
Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat

Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del coneixement que 
incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També l’adreça
web si s’ha penjat més informació sobre el projecte a la web.

La proposta d’intervenció en el Morrot de la Savinosa pretén millorar la connectivitat dels espais lliures 
de la franja litoral gràcies a la creació d’un parc litoral equipat per a la salut. El projecte dóna resposta a 
la voluntat ciutadana de gaudir d’un equipament emblemàtic i recupera l’esperit del complex original, 
destinat a la salut i vinculat al mar

Com la majoria de les poblacions catalanes, Tarragona compta amb una població d’edat avançada*. En 
aquest sentit, tornar a pensar en La Savinosa com un àmbit per a la salut i la qualitat de vida pot donar 
resposta a una demanda social de la població, i situar Tarragona com un dels principals referents en Salut
tan a nivell nacional com a Europa.

El Sanatori marítim i preventori de la Savinosa a Tarragona (1932) va ser construït en el “morrot” de la 
Savinosa, i projectat per l’arquitecte Francesc Monravà i Soler, qui va realitzar un viatge per estudiar els 
sanatoris marítims europeus. El projecte del concurs conserva la majoria dels edificis projectats per 
Monravà. Les construccions originals seran complementades amb una nova arquitectura que pugui 
garantir i millorar la seva versatilitat programàtica i vèncer els inconvenients que genera l’autonomia 
dels edificis de Monravà. El projecte també contempla la possibilitat d’augmentar l’edificabilitat del 
conjunt proposant un Nou Edifici Porta, bastit fora el límit de la Servitud de protecció ferroviària.

L’espai lliure del Morrot de la Savinosa estarà ocupat per: 
a) Espais transitables constituïts per l’àrea de trepig i els vials rodats 
b) Superfícies de paisatge vegetal delimitant el patrimoni natural tarragoní. Es proposa un sistema 
d’espais públics i recorreguts ben definit. Des del bosc de pi blanc existent a ponent, es pot accedir a 
l’antic preventori i a l’Esplanada de migjorn. El Pati del preventori comunica amb el Pavelló Central i 
dona accés a la gran Plaça central.
El projecte elimina el mur de tancament de la finca a ponent i a llevant, possibilitant els accessos a les 
platges veïnes. Es conserven els pilars de pedra del front marítim, previ desmuntatge de la tanca 
metàl·lica. Només es restringirà l’accés a la zona d’Equipaments 7e Savinosa en horari nocturn. Es 
conserven els dos accessos rodats existents i es proposa la construcció d’un nou pas per a vianants sota el
nivell de la línia de Ferrocarril.
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Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte

Dades sobre el concurs

Nom del concurs / Objecte proposta d'intervenció global de l'antic preventori de la Savinosa

Organisme que convoca el concurs Diputació de Tarragona + COAC (delegació de Tarragona)

Caràcter del concurs

Mèrits + idees

Tipus de procediment
Obert a dues voltes

Composició del jurat Nacional

Naturalesa del jurat Intern amb arquitectes convidats

Crida Nacional
Internacional

Resultat del concurs

Guanyador / 1er Premi
2n premi / 3er premi
Finalista
Seleccionada
Altres (menció, accèssit, etc.)

Data de resolució del concurs 17/10/2018

Dades sobre el projecte

Nom del projecte presentat / Lema Mens sana in corpore sano. Un parc equipat per a la salut al litoral de Tarragona

Autor/Autors UPC Ferran Grau Valldosera / Margarita Cosat Trost / Oscar Carracedo García Villalba

Altres autors
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