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Alguns reptes de futur 
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Montblanc des del Pla de Santa Bàrbara. Foto: Sònia Prieto / www.tinet.cat

Per  avaluar  les  necessitats  d’una  població,  els  seus 
dèficits  i  les  dificultats  de  creixement,  és  convenient 
establir uns objectius per a analitzar d’aquí uns anys el 
grau de compliment.

La  dedicació  d’importants  recursos  econòmics  a  la 
restauració  del  patrimoni  monumental  en  les  darreres 
dècades fa pensar que l’economia futura de Montblanc es 
vol enfocar vers el turisme, tot mantenint la indústria i 
l’agricultura. 

Alguns dels  factors que determinen l’explotació eficient 
d’aquest recurs terciari són les comunicacions, els serveis 
i  la  promoció.  En  el  primer  aspecte,  la  paralització  de 
l’autovia Tarragona-Montblanc no ajuda gens a afavorir 
la vinguda de turistes, tampoc l’abandonament crònic del 
ferrocarril  per  part  de  les  empreses  públiques  Adif  i 
Renfe,  a  favor però,  disposem de l’autopista AP-2.  Cal, 
però,  repensar  bé  aquestes  infraestructures  per  evitar 
duplicitats i evitar la destrossa del territori. En aquesta 
línia,  recuperar  la  concessió  del  tram d’autopista  entre 
Montblanc  i  Lleida  evitaria  haver  d’ampliar  el  traçat 
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actual  de  la  carretera  estatal  240  al  seu  pas  per  la 
comarca.

Pel  que  fa  als  serveis,  la  manca  d’un  hotel  per  poder 
allotjar  alhora  a  un  gran  nombre  de  visitants  és 
preocupant, i fa que s’hagi de recórrer a establiments de 
la rodalia o fins i tot de fora de la comarca, en casos de 
vinguda de grups nombrosos. És a dir, la possibilitat de 
convocatòria  de  congressos  o  altres  esdeveniments 
multitudinaris resta limitada. Per contra, favorablement 
hi trobem que per a grups familiars la presència de cases 
rurals i apartaments és òptima; i l’oferta de restaurants i 
de bars és abundant.

L’existència d’un càmping a Prenafeta (Montblanc Park) 
és positiu per a un tipus de viatger concret,  sobretot a 
l’estiu,  els  vuitanta  bungalous  i  les  200  parcel·les  per 
autocaravanes esdevenen un potencial important. 

L’obertura  d’un  Mercadona  també  és  bona  per  la 
competència a altres superfícies (Caprabo, Dia) i millora 
de preus, també evita anar a Reus, Valls o Tarragona en 
segons  quines  compres  d’alimentació,  a  la  vegada  que 
atreu  persones  dels  pobles  propers,  tot  i  que  pot 
perjudicar  al  petit  comerç  local,  que  es  veu  obligat  a 
especialitzar-se.

En l’aspecte sanitari,  tot i  tenir un Centre d’Assistència 
Primària (CAP), la dependència hospitalària vers Valls és 
absoluta, d’igual forma que ho és en l’àmbit judicial. La 
seu principal del Consell Comarcal a Montblanc ha estat 
també un element de primer ordre que en reforça la seva 
capitalitat.

Les  estadístiques  de  visites  en els  diferents  museus:  el 
Comarcal,  el  Centre  d’Interpretació  d’Art  Rupestre 
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(CIAR), els Molins de la Vila, la Casa-Museu Palau Farré i 
les  Muralles  són  encara  baixes,  i  convindria  potenciar 
aquests  espais  museogràfics.  L’impacte  del  recinte 
emmurallat  prendrà  més  relleu  amb  l’enderroc  dels 
darrers habitatges i magatzems dels trams de la Muralla 
de Santa Tecla, serà el moment de replantejar totalment 
el  seu  enjardinament  i  fer-ne  un  ús  més  racional  que 
permeti compaginar l’actual funció commemorativa, amb 
l’aprofitament turístic, i fins i tot comercial. 

A l’altra banda de la balança trobem un gran espai com la 
finca de la Pasquala,  amb l’antiga masia en runes i  els 
seus imponents pous de gel, que no han merescut de les 
administracions  l’atenció  que  es  mereixen.  En  canvi 
sortosament,  l’ermita de  Sant  Joan s’ha recuperat  amb 
èxit per part de la societat civil.

Els serveis que ofereixen l’Escola de Municipal de Música, 
el  Museu,  l’Arxiu  i  la  Biblioteca,  els  Centres  d’Estudis 
Comarcals tenen una importància cabdal per a la política 
cultural de la vila. I aquest fet ha de ser reconegut per les 
institucions municipals i comarcals a través de l’aportació 
dels  recursos  necessaris  per  a  garantir  el  seu  òptim 
funcionament.

La presència dels vins de la Denominació d’Origen Conca 
de Barberà als restaurants és millorable, encara no tenim 
prou autoestima pels nostres vins, i l’agrobotiga que s’ha 
obert al Celler Cooperatiu de Montblanc segurament serà 
un referent important, com també ho són les fires i festes, 
la  més  important  sense  dubte  la  Setmana  Medieval, 
seguida de la Fira de Sant Martí, Terrània i Clickània.

Per  acabar,  cal  recordar  la  idea  que  a  vegades  apareix 
ocasionalment  exposada:  podria  optar  Montblanc,  amb 
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solidesa,  a  ser  declarada  Patrimoni  de  la  Humanitat? 
Creiem que val la pena obrir un debat sobre aquest punt 
ja que podria ser el gran projecte engrescador del futur 
Montblanc, tal com en el seu moment ja van ser les Festes 
de  la  Mare  de  Déu  de  la  Serra,  la  construcció  de  les 
escoles públiques i privades o la recuperació del recinte 
emmurallat i de la resta de monuments.

Article  publicat  a  la  revista  El  Foradot 
(Montblanc),  81  (novembre-desembre  2013),  p. 
35-36.
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