb mobi-
litat reduïda. Es tracta d’un
model evolucionat sobre una
primera proposta, amb un
disseny atractiu, funcional i
que ha estat pactat amb els

veïns de la zona, segons fonts
del Ministeri de Foment. To-
tes les passeres seran sem-
blants, però amb dimensions
diferents. El tram elevat i
horitzontal farà entre 40 i 54
metres la més llarga. L’accés
a banda i banda serà doble.
Els usuaris podran fer servir
escales o rampes d’entre 64 i
85 metres de longitud. La
llargada de les rampes és

perquè siguin adaptables a la
normativa, que preveu un
pendent màxim del 8% per-
què puguin ser practicables
per les persones amb cadira
de rodes. Les passeres són
una estructura d’acer i mate-
rial compost reforçat amb
fibra de vidre. El material
compost, destaquen fonts de
Foment, és avançat, molt
resistent i molt durable, fet
que genera moltes menys
despeses de reparació i man-
teniment.

Març 2013

Foment preveu que es
posi en marxa la nova
rotonda d’accés al port.
L’actual enllaç no permetia
tots els moviments

Entra en funcionament la
nova rotonda entre la T-11
i l’autopista AP-7. Es
deixarà preparat un enllaç
per a la futura estació
ferroviària del Camp

Passeres dedisseny als barris

Després de vuit fases d’obra
diferents, Foment té previst
posar en marxa el nou i
espectacular enllaç a tres
nivells de la T-11 i l’A-7
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Reodenació de l’accés a l’AP-7 i a la futura estació ferroviària
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Les freqüents
retencions de trànsit
han portat al límit la
paciència dels veïns

Les passeres ajudaran a cosir els barris de Ponent
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En el tram més
proper a Tarragona,
l’autovia tindrà un
tractament més urbà

Unaobra llarga i complexa
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A l ’ a p o c a l í p t i c a
Mad Max, Mel
Gibson encarna
un justicier amb
ganes de sarau

que posa a ratlla una colla de
brètols motoritzats. L’àrid de-
sert d’Austràlia va servir el
1979 d’escenari per recrear un
futur desolat, cruel i sense co-
hesió social. Però si els produc-
tors de la pel·lícula veiessin en
què ha quedat l’antiga circum-

val·lació de Tarragona, en
desús des del 2009, potser es
convencerien de rodar una
quarta entrega a la ciutat. Tres
anys després de tancar-se al
trànsit, l’antiga variant de l’Ar-
rabassada segueix pendent
d’un acord que no arriba entre
administracions.
La infraestructura es va ta-

llar al trànsit al juny del 2009,
coincidint amb l’obertura d’un
nou tram de l’A-7 en direcció
nord i l’adequació de la carre-
tera del Llorito. Des d’aquell
moment, la vella autovia es tro-
ba en desús i cada cop més de-
gradada. Són gairebé 900 me-
tres de carretera amb dos car-
rils en cada sentit i una mitja-
na més verda que mai. Runes
d’obra i males herbes senyore-

gen un paisatge fantasmal,
postmodern, al mig d’un dels
futurs eixos de creixement ur-
banístic de la ciutat, entre l’Ar-
rabassada, el Nou Estadi del
Nàstic i la Budallera.
El pla d’ordenació urbana

municipal (POUM) de Tarra-
gona preveu que aquest antic
corredor viari entre el barri de
la Salut i la nova rotonda de la
Savinosa desaparegui i s’inte-
gri en la trama urbana. Tanma-
teix, gairebé tres anys després
d’haver-se tallat al trànsit,
l’Ajuntament i el Ministeri no

es posen d’acord sobre qui ha
de pagar el costós desmuntat-
ge de la infraestructura, i en es-
pecial, del viaducte de l’auto-
via entre el camp del Nàstic i
la Iteuve.
Els terrenys de l’autovia

tampoc han estat traspassats a
l’Ajuntament. “Hem tingut
moltes reunions, però de mo-
ment no hi ha acord. Creiem
que el Ministeri de Foment no
ens ho pot cedir d’aquesta ma-
nera. Ens ho ha de deixar per-
fecte”, reclama Carles Casti-
llo, tinent d’alcalde d’Urbanis-
me de Tarragona.
Fonts de l’actual governmu-

nicipal (PSC) retreuen als seus
antecessors (CiU i PP) que
anys enrere, en el moment en
què es va acordar el desvia-
ment de l’A-7 per l’interior,
l’Ajuntament no va preveure
la necessitat de desmuntar el
viaducte que havia de quedar
en desús. Foment no se sent
obligat a fer aquesta despesa, i
davant la negativa, el Consisto-
ri li va proposar fa un parell
d’anys un acord que la falta de
diners ha deixat en espera.
La proposta municipal era

que elMinisteri abordés diver-
ses obres pendents a la ciutat
valorades en 2,9 milions d’eu-
ros –entre les quals hi ha el
costós desmuntatge del viaduc-
te–. A canvi, l’Ajuntament as-
sumiria la titularitat de diver-
ses carreteres estatals però
que han quedat integrades en
la trama urbana de la ciutat.
És el cas de la N-340 des de
l’Imperial Tarraco fins al barri

de Bonavista, i la N-240 des
del mateix punt fins al barri de
Sant Salvador.
No sembla evident que el

canvi de cromos prosperi a
curt o mig termini, almenys
amb les precàries condicions
econòmiques que travessen
les administracions. El Consis-
tori mateix admet que rebre
de cop tants quilòmetres de
carreteres, amb el manteni-
ment corresponent, seria difí-
cil d’assumir. Mentrestant,
l’Ajuntament manté la idea
d’aprofitar el tram que encara
està asfaltat de l’antiga autovia
amb la idea d’habilitar-lo com
aparcament dissuasiu a l’entra-
da de la ciutat, i per facilitar
l’accés de l’afició al Nou Esta-
di del Nàstic.c

accessos a les Gavarres i Bonavis-
ta, serà el segon enllaç a tres ni-
vells a la demarcació. L’altre fa
anys funciona entre l’AP-2 i
l’AP-7 a Banyeres del Penedès,
dues autopistes d’àmbit estatal.
Des de les Gavarres, i en els 3,3

quilòmetresmés pròxims a la ciu-
tat, l’autovia s’adaptarà al veïnat-
ge dels barris i la velocitat es re-
duirà. En aquesta zonamés urba-
na l’autovia tindrà calçades late-
rals, una urbanització diferent i
passeres d’accés a banda i banda,
fruit de l’acord assolit amb les as-
sociacions veïnals i l’Ajuntament
de Tarragona. L’actuació busca
fermés permeable la infraestruc-
tura i apropar els barris.
La nova rotonda d’accés al

port estarà acabada a l’agost, pe-
rò les cinc passeres superiors que
han de permetre creuar a peu
l’autovia no estaran instal·lades
fins a finals d’any o principis del
vinent. CarlesCastillo, tinent d’al-
calde d’Urbanisme de Tarrago-
na, demana “celeritat” alministe-
ri. “La gent de la Floresta no té
gaires comerços al barri i cada
dia hi ha molta gent que ha
d’anar a comprar a l’altra banda.
Alguns se la juguen creuant a peu
de carretera”, explica. Hi ha més
aspectes de detall de la urbanitza-
ció que estan per concretar, com
la il·luminació.
Les obres causenmolèsties, re-

tencions, amb constants talls par-
cials i canvis d’accessos, i als ve-
ïns se’ls estan fent eternes. Tot i
això, Foment destaca que els tre-
balls a l’enllaç entre l’A-7 i la
T-11, el punt més conflictiu, s’ha
fet mantenint tot el trànsit, això
sí, introduint canvis en la circula-
ció. “Som conscients que les
obres causen molts inconve-
nients, però hem de tenir pacièn-
cia. Aquesta història tindrà un fi-
nal feliç per a tots”, afirma Jordi
Sierra.c

L'ajuntament vol fer servir l'antiga calçada com un aparcament dissuassori a prop del camp del Nàstic
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El Consistori reclama
Foment que desmunti
la infraestructura,
però no hi ha acord

UnMadMax
aTarragona
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Elprimer tramde l’A-27,
aquest any

]Cinc anys després de la
seva adjudicació, el pri-
mer tram de 7,7 quilòme-
tres entre Tarragona i el
Morell de l’A-27 estarà
acabat a finals d’any, se-
gons les previsions del
Ministeri de Foment. El
tram següent, fins a
Valls, podria estar enlles-
tit l’any 2014, segons les
mateixes fonts. El retard
de l’obra, vital per con-
nectar de forma competi-
tiva la conca mediterrà-

nia i el nord d’Espanya,
ha motivat reiterades
queixes del món empresa-
rial tarragoní, que xifra
en 27 milions anuals les
pèrdues per la manca de
la infraestructura. Tan-
mateix, segons la minis-
tra de Foment, Ana Pas-
tor, l’A-27 exigirà un “ca-
lendari realista”, ja que
només s’ha pagat el 22%
de tota l’obra i queden
per pagar 309 milions
d’euros.

Tres anys després de tancar-se al trànsit,
l’antiga variant de l’Arrabassada es degrada
lentament, sense cap solució a la vista


