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CENTRE D’ESTUDIANTS “EL RACÓ DE L’ESTUDIANT”
o1 - SITUACIÓ

SITUACIÓ ESTRATÈGICA: 

-Vèrtex entre Barcelona-València-Saragossa (200km).
-Encerclada pel Port de Tortosa-Beseit i les serres de Cardó i del Boix (punt on el 
Sistema Ibèric enllaça amb la Serralada Prelitoral Catalana).
-Riu Ebre pel centre. Porta del Delta de l’Ebre.
 
 
HISTÒRIA:

-Declarada Conjunt Històricoartístic. Més de 2000 anys d’història que conformen un ric patrimoni.
-Com era Tortosa?  Ciutat mediterrània que és port i mercat, receptora i distribuïdora de productes de l’interior peninsular i de la Mediterrània sencera.
-Qui hi passa ?   1. Romans: fou emmurallada i anomenada Dertosa
	 	 	 	 2.	Musulmans	(s.VIII):	deixen	una	gran	influència	en	la	ciutat.	Al	segle	IX	es	converteix	en	important	regne	de	taifa.
    3. Ramon Berenguer IV (1148): 3 ports a la ciutat. Controlar el comerç del blat i la sal de la Mediterrània occidental. Cruïlla dels territoris de la Corona Ca-  
     talano-Aragonesa.
	 	 	 	 4.	Expulsió	dels	jueus	(1492)	i	dels	moriscos	(s.XVII):		es	perjudica	la	vida	econòmica	de	la	ciutat.
    5. Guerra dels Segadors (1640): la ciutat cau en mans dels castellans, expulsats al cap de deu anys pels francesos. Època de decadència política i cultural de   
     Catalunya. 
	 	 	 	 6.	Guerra	de	Successió	(s.XVIII):	Tortosa	cau	juntament	amb	el	País	Valencià	en	mans	de	Felip	V.
	 	 	 	 7.	Invasió	napoleònica	(s.XIX):	Tota	Catalunya	passa	a	ser	de	l’imperi	francès	fins	el	1814.
    8. Pèrdua de la Capitalitat (1833): Tarragona passa a ser capital. 
	 	 	 	 9.	Guerra	Civil	(1936):	Batalla	de	l’Ebre.
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EDIFICACIÓ	DE	LA	CIUTAT:

EL	BUIT,	EL	PLE	I	ELS	VERDS:

La	morfologia	de	la	ciutat	ve	donada	per	la	
geografia	accidentada	de	la	zona.	La	travessa	
el riu Ebre, potser la característica més gran 
de la ciutat. 
La	vall	de	l’Ebre	fa	que	l’edificació	
s’extengui de Nord a Sud al llarg del riu. 
Cap a Est i Oest, on sorgeixen les muntanyes, 
s’intal·la	l’edificació	més	aïllada	i	de	petita	
dimensió.
La	ciutat	viu	força	d’esquena	al	Riu,	i	aquest	
no	s’utilitza	com	a	zona	de	lleure	i	lúdica,	
només per al club de Rem i el de Pesca.
Les	àrees	lúdiques	i/o	parcs	es	situen	als	ex-
trems de la ciutat.
El	centre	està	força	atapeït	i	no	hi	ha	zones	
verdes,	només	el	Castell	de	la	Suda	gaudeix	
d’un jardí-mirador i el Passeig de Ronda (ac-
tualment només hi ha la meitat). Per tant, hi 
ha	una	manca	d’espais	verds	al	centre	que	el	
projecte	vol	millorar.
 

EL	SISTEMA	VIARI:

Degut	a	l’accidentada	geografia	que	té	Tortosa,	
la	vialitat	de	la	ciutat	no	és	fàcil.	
Hi	ha	diversos	eixos	principals	que	travessen	
la ciutat de Nord a Sud -normalment d’un sol 
carrer per sentit- i altres secundaris, tot i 
que	menys	importants,	que	van	d’Est	a	Oest	i	
del	fons	de	la	vall	a	les	muntanyes.
Els barris del casc antic que s’alcen a la 
serra	tenen	un	accès	per	a	vehicles	molt	com-
plicat,	i	en	ocasions,	aquests	és	simplifica	a	
un sol carrer. 
Donat el difícils accessos i el precari estat 
de	les	edificacions,	són	barris	degradats	on	
primordialment	hi	viu	gent	sense	gaires	recur-
sos econòmics.
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1642.	Gonzalo	de	Mendoza 1714
1901. Joan Abril Guanyabens
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