
El barri presenta un múltiple d’equipaments culturals públics, pero la majoria són mu-
seus. Els ciutadans de Tarragona no en fem un ús diari, només hi ha un on la gent hi va cada 
dia: el conservatori. I és davant d’aquest que ens situem.

El barri de la part alta, urbanísticament es troba dins un Pla especial, i L’illa on treballarem, és un PERI 
(Pla especial de reforma interior) on ja s’hi va fer una proposta als anys 80 amb el Pla especial del Centre 
Històric, de la mà dels aruitectes Lluís Cantallops i Xavier Romaní. Ells hi van projectar equipament admi-
nistratiu, assistencial i veïnal, a part de nova edificació i restauració residencial i nou espai públic.

A la ciutat de Tarragona tenim una biblioteca que segons el pla de lectura de la Generalitat de Catalunya, 
no és suficient. La ràtio diu que com a capital de comarca, hauria de tenir una biblioteca central - comarcal 
(futura construcció als edificis de la indústria Tabacalera) i tres més de locals que completin l’estructura 
urbana. Una d’elles podria ser el projecte que proposem.

La ciutat està regida per un eix, la Rambla, que acabant al mar, la organitza i divideix en dues parts 
ben marcades. Degut a que la biblioteca central - comarcal quedaria a la vessant sud, situem la nostra 

proposta a la vessant nord, al casc antic de Tarragona, al barri de la Part Alta, barri que com veu-
rem tot seguit, disposa de sól per a fer el projecte, i a més a més, a un espai que necessita una reinterpre-
tació urbana i social.
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