Us preguntareu qui sóc jo. Qui és aquesta dona que vol posar‐se al front de la ciutat?
Primer de tot dir‐vos que sóc Loli García‐Antón Trassierra, que tinc 46 anys, que sóc Dra. en
prehistòria i que treballo a la URV (si voleu podeu veure el meu CV al final). Però que sobretot sóc
veïna vostra i que, com vosaltres, crec en que la gent, nosaltres, hem de tenir sempre la primera i
la darrera paraula en política.
NO, no som nens petits a qui calgui tractar amb complaença, som adults, estem formats i som
capaços de fer qualsevol cosa si ens recolzem els uns amb els altres. Tots som la ciutat i és cosa de
tots decidir i votar, des del començament, des de les primàries. Si volem un nou país hem de
començar construint uns nous carrers, uns nous barris, una nova ciutat... si ens agafem de la mà i
oblidem la por podem fer‐ho.
Som el futur de la ciutat i cada vot nostre és una nova llamborda que ens porta a la república.
Hola Tarragonins, això es el que vull per la nostra ciutat:
Sóc la vostra veïna, i per sobre de tot sóc tarragonina i republicana, i crec que el nostre futur com a
ciutat necessita canvis, canvis bàsics i altres de més profunds que ens portin cap al futur.
Tarragona és una ciutat amb molt potencial, plena d’història, bona gastronomia, mar, un port
important, platja i muntanya, però que també té una important indústria química i una universitat
on es realitza recerca i es fa docència de qualitat.
Llavors, perquè Tarragona, una ciutat que ho té tot, és aquesta ciutat que no passa mai de
promesa? Hem de construir la Gran Tarragona, una ciutat nova, que respectant el passat, visqui
de noves indústries, les indústries del futur i l’economia del coneixement, i que no es centri només
en apostar pel turisme.
El turisme és important a la ciutat, però hem de potenciar un turisme de qualitat, amb turistes
respectuosos, i potenciar la creació i la consolidació de petites empreses turístiques que apostin
per un nou model d’explotació de la ciutat, on el veïns i veïnes no es sentin desplaçats dels seus
carrers.
Les nostres potencialitats s’han de portar al límit i s’han de mantenir amb bona salut. Això implica
millorar en neteja en molts barris de la ciutat, així com en seguretat, afavorir la recuperació de
edificis emblemàtics de la ciutat, i gestionant la creació de nous espais públics de qualitat que
afavoreixen la convivència i la recuperació del teixit urbà i del comercial.
Un punt important a treballar en la nova Gran Tarragona és la recuperació del seu teixit comercial.
El comerços petits de la ciutat s’han de valorar i sobre tot cal evitar que tanquin i alhora hem de
trobar nous models que ens portin al segle XXII. Per això hem de dinamitzar els nostres carrers, el
nostre teixit urbà, per fer‐lo acollidor i seductor. I hem de buscar i crear nous usos compartits de
l’espai, residencial, comerç, petita indústria no contaminant i equipaments públics de qualitat.
Hem de reconvertir els nostres edificis de sempre en minicentres comercials, on els carrers siguin
l’escala.
El futur és dels qui s’arrisquen, arrisca amb nosaltres. Per una vegada el futur pot ser Tarragona.
Tot depèn de vosaltres apostem per la Gran Tarragona.
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