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CRISTINA ALTÉS JUÁREZ, secretària accidental de l’Ajuntament de Roda de Berà,
CERTIFICO: Que el Ple d’aquesta Corporació local, en sessió ordinària de data 25 de juny de
2020, va adoptar, per unanimitat dels membres assistents, la següent proposta d’acord :

El Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre són dues marques turístiques de primer ordre
a nivell nacional i constitueixen una oferta turística molt àmplia i variada esdevenint, de
facto, un dels pulmons econòmics de les nostres comarques. De fet, directa o
indirectament el turisme suposa prop del 25% del PIB de la província, genera milers de
llocs de treball i cada temporada registra uns 22 milions de pernoctacions sumant la Costa
Daurada i les Terres de l’Ebre.

La Costa Daurada, amb 2’2 milions de visitants, és juntament amb la ciutat de Barcelona i
la Costa Brava el triangle d’or del turisme català concentrant més del 80% de les
pernoctacions turístiques a Catalunya, una quota de participació que s’ha mantingut molt
estable en aquests darrers anys. Les Terres de l’Ebre, donada la seva singularitat i riquesa
morfològica, ecològica i ambiental, són una destinació única en les seves característiques,
amb tot el que això comporta de valor afegit.
En aquest context, la crisi de la pandèmia del COVID-19 ha tingut un efecte
extraordinàriament negatiu en el sector turístic ja que s’han hagut d’implementar a tots els
països de la Unió Europea restriccions a la mobilitat dels ciutadans per impedir la
propagació del virus. Aquestes restriccions han paralitzat l’activitat del sector que ara veu
amb preocupació l’arribada de la campanya d’estiu, vital per als seus interessos.
Recentment el Govern d’Espanya ha anunciat que a data 1 de juliol es posarà fi a la
quarantena obligatòria per a viatgers residents a l’estranger, així com una sèrie de
mesures d’estímul per reactivar el turisme al nostre país.
En conseqüència, considerem que cal activar totes les iniciatives possibles, tant a nivell
nacional com a nivell europeu, per reactivar aquest sector clau per les comarques
tarragonines.
En aquest sentit, volem posar en valor l’estudi de la Fundació Europea d’educació
ambiental que demana la creació d’una xarxa de zones verdes a tota la Unió, certificada
per les institucions comunitàries, que permeti la mobilitat dels ciutadans i, per tant,
l’activitat turística. Aquesta iniciativa ja ha rebut l’aval de nombrosos interlocutors dins i fora
del sector.
La demarcació de Tarragona, en haver entrat ja en fases avançades de la desescalada del
confinament, és un territori que compleix plenament els requisits per ser classificada com a
zona verda europea i permetre així l’arribada de contingents turístics d’altres zones verdes
del continent d’acord amb la zonificació que estableixi la Unió Europea.
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D’aquestes pernoctacions, el 50% són a establiments hotelers, un 40% a càmpings i un
20% en apartaments turístics. Pel que fa a les cases rurals, les darreres dades oficials
superen les 121.000 pernoctacions anuals. Parlem, doncs, d’un dels sectors essencials de
la nostra economia.

Per guanyar força el patronat de turisme de la Diputació, un cop assolida l’etiqueta de zona
verda europea, hauria de potenciar-ne la difusió mitjançant campanyes promocionals i
comunicatives a tal efecte.
Tenint present que els principals contingents turístics que ens visiten cada estiu provenen,
primer, de la resta del mercat espanyol i, després, dels mercats anglès, francès, holandès i
alemany, aquesta zonificació per zones verdes acreditades facilitaria enormement
l’arribada de desenes de milers de turistes que, en cas contrari, no podrien accedir a les
nostres comarques.
En cas d’implementar-se aquest model això permetria, per posar un exemple, que un
ciutadà del land de Baviera pogués venir a passar les seves vacances a la Costa Daurada
o a les Terres de l’Ebre aquest estiu. Precisament, tenint present que la nostra província
està en una fase més avançada de la desescalada, això podria suposar l’arribada de
segments turístics que en anys anteriors han apostat per altres destinacions actualment
més afectades per la pandèmia.
Cal incidir en què tota aquesta mobilitat seria plenament segura en termes sanitaris, evitant
qualsevol risc de rebrot de la pandèmia, seguint els protocols elaborats a tal efecte per les
autoritats competents. Així mateix, des del grup socialista estem convençuts de què en cas
d’implementar-se aquesta mesura això permetria salvar en bona mesura la campanya
turística de l’estiu que, recordant la xifra de llocs de treball i de generació d’activitat
econòmica que hem assenyalat anteriorment, tan important és tant per les nostres
comarques.
Ara bé, aquest plantejament de crear zones verdes certificades tan sols pot organitzar-se a
escala europea, ja que és competència de la Comissió Europea poder-ho fer.

1. Demanar al Govern espanyol que presenti aquesta proposta al Congres dels
Diputats per a la seva valoració i defensi a les institucions comunitàries aquest
plantejament de zonificació per zones verdes a nivell europeu certificades per la
Comissió Europea. L’etiquetatge com a zona verda hauria de ser facilitada pel
Centre Europeu per a la Prevenció i Control de les Malalties.
2. Instar al Govern de la Generalitat a garantir les màximes condicions de seguretat
sanitàries a les zones turístiques esmentades, d’acord amb les seves
competències en matèria de Salut.
3. Garantir la seguretat de turistes, treballadors del transport i del sector turístic
implantant els protocols elaborats per la Comissió Europea i altres organismes
internacionals sectorials.
4. Demanar que la demarcació de Tarragona s’etiqueti com a zona verda europea i
que formi part d’aquesta xarxa certificada i garantida amb la màxima celeritat
possible, tenint en compte la imminència de la temporada d’estiu.

Codi Validació: 4ZCPSJYNED5X5ER6SE9H9NQPN | Verificació: https://rodadebera.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 3

En conseqüència, el Grup Municipal Socialista presenta els següents acords al Ple de
l’Ajuntament:

5. Demanar el suport a totes les institucions i associacions del sector per sumar
forces de cara a assolir aquesta reivindicació que permetria ajudar al nostre
turisme en el context actual marcat per una extraordinària dificultat.
6. Instar a tots els partits polítics amb representació al Parlament europeu a que facin
seva aquesta proposta i que la promoguin a les institucions comunitàries.
7. Traslladar aquests acords al Govern d’Espanya, a la Generalitat de Catalunya, a
tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, i del Congrés dels
Diputats, al Congrés i al Senat de les Corts Generals.
I perquè consti, als efectes oportuns, i a reserva dels termes que resultin de l’aprovació de
l’acta, segons preveu l’article 206 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, expedeixo el
present certificat amb el vistiplau del Sr. Alcalde, a Roda de Berà document signat
electrònicament al marge.
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Ho certifica la secretària accidental amb el vist i plau de l’alcaldia.

