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RESUM                                           

El projecte realitzat en el següent 
document és el treball final de grau de la 
titulació d’Arquitectura Tècnica i Edificació, 
el qual es basa en realitzar un canvi d’ús 
d’un dels mòduls o magatzems de la 
Tabacalera de Tarragona.  

El conjunt arquitectònic de la Tabacalera 
de Tarragona, de 68.000 m2, data del 
segle XX. Les obres van començar l’any 
1922 i van acabar el juny de 1931. L’equip 
d’enginyers de la companyia arrendadora 
de la fàbrica de tabacs van ser els 
encarregats de la realització del projecte: 
Miguel Quesada i Roberto Navarro, amb 
intervenció de l’arquitecte gaudinista 
Francesc Quintana, continuador de la 
Sagrada Família. Les obres van ser 
dirigides posteriorment per l’enginyer 
Josep Tulla i Planellas.  

 

 

Es tracta d’un conjunt d’edificis que 
compta amb un estil seguint la tradició de 
les antigues fàbriques reials espanyoles, 
iniciada amb les monarquies absolutes.  

	
	
	
	
	
	
	

 

Vista aèria de la Fàbrica de Tabacs, any 1929.                 
Autor: Vallvé, Arxiu Històric de la Ciutat de 

Tarragona. 

El conjunt Tabacalera segueix l’estructura 
d’un palau versallesc amb pavellons, patis 
i jardins. Tot i que l’esquelet dels edificis 
presenta una estructura racionalista, les 
façanes van revestides amb un llenguatge 
acadèmic, classicista i ornamentació 
Beaux Arts.  

L’espai escollit per a la realització del 
projecte és el mòdul o magatzem 4 de la 
Tabacalera, que compta amb 3.000m2. 
Actualment aquest mòdul està en desús.  

L’objectiu d’aquest projecte és realitzar el 
canvi d’ús de l’espai abans anomenat, 
convertint-lo en un espai per a la creació 
artística, un espai per al  desenvolupament 
artístic i creatiu i un espai on la simbiosi 
entre els artistes i el públic sigui possible:   

M4: NOVA RESIDÈNCIA PER LES ARTS 

Per a la realització d’aquesta nova 
residència per les arts es tindrà en compte 
la normativa vigent, el pla especial de 
protecció per a la conservació i valoració 
del Patrimoni Històric-Artístic que afecta al 
conjunt de la Tabacalera, el Codi Tècnic 
de l’Edificació, el PGOU de Tarragona i les 
necessitats pròpies del projecte i de 
l’entorn.   
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1. INTRODUCCIÓ                                        

Escollir un tema per a la realització d’un 
projecte de final de grau no és una elecció 
fàcil. Dilemes interns afloren a l’hora de 
prendre una decisió tant important com 
aquesta, ja que la proposta comporta 
hores de treball i dedicació, per tant, 
l’elecció ha de ser bona. En el meu cas ho 
tenia clar, volia que el meu treball final de 
grau tingués relació amb la meva ciutat: 
Tarragona.  

Actualment a Tarragona hi ha molts 
edificis en desús els quals podrien tenir un 
gran potencial per acollir activitats tant 
diverses com el ventall de possibilitats que 
existeixen.  

Amb aquesta idea ferma vaig investigar 
quina era la situació actual de tots ells i el 
joc que em podrien donar.  

En l’elecció final van quedar finalistes tres 
edificis dels quals em va cridar l’atenció la 
seva situació, la seva importància com a 

llocs d’interès per a la ciutat i les seves 
possibilitats.  

Aquests són els que presento a 
continuació:  

- El Banc d’Espanya, situat al nº 101 de  
la Rambla Nova de Tarragona. Edifici de 
titularitat municipal que compta amb un 
total de 2.771 m2. 

L’any 2003 va aturar la seva activitat com 
a Banc d´Espanya i a l’any 2010 va passar 
a mans municipals. Des de llavors s’han 
realitzat propostes tant diverses com 
realitzar-hi: una biblioteca pública, un 
centre d’informació turística, un museu de 
la química o una hemeroteca. 

Fins a l’actualitat, però,  l’edifici segueix en 
el mateix estat: buit i en deteriorament a 
causa de la debilitada situació econòmica 
de l’Ajuntament de Tarragona.  

No es té prevista cap actuació fins el 
moment. 

 

                  

 

 

 

- L’Antic Hospital de la Mare de Déu de 
la Salut, situat al Passeig Torroja nº58 de 
Tarragona. Edifici pertanyent a la 
Generalitat de Catalunya que compta amb 
2.640 m2. 

Aquest antic hospital està situat sobre el 
que antigament va ser el baluard de Sant 
Jeroni, que formava part del sistema 
defensiu de Tarragona. 

Les instal·lacions van cessar el seu ús 
l’any 2005 i des de llavors per part de 
l’Ajuntament s’han impulsat projectes de 
caire sanitari i administratiu. La 
Generalitat, però, només ha proposat una 

Edifici del Banc d´Espanya(1929), any 2017.        

            Fotografia: Diari de Tarragona	



                                                                                                         Projecte canvi d’ús Mòdul 4 Tabacalera de Tarragona: NOVA RESIDÈNCIA PER LES ARTS 

	
proposta de lloguer amb un cànon de 
36.000€/any durant 50 anys.  

Actualment l’edifici es troba en desús i no 
s’hi té prevista cap actuació. 

 

 

 

 

 

 

 

- L’Antiga Fàbrica de Tabacs, situada al 
carrer Vidal i Barraquer de Tarragona.  
Edifici pertanyent a l’Ajuntament de 
Tarragona que compta amb 68.000 m2. 
Aquest fàbrica va estar en funcionament 
fins l’any 2007.  

Les instal·lacions van cessar el seu ús 
l’any 2005 i des de llavors la gran part del 
conjunt tabacalera es troba en desús. 
Actualment es troben en ús els 
magatzems 1 i 2 amb un total de 2.800 m2. 
Al primer magatzem hi trobem la Capsa 
Jove, on hi tenen cabuda diversos espais 
relacionats amb els joves, la música i la 
cultura. Al segon magatzem s’hi troba 
l’Arxiu, adscrit al Servei d’Arxiu i 
Documentació Municipal de l’Ajuntament 
de Tarragona.  

Aquests dos equipaments es van realitzar 
l’any 2012 juntament amb un jardí vertical 
de 3.200 m2 que ocupa la totalitat de la 
façana dels magatzems. Alhora també es 
va realitzar una zona verda de 8.000 m2 

situada davant dels magatzems. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antic Hospital Mare de Déu de la Salut, any 1954.            

                     Fotografia: Rafael Vidal 

Vista General Tabacalera de Tarragona, any 2015.           

                 Fotografia: Diari de Tarragona 

Vista aèria Tabacalera de Tarragona 

 Any 2010 Fotografia: tarragona.cat 



Finalment, a l’hora de seleccionar un espai 

per a la realització del projecte no vaig 

tenir dubtes en escollir la Tabacalera de 

Tarragona, ja que es troba en una zona 

d’actual desenvolupament i creixement on 

ja s’hi han realitzat canvis per a potenciar 

la zona i per a donar ús a aquest espai 

únic amb el que compta la ciutat.  

Els altres dos edificis que estaven dins la 

tria van ser descartats ja que l’Antic 

Hospital es troba tapiat, fet que dificultaria 

l’aixecament de plànols i el Banc 

d’Espanya es troba en un estat avançat de 

deteriorament interior la qual cosa 

dificultava transitar per l’edifici. 

Tot el conjunt arquitectònic de l’antiga 

fàbrica de tabacs compta amb una 

extensió de 68.000 m2, per tant, era 

pràcticament inviable realitzar el projecte 

en tota l’extensió, ja que l’espai era 

excessiu i la complexitat del treball final de 

grau s’elevava a un nivell molt alt. Partint 

d’aquesta premissa vàrem analitzar els 

diferents espais que formen part d’aquest 

conjunt de la Tabacalera i finalment  

finalment em vaig decidir per un dels 

antics magatzems de tabacs.  
Aquest magatzem està situat a l’única part 

de l’antiga fàbrica de tabacs que té un ús 

actual, per tant, era intel·ligent optar per 

aquesta elecció. L’altre motiu principal per 

a l’elecció d’un dels antics magatzems de 

tàbac van ser els metres que abastaven 

cadascun d’ells: un total de 3.000 m2 

cadascun, havent un total de 6 

magatzems. Per tant, vaig creure que era 

una extensió adequada per al projecte que 

volia portar a terme.  

Analitzant els magatzems disponibles, 

magatzems 3-4-5-6, em vaig decidir pel 

magatzem número 4 per diversos motius: 

- El magatzem 3 es troba annex al 

magatzem 2, el qual actualment té una 

funció pública. Pensant en això i en 

possibles futures ampliacions per part de 

l’ajuntament, el vaig descartar i vaig cedir-

lo a funció pública. 

- Els magatzems 5 i 6 es troben 

comunicats amb una passera en totes les 

seves plantes i per aquest motiu va ser 

descartat per part meva. Vaig pensar que 

s’hi hauria d’allotjar un ús comú en els dos 

edificis i que la passera donava joc d’unió 

als dos edificis proporcionant així molts 

metres quadrats separats i alhora 

compartits. 

Per aquests motius la meva elecció va ser 

el Magatzem 4, espai just i necessari per a 

la realització del projecte que portava en 

ment. Sense entorpir una funció més 

pública com la que trobem en els 

magatzems 1 i 2 i possiblement en un futur 

en el magatzem 3 i alhora sense 

malbaratar la unió existent entre els 

magatzems 5 i 6, que dóna joc per a la 

realització d’un projecte de grans 

dimensions.   
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OBJECTE D’ESTUDI                                  
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2. DESCRIPCIÓ  

L’Antiga Tabacalera de Tarragona que 
compta amb una totalitat de 68.000 m2 en 
tot el seu conjunt està formada per 
diversos volums dels quals en parlarem 
posteriorment. Com s’ha explicat amb 
anterioritat, la gran part d’aquest complex 
es troba en desús. Actualment s’hi troben 
en ús dos dels magatzems existents, els 
quals alberguen espais públics i queden 
en desús quatre d’ells. 

 

2.1 Situació i emplaçament 

El complex Tabacalera es troba situat a la 
part baixa de la ciutat de Tarragona.  

Tarragona és una ciutat mediterrània 
situada al sud de Catalunya, a 50 minuts 
al sud de Barcelona i a tres hores en 
vehicle de la frontera amb França. 
Tarragona se situa en un territori on es 
creuen l'eix Mediterrani i la vall de l'Ebre, 

que conjuntament amb el seu port, 
l'aeroport i l'ample de via ferroviari 
estàndard la converteixen en un nus de 
comunicació estratègic dins del corredor 
mediterrani i l'arc nord-oest europeu. 

La ciutat té 131.094 habitants segons 
l’Idescat l’any 2016 i és el centre d'una 
àrea de 30 km de radi on viuen més de 
500.000 persones. Igualment, Tarragona 
és capital d'una província de 729.619 
habitants segons l’Institut Nacional 
d’Estadística l’any 2010. 

Tarragona es troba sobre un turó de 68 m 
d’altitud que descendeix fins a arribar al 
nivell del mar. Aquesta obertura de la 
ciutat al Mediterrani li atorga un clima 
suau, amb una temperatura de 17oC de 
mitjana anual i 2.770 hores de sol cada 
any. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de Catalunya   

     Vista aèria de la ciutat de Tarragona  

        Fotografia: mapasmurales.es 
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La Tabacalera està situada al carrer 
Cardenal Vidal i Barraquer a la part baixa 
de la ciutat, concretament al barri marítim. 
A la part nord de l’espai Tabacalera ens 
trobem la Necròpolis Paleocristiana de 
Tarragona, a la part oest els terrenys del 
llit del riu Francolí, a la part sud el Carrer 
Manuel de Falla amb edificis d’habitatges i 
a la part nord, tota l’extensió de zona 
verda realitzada per a la potenciació del 
conjunt Tabacalera. 

En aquesta part baixa de la ciutat en hi 
trobem espais d’interès  per a la ciutat com 
poden ser les piscines municipals, el barri 
marítm amb tota la zona pesquera i de 
restauració, un centre comercial i altres 
espais d’interès públic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de Tarragona - Situació Tabacalera 
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2.2 Història de la Tabacalera  

L’emblemàtic edifici on se situava l’antiga 
fàbrica de tabacs de Tarragona va ser 
construït entre 1922 i 1931, amb una 
superfície de 40.000 m2 sobre uns 
terrenys guanyats al llit del riu Francolí i en 
el qual es van portar a terme activitats com 
les de producció i distribució del tabac 
durant anys.  

2.1 La història d’una fàbrica (1922-
2007)  

L’any 1922, es van adquirir els 68.000m2 
de sòl destinats per realitzar el projecte 
d’aquesta factoria de tabacs, per part de 
l’equip d’enginyers de la companyia 
arrendadora de tabacs, Miguel Quesada i 
Roberto Navarro. Durant la dècada dels 
anys vint del segle passat, cal dir que els 
terrenys on s’havia projectat construir la 
fàbrica de tabacs es trobaven molt 
allunyats del centre de la ciutat, però 
aquest factor no va ser un impediment.   

 

D’aquesta manera, nombroses gestions i 
tràmits van fer que a finals del segle XIX, 
concretament l’any 1922, s’anunciés que 
aquesta fàbrica de tabacs es construiria a 
al ciutat de Tarragona, creant així llocs de 
treball, tant en la seva construcció com en 
la posada en marxa, per a la gran quantitat 
de mà d’obra aturada que hi havia a la 
ciutat en aquell difícil moment. D’aquesta 
manera, el 23 de Maig de 1922, la Gaceta 
de Madrid publicava el Reial Decret del   
Ministeri d’Hisenda pel qual s’autoritzava a 

la Companyia Arrendataria de Tabacs, la 
construcció d’una nova fàbrica a 
Tarragona.  

En aquells moments, al ciutat comptava 
amb una població de 27.800 habitants i 
concentrava la capitalitat provincial 
administrativa, militar i eclesiàstica.  

 

El dia 1 de Juliol de 1923 es va celebrar la 
col·locació de la primera pedra, amb la 
benedicció del cardenal Vidal i Barraquer i 
amb la participació del director gerent de 
l’empresa, Francesc Bastos, juntament 
amb el llavors alcalde Josep Mullerat. El 3 
de juliol del mateix any es van iniciar les 
esperades obres deixant al descobert un 
gran contratemps: el descobriment d’una 
important Necròpolis Paleocristiana. Per 
una banda, aquest inesperat fet va forçar 
el canvi d’ubicació de la fàbrica cap al sud, 
respecte de l’emplaçament inicial que 
s’havia previst. Per altra banda, no va ser  

Entrada principal de la Tabacalera 

        Fotografia: postal antiga 
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 fins l’any 1928 que el Ministre d’Hisenda 
José Calvo Sotelo va visitar Tarragona i tot 
valorant la troballa arqueològica, manava 
construir el Museu de la Necròpoli, en els 
terrenys que l’empresa tabaquera va haver 
de cedir i pagar la construcció del mateix. 
Aquest projecte va anar a càrrec de 
Llorenç Rossell i mossèn Serra i Vilaró, 
que esdevindria posteriorment el primer 
director del Museu. 

A banda de Miguel Quesada, cap dels 
enginyers esmentats anteriorment i per 
tant encarregat de la construcció del 
projecte de la fàbrica de tabacs, aquest 
també va ser dirigit posteriorment per 
Josep Tulla i Planella. Durant quatre anys, 
amb una mitjana de mil obrers i la direcció 
del mateix Tulla i Planella, es va construir 
l’edifici amb un cost total de 10,5 milions 
de pessetes. Cal dir també, que de la part 
constructiva de la façana encarada al riu, 
se’n va encarregar Francesc Quintana, 
amb la condició que la decoració 
continues sent d’estil clàssic.  

Van ser diversos els arquitectes que van 
col·laborar en el disseny de la fàbrica i en 
l’ornamentació escultòrica de la façana. 
L’estructura de l’edifici, la seva decoració i 
els patis feien recordar a la dels petits 
palaus de l’època. L’edifici originari, aïllat 
en la seva pròpia parcel·la, estava articulat 
en forma de U al voltant d’un jardí, encara 
que cadascun dels volums principals 
també disposava de varis patis interiors. 
Aquesta edificació principal, catalogada 
com a bé cultural d’interès local (BCIL) de 
categoria B.1 va ser sotmesa a 
ampliacions posteriors quan, per tal de 
configurar la nova façana de l’avinguda 
Vidal i Barraquer, s’hi van afegir una sèrie 
de nous volums, compostos per sis cossos 
de quatre planes cadascun.  

Al 1923, es va produir una gran inundació 
degut a una gran crescuda del riu Francolí, 
de manera que no seria fins l’any 1932 
que, havent reparat la fàbrica, aquesta 
entraria en total règim de producció.  

 
La fàbrica  

L’any 1932 es va iniciar la producció a la 
fàbrica de tabacs, tot i que cal dir que ho 
va fer molt per sota de la potencialitat i la 
capacitat de les seves instal·lacions. 
Aleshores només comptava amb trenta-
dos operàries i quatre mecànics, que feien 
ús d’unes quantes màquines de lligar 
Ràpid que elaboraven 40 cigarrets per 
minut. Dos anys més tard, ja hi treballaven 
cinquanta-vuit dones i quaranta-quatre 

Edifici principal Tabacalera en construcció                       
Any 1927. Fotografia: Arxiu Fotogràfic 
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homes que manipulaven unes cinquanta-
quatre tones de tabac.  

Durant l’any 1937 va començar una gran 
etapa d’expansió gràcies a l’adquisició de 
vint-i-dues màquines Ràpid més. A la 
vegada, l’amenaça dels bombardeigs de 
l’aviació franquista sobre la ciutat de 
Tarragona va obligar a la fàbrica a repartir 
i traslladar tota la seva maquinària 
industrial i bona part dels treballadors 
entre Vic i Sabadell per poder-los salvar. 
Les dependències de la fàbrica van rebre 
l’impacte de més de trenta bombes durant 
aquell any i els següents.  

Entre 1947 i 1954, la Fàbrica de Tabacs 
de Tarragona, propietat de Tabacalera 
S.A., va créixer gràcies a la incorporació 
de maquinària sobrant d’altres fàbriques, 
principalment de la Sant Sebastià. 
Aquesta ampliació va fer possible doblar el 
torn de producció i que la plantilla passés 
de tenir cent-cinquanta treballadors a tenir-
ne vuit-cents. Aquest increment va 

suposar passar d’una producció mensual 
de 270.000 pessetes a 70 milions de 
pessetes.  

 

Les xifres d’aquesta etapa d’expansió van 
ser molt significatives: les màquines 
elaboraven 1500 cigarrets per minut i la 
producció total diària passava la quantitat 
de 26 tones de tabac. Com a mostra 
d’aquest reconeixement de creixement, 
l’any 1956, l’Ajuntament de Tarragona va 
fer entrega de la Medalla de Plata de la 

ciutat a la Fàbrica de Tabacs. L’any 1964, 
aquesta fàbrica va esdevenir el primer 
centre productor de l’empresa Tabacalera 
S.A., a Espanya. D’aquesta manera, l’any 
1966, la fàbrica tarragonina va ser la 
primera en comptar amb una planta de 
batuda de tabac de l’emblemàtica marca 
Ducados.  

A finals dels anys seixanta es va iniciar la 
producció de tabac ros de la marca 
Bisonte i l’any 1970 s’arribava a la 
producció de trenta milions de paquets 
mensuals de tabac. No era d’estranyar 
llavors, que l’Ajuntament de Tarragona, en 
aquest cas a l’any 1974, fes entrega de la 
Medalla d’Or de la ciutat a la fàbrica. 

Als anys vuitanta, la producció de la 
fàbrica era d’uns cinc mil cigarrets per 
minut. Ja cap a finals de la seva història, 
quan Altadis S.A va realitzar una fusió 
entre les empreses Tabacalera, S.A i 
Seita, S.A, es va comunicar la decisió de 
tancar la planta quan el personal ja s’havia 

Operaries treballant a les màquines 

      Any 1945. Fotografia: Vallvé 
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reduït a 250 treballadors que mantenien el 
nivell de producció, principalment de les 
marques Ducados, Fortuna i Nobel. 

 

És més que evident que la part més 
important de la història d’aquesta empresa 
ve donada pels seus avenços en 
producció i el significatiu augment de les 
seves xifres a mida que avançaven els 
anys, però no cal oblidar una part molt 
important també que va marcar la història 
de la fàbrica tarragonina. Aquesta ve 

donada justament per la vida social dels 
treballadors de la fàbrica. L’any 1947, es 
va fundar el Grup d’Empresa Tabaquer. 
Les activitats que més destacaven 
d’aquest grup eren, per exemple, les 
festes de Santa Rosa de Lima, l’entrega 
de joguines a càrrec dels Reis Mags o 
nombroses representacions artístiques 
que es portaven a terme a l’antic Camp del 
Gimnàstic de Tarragona, a la Plaça de 
Braus o al Teatre Metropol. Des del punt 
de vista cultural, cal destacar també les 
actuacions de l’Orfeó Tabaquer com a 
grup de teatre, una biblioteca amb més de 
sis mil volums i la convocatòria de 
concursos de fotografia des de l’any 1961.  

La pràctica d’esport també va ser molt 
important: hoquei patins, futbol, pesca, 
tennis taula, tenis, tir al plat i escacs. Totes 
aquestes activitats van tenir una 
acceptació molt gran entre tots els 
treballadors.  

 
 

Planta d’aprofitament de tabac sobrant 

                Fotografia: Vallvé 

Planta de màquines d’elaboració de cigarrets 

                        Fotografia: Arxiu 

       Jardins Tabacalera 

   Any 1927 Fotografia: Arxiu 
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2.3 Descripció edificacions del                                
complex Tabacalera 

El conjunt arquitectònic de la Tabacalera 
està format per diversos volums, els quals 
acollien activitats ben diverses dins de la 
fàbrica de tabacs. 

Edifici principal. S’articula en forma de U al 
voltant d’un jardí. Aquest consta de planta 
baixa i planta pis. Té una superfície total 
de 20.670 m2. Al seu volant acull diferents 
espais que conformen la Tabacalera de 
Tarragona. Els seus usos eren els 
següents: 

 

1. Tallers de Tabac banda-
emmagatzematge d’efectes. 

2. Magatzems de tabac (amb 
2.800 m2 cadascun d’ells) 

3. Edifici central d’unió entre 
tallers. 

4. Tallers de preparació i 
elaboració de cigarretes. 

5. Pavelló serveis administratius i 
despatxos dels enginyers a PB i 
residència en P1 (369,5 m2) 

6. Pavelló serveis de caixa i 
despatx d’enginyer cap en PB i 
residència en P1 (369,5 m2) 

7. Pavelló de conjunt de motors 

bolinders (184,50 m2) 
8. Pavelló habitatge (105 m2) 
9. Pavelló habitatge (112 m2) 
10. Pavelló motor dièsel (200 m2) 
11. Naus per a emmagatzematge 

de barrils (660 m2) 
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2.4 Nivell de protecció Tabacalera   
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2.5 Modificacions realitzades fins a 
l’actualitat i ús actual 

El 8 de juliol de 2009, l’Ajuntament de 
Tarragona i l’empresa Altadis van 
formalitzar el canvi de propietat de l’antic 
edifici de la Tabacalera amb l’entrega, per 
part del director general de l’empresa 
Andrés Pérez, de les claus de l’immoble a 
l’alcalde, Josep Fèlix Ballesteros. 

Una vegada la Tabacalera va estar en 
mans de l’Ajuntament es va preveure 
convertir-la en un gran complex cultural de 
referència per a la ciutat de Tarragona. Es 
va plantejar que el pes de protagonisme 
recaigués en l’edifici principal, instal·lant 
en ell una nova seu per al Museu 
Arqueològic de Tarragona. Finalment, no 
va ser així. 

Les primeres accions de remodelació es 
van portar a terme en dos dels sis antics 
magatzems. Alhora també s’hi va proposar 
la realització d’una zona verda. Van ser 
tres projectes amb un pressupost de 8 

milions d’euros finançats pel Fons Estatal 
pel Treball i la Sostenibilitat Local.  

2.5.1 La ‘Capsa jove’ 

A l’antic magatzem número 1 hi trobem la 
denominada ‘Capsa Jove’, un mòdul de  
2.800 m² distribuïts en una totalitat de 
quatre plantes. Aquest acull: 

1. Oficina de Tarragona 2018. En 
aquest espai s’hi gestiona tot el 
que té relació amb els Jocs 
Mediterranis que es realitzaran a 
Tarragona l’any 2018. Des 
d’aquesta oficina es treballa en 
l’organització de l'esdeveniment i la 
captació i formació de voluntaris, 
entre altres tasques. 

2. Les dependències de la seu de 
l’Associació de Músics de 
Tarragona. Es tracta d’un espai 
que compta amb un aforament de 
500 persones i té una superfície de 
241,44m2, amb un escenari de 
68,79m2 i barra de bar. També 

compta amb 3 bucs d’assaig. Tot 
aquest espai està gestionat per 
l’Associació de Músics de 
Tarragona.  

3. Les oficines, tallers i aules de 
TGN Impulsa, de la Conselleria 
d’Ocupació, Formació i Empreses. 
En aquest espai l’Ajuntament de 
Tarragona desenvolupa tots els 
projectes i programes relacionats 
amb les polítiques actives 
d’ocupació, la creació d’empreses i 
la dinamització del teixit 
empresarial. 

 

 

 

 

 

 

       
      Façana Magatzem 1 

   Fotografia: tarragona.cat 
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2.5.2 El ‘CIGED’ 

A l’antic magatzem número 2 hi trobem el 
‘CIGED’ Centre de la Imatge i Gestió 
Electrònica de Documents. En aquest 
edifici tenim destinats 2.000 m² a l’àrea de 
dipòsit documental i 800 m² per als serveis 
de consulta, recepció, classificació i gestió, 
i a una àrea d’exposicions i conferències al 
vestíbul de la planta baixa. 

Aquest edifici acull doncs: 

1. L’Arxiu de l’Ajuntament de 
Tarragona. És l’equipament 
cultural destinat a conservar, 
preservar, gestionar, informar, 
estudiar i divulgar el patrimoni 
documental de la ciutat. Està 
adscrit al Servei d’Arxiu i 
Documentació de l’Ajuntament de 
Tarragona i està integrat per: 
Centre d’Imatges de Tarragona, 
Arxiu històric de la ciutat de 
Tarragona, Arxiu Administració 
Gestió Documental i Unitat de 

Digitalització i Reprografia. 
 

2. Hemeroteca Municipal. Aquest 
espai és una biblioteca i 
hemeroteca especialitzada en 
temàtica i autors locals. Hi podem 
trobar publicacions periòdiques i 
monogràfiques que es 
conservaven a l’Ajuntament de 
Tarragona i a la biblioteca 
temàtica tarragonina del notari i 
bibliòfil Josep Gramunt.  

 

 

2.5.3 El ‘jardí vertical’ 

Al projecte Tabacalera també  hi té cabuda 
la sostenibilitat i per això es va optar per a 
la realització d’un jardí vertical 
conjuntament amb una zona verda, el 
conjunt rep el nom de Smart Parc. 
Aquesta façana verda està formada per un 
total de 2.800 m² de superfície vegetal 
que, com una segona pell, recobreix la 
façana dels antics i alhora nous, 
magatzems de l’espai Tabacalera. Aquest 
jardí vertical incorpora una pantalla de 
projeccions com a suport a les activitats 
culturals del centre. L’objectiu de la façana 
verda és dotar l’edifici d’una major 
eficiència energètica, d’una barrera 
acústica que disminueixi els sorolls de 
l’exterior i alhora disposa d’un sistema de 
tractament terciari de les aigües per tal de 
disposar d’aigües per al reg. Actualment 
és la façana verda vertical més gran 
d’Europa. Les plantes que hi podem trobar 
són espècies vegetals autòctones i de 

      Façana Magatzem 2 

   Fotografia: Maria Sagredo 
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baixa demanda hídrica, com són els lliris, 
els gessamins, les clavellines, els geranis, 
les serpentines o el muguet. A més, també 
incorpora diversos nius per albergar 
espècies de ratpenats i d'ocells, com els 
pardals, entre d’altres. 

 

 

2.5.4 El ‘jardí horitzontal’ 

L’Smart Parc compta també amb una 
catifa verda o jardí horitzontal de més de 
8.000 m2 de superfície.   

Aquest espai acull als ciutadans en la 
celebració d’ esdeveniments lúdics i 
culturals. 

El parc es veu travessat per una passera 
de fusta de recorregut ràpid, que permet el 
trànsit de vianants en sentit nord-sud des 
d’un extrem a l’altre de l’àmbit. 

En sentit est-oest, el parc actua de coixí 
entre l’avinguda Vidal i Barraquer i l’edifici 
de La Tabacalera. Complementàriament, 
s’incorpora una canal en el recorregut 
interior que ajuda a les tasques 
divulgatives del parc amb el cicle de 
l’aigua com a marc de fons, propiciant la 
connexió entre el vianant, l’entorn i les 
explicacions didàctiques que hi tenen lloc. 

L’Smart Parc Tabacalera permet 
l'eliminació de residus i la reducció de la 

pol·lució, una de les problemàtiques més 
latents en les ciutats actuals a causa de 
l'augment de diòxid de carboni a 
l'atmosfera. Les plantes permeten una 
solució natural i eficient, ja que 
consumeixen diòxid de carboni i donen 
oxigen. Per tant, podem dir que aquest 
parc és un pulmó per a la ciutat de 
Tarragona.  

 

 Vista façana verda i pantalla 
Fotografia: jardinplantas.com 

     Vista aèria jardí horitzontal  
Fotografia: Ajuntament de Tarragona 

  Passera de fusta jardí horitzontal  
Fotografia: tarragonain.blogspot.com 
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ANÀLISI HISTÒRIC I CULTURAL                                          
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3. TARRAGONA, HISTÒRIA I 
CULTURA                                       

En aquest punt analitzarem la situació 
actual, culturalment parlant, de la ciutat de 
Tarragona. Punt que ens farà conèixer els 
llocs d’interès d’una ciutat patrimoni de la 
humanitat i que ens mostrarà els 
esdeveniments més importants que s’hi 
duen a terme i alhora ens ajudarà a trobar 
els punts febles de la situació cultural 
actual. 

3.1 Tarragona, Patrimoni de la 
Humanitat                                    

La ciutat de Tàrraco va ser el primer 
assentament romà a la Península Ibèrica i 
va esdevenir la capital de la província 
d’Hispània Citerior, durant el regnat 
d’August. Inicialment va ser fundada com 
a campament militar romà amb la intenció 
d'interceptar els exèrcits cartaginesos que 
pretenien travessar els Pirineus i atacar la 
península Itàlica.  

L'any 217 aC, Gneu Corneli Escipió i el 
seu exèrcit van desembarcar a prop del riu 
Tulcis, el que actualment coneixem com a 
riu Francolí, i al costat d'un poblat ibèric i 
en la part més alta d'un turó, es va ubicar 
el campament. Amb el temps, Tàrraco va 
prosperar com a ciutat i també com a 
centre administratiu i polític, afavorida per 
la situació costanera i pel seu 
emplaçament en relació a les vies 
terrestres cap a l'interior de la Península.  

Les restes de Tàrraco han permès 
estudiar la propagació del domini romà 
des del segle III a.C, quan els romans van 
fundar la ciutat en si, fins a inicis del 
període cristià.  

La planificació romana de la ciutat és 
excepcional, ja que aquesta va ser 
adaptada a la configuració del terreny 
mitjançant d'una sèrie de terrasses 
artificials, que actualment encara són 
perceptibles en tot el Fòrum Provincial, 
així com al barri residencial.  

La ciutat és rica en arquitectura i restes 
arqueològiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’any 2000, el patrimoni romà de la ciutat 
de Tarragona i voltants va ser declarat 
Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. 
D’aquesta manera, es passava a 
reconèixer el seu gran valor històric, 
arquitectònic, artístic i arqueològic.  

Una de les grans característiques de la 
ciutat és que aquest passeig pel Patrimoni 
de la Humanitat tarragoní es pot iniciar al 
centre de la ciutat, l’anomenat centre 

            Amfiteatre romà  

   Fotografia: Alberich fotògrafs 
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històric. Si comencéssim una passejada 
per aquest recorregut, en primer lloc ens 

podríem endinsar dins de l’espectacular 
amfiteatre romà, que data del segle I, on hi 
tenien lloc les lluites de gladiadors i la qual 
tenia una capacitat per a catorze mil 
persones.  

Sense anar massa lluny de l’amfiteatre 
romà hi trobem el circ. El circ romà va ser 
construït el segle I i era el lloc on se 
celebraven les curses de cavalls i carros 
amb una capacitat de vint mil espectadors. 
Actualment se’n conserven una part de les 
graderies, passadissos i sales 
subterrànies.  

 

 

 

 

 

 

Aquest circ està comunicat amb la Torre 
del Pretori, a través de la qual s’arriba a 
la plaça de representació del Fòrum 
Provincial, del qual en podem veure 
algunes parts que encara queden a les 
places del Fòrum, del Pallol i del Rei. Si 
continuem aquest recorregut, podem 
arribar fins al Fòrum de la Colònia, que 
va ser edificat al segle I. Cal dir que una 
de les seves parts ha estat restaurada per 
fer més fàcil la comprensió de l’espai 
arqueològic. Si seguim cap a les Muralles 
podem observar uns imponents murs que 
son el millor exemple de la gran integració 
dels monuments a la ciutat a través de la 
historia. L’última parada dins del circuit 
urbà de punts d’interès històric podria ser 
la Necròpolis Paleocristiana i el seu 
museu. Aquest té més de dos mil 
enterraments descoberts fins ara i és un 
dels conjunts funeraris més importants 
d’aquesta civilització.  

 

Per seguir amb la ruta, els visitants s’han 
de desplaçar del nucli urbà. Passant 
primer per l’aqüeducte, conegut com El 
Pont del Diable, i que es troba molt ben 
conservat. La Pedrera del Mèdol es troba 
molt pròxima a l’autopista AP-7 i és allà on 
es van extreure més de cinquanta mil 
metres cúbics de pedra i hi destaca 
l’agulla del Mèdol. A la vora de la carretera 
N-340 hi ha la Torre dels Escipions, la 
tomba més coneguda de Tarragona. I ja 
fora del terme municipal de Tarragona 
podem visitar l’Arc de Berà, a Roda de 
Berà, la Vil·la Romana de Centcelles i el 
seu museu, a Constantí i la Vil·la Romana 
dels Munts a Altafulla.  

 

 

 

 

 

Circ romà vist des del Pretori 

       Fotografia: tinet.cat 



Evolució de la ciutat de Tarragona  

Els indicis més remots de la ciutat de 
Tarragona tenen una antiguitat de 500.000 
anys, que corresponen a restes deixades 
per grups de caçadors-recol·lectors 
nòmades. Per exemple, a la vorera del riu 
Francolí es van trobar unes eines de sílex 
cosa que indica la presència de poblacions 
que es movien de manera cíclica per tot el 
nostre territori, habitant en coves o 
cabanes.  

El contacte amb els fenicis i grecs va 
donar lloc a una important cultura 
autòctona anomenada “ibèrica”, amb uns 
trets comuns que es troben per tota la 
costa mediterrània peninsular. Aquesta 
evolució es fa molt present a la zona de 
Tarragona on l’arqueologia ha trobat 
estructures pre-ibèriques senzilles i 
importacions de ceràmica.  

El conjunt d’ibers s’organitzaven en grans 
poblats proto-urbans situats en llocs 
estratègics i molt defensables i amb una 

funció de control d’un territori ampli. Era un 
assentament que es trobava situat a la 
falda d’un promontori, per exercir el control 
de territori sobre la carena i el penya-segat 
portuari i la desembocadura del riu 
Francolí.  

Tarragona Romana 

La Tàrraco romana va ser una de les ciutat 
més extenses de la Mediterrània 
occidental i la ciutat va assolir una 
superfície urbanitzada d’entre 80 i 90 
hectàrees, distribuïdes entre un recinte 
d’intramurs situat sobre un turó costaner. 
La ciutat comptava amb un important port i 
una extensa àrea portuària, que feia 
d’entre 8 fins a 10 hectàrees.  

Tàrraco destaca per ser la fundació militar 
romana fora de la península d’Itàlia i per 
ser la ciutat des d’on es va impulsar la 
conquesta, ordenació i estructuració 
d’Hispania. La formació de Tàrraco com a 
tal es va iniciar amb la consolidació d’un 
primer campament militar portat a terme 

per Gneu Escipió, l’any 218 a.C. Un temps 
després, ja es va consolidar com a pont 
per poder fer efectiva la conquesta de tota 
la Península Ibèrica així que no era 
d’estranyar que aquesta s’acabés 
convertint en la capital d’Hispania.  

 

 

 

 

 

 

 

Des de l’antiga ciutat de Tarragona es van 
reprimir diverses revoltes indígenes en 
època republicana, Cèsar hi va reunir els 
seus llegats i fins i tot, hi va residir August 
entre els anys 26 i 27 a.C. Des d’aquí, 

      Maqueta de Tarraco romana 

 Fotografia: Ajuntament de Tarragona 
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també es van estructurar i organitzar un 
ampli territori durant més de set-cents 
anys.  

Gràcies a l’arqueologia podem tenir accés 
a diverses dades sobre la vida quotidiana 
a Tàrraco. Per exemple, on convivien els 
mandataris, els sacerdots, els funcionaris, 
mercaders, ciutadans i esclaus. Els carrers 
de la ciutat formaven una trama 
endreçada, estaven pavimentats amb 
pedra i disposaven de voreres i 
clavegueram. Existien grans cases amb 
patis interiors (domus) en les quals vivien 
persones adinerades, però també edificis 
més modestos, de diversos pisos (insules) 
en els quals hi residia la població més 
humil i nombrosa del moment. En el nivell 
baix d'aquests edificis de pisos hi havia 
petites botigues. La ciutat s'estenia fora 
muralla, on creixien els barris suburbans, 
mentre a l'entorn rural més immediat hi 
eren presents vil·les dedicades al conreu 
de la vinya, oliveres i hortalisses. 

El dilatat desenvolupament del plànol urbà 
l’Imperi Romà ha arribat fins als nostres 
dies deixant-nos importants edificis i 
materials arqueològics que converteixen 
Tarragona en un paratge únic dins de les 
ciutats de l’Occident Romà, per la quantitat 
i la gran qualitat d’aquestes restes 
romanes. Tot aquest conjunt de 
característiques van fer que, evidentment, 
l’any 2000 s’inclogués Tarragona dins de 
la llista de ciutats amb patrimoni mundial.  

 

 

 

 

 

 

Si ens parem a mirar època per època, 
dins de la romana, podem classificar les 
restes de la següent manera: De l’època 
republicana (Finals i mitjans del segle II 
a.C) es conserva un quilòmetre i mig de 
muralla, de l’època augustal (finals del 
segle I a.C – Inicis del segle I) es conserva 
el teatre i la basílica del fòrum de la 
colònia. De l’època flàvia (últim quart del 
segle I d.C) el fòrum provincial i el circ, 
mentre que de la primera meitat del segle 
II d.C, l’amfiteatre. Com ja hem citat 
anteriorment, la vil·la romana dels Munts 
(segles I i II d.C) se situa a Altafulla, 
Centcelles (segle IV d.C) al poble de 
Constantí, entre d’altres.  

Durant l’època tardo-romana i visigòtica, la 
ciutat va experimentar una transformació 
urbana molt important que es va produir a 
causa de l’abandonament de certes àrees 
de residencia i per tant, aparició d’altres de 
noves. És en aquest moment quan es van 
conservar diverses basíliques, com la de 
la Tabacalera o la de l’amfiteatre i àrees 

  Tarragona, Patrimoni Mundial 

        Fotografia: tarragona.cat 
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funeràries molt important com la de la 
Necròpolis Paleocristiana (segles IV-VI), 
situada al costat del riu Francolí.  

Tarragona Medieval 

L’any 1129, Oleguer Bonastruga, bisbe de 
la ciutat de Barcelona, va cedir a 
Tarragona com a principat eclesiàstic a un 
mercenari normand anomenat Robert 
Bordet. El pes de l’Església va ser molt 
important novament, sobre tot a partir de 
l’establiment de manera definitiva a la 
ciutat de l’arquebisbe, l’any 1146.  

Tarragona, a finals de segle XII, ja era un 
nucli urbà totalment consolidat i s’havia 
convertit en el centre d’un ampli territori. 
Aleshores, la ciutat del segle XII es va 
formar fora de l’àrea dels grans 
monuments del segle I, articulant-se a 
l’entorn dels castells senyorials de 
l’arquebisbe i de Robert Bordet. Aquest fet 
va succeir fins l’any 1171, quan les 
propietats del normand, Robert Bordet, 
van passar a ser propietats del Rei. A 

partir d’aquell moment, el castell del Rei 
passava a ser el principal edifici de la 
ciutat de Tarragona. Cal destacar també 
algunes de les construccions importants 
d’aquest període com l’església de Santa 
Maria del Miracle, dins de l’amfiteatre, o 
l’hospital d’assistència als pobres, que es 
va començar a construir l’any 1171.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant el mateix any es van iniciar els 
treballs a la Catedral de Tarragona, que va 
passar a convertir-se en l’eix que 
articulava la ciutat, però que va agafar 

més importància el 1331 quan es va 
obtenir la seva consagració. Actualment, a 
Tarragona es conserven construccions 
dels segles XIII i XIV que va ser l’època de 
més creixement urbà com les esglésies de 
Sant Pau i Santa Tecla o els porxos del 
carrer Merceria i parts del sistema 
defensiu com la torre de l’Arquebisbe.  

A partir del segle XV, la ciutat va 
experimentar un gran descens de la 
població com a conseqüència de la pesta 
negra i una crisis econòmica molt 
important que va fer entrar a Tarragona en 
un procés recessiu. A partir del 1368, es 
va iniciar la construcció d’una nova muralla 
aprofitant la façana de l’antic circ romà. La 
situació política també es va deteriorar de 
manera molt greu durant la primera meitat 
del segle XV, ja que les diferències entre 
la Generalitat i Joan II van portar a l’inici 
de la Guerra Civil Catalana, l’any 1462, 
moment en que la ciutat va ser assetjada i 
conquerida per les tropes de Joan II.  

  Catedral de Tarragona 

  Fotografia: sapiens.cat 
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Tarragona Jueva 

Els primers hebreus van arribar a 
Catalunya a través de les rutes comercials 
fenícies. Més tard, Tàrraco va ser la gran 
capital d’occident de l’Imperi feta a imatge 
de Roma. De fet, la inscripció més antiga 
que confirma la existència de jueus a la 
península ibèrica va ser trobada justament 
a Tarragona, la qual data del segle IV d.C i 
en la que es pot observar, escrit en llatí: 
“Pau sobre Israel i sobre nosaltres i els 
nostres fills” i que es troba al Museu 
Sefardí de la ciutat de Toledo. 

Dins de les muralles de Tarragona, el barri 
jueu estava format per tot un entramat de 
carrerons estrets per on es distribuïen 
diferents gremis artesans. Aquest barri 
jueu es trobava situat molt a prop del 
castell de Rei.  

Aquests carrers, entre d’altres, són els que 
ara encara coneixem com a carrer de la 
Portella, carrer Granada i Talavera i les 
places dels Àngels i d’en Rovellat. Aquest 

barri comptava amb sinagoga, escoles, 
banys públics, carnisseria...  

 

 

 

 

 

 

Durant els segles X i XI, es va produir un 
període de convivència entre hebreus i 
musulmans en què Tarragona va ser 
anomenada Ciutat dels Jueus. Fins que a 
l’any 1391, un any fatídic per a la historia 
dels jueus, es va produir a la ciutat de 
Tarragona un gran desordre econòmic i 
una gran baixada de la demografia a 
causa dels avalots, que es van escampar 
per tot arreu de la costa mediterrània. Al 

cap de dos anys es va tornar a restablir la 
comunitat hebrea i algunes de les famílies 
van rebre algunes exempcions i 
franquícies i també van ser autoritzades 
per a recaptar diners per a construir una 
nova sinagoga. Finalment, la resta de 
població jueva que no es va voler convertir 
al cristianisme van ser expulsats pels Reis 
Catòlics, l’any 1492.  

 
Tarragona Moderna 

Els conflictes bèl·lics, els atacs per part de 
pirates i les pestes influiran de manera 
molt significativa en la vida de la ciutat de 
Tarragona durant l’època moderna.  

Des del segle XVI i fins al segle XIX, 
Tarragona va esdevenir una plaça forta: 
no es podran enderrocar les fortificacions i 
s'haurà de deixar un espai davant la 
muralla lliure d'edificis, fet que farà 
impossible la seva expansió urbanística.  

 

      Restes Plaça dels Àngels 

  Fotografia: argostarragona.com 
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El primer conflicte bèl·lic important va ser 
la Guerra dels Segadors, que va esclatar 
l’any 1640. La situació tant estratègica que 
tenia la ciutat de Tarragona va motivar que 
patís dos importants setges que van 
suposar la decadència econòmica de la 
ciutat i la destrucció de molts dels seus 
edificis, els anys 1641 i 1644. El segon 
conflicte bèl·lic va ser la Guerra de 
Successió (1702-1714), que va portar a 
l’inici d’una nova remodelació del sistema 
defensiu de la ciutat, de mans dels 
anglesos i els austríacs. La necessitat de 
bastir nous fortins avançats els va portar a 
la construcció de fortificacions, algunes de 
les quals encara perduren, com són el fortí 
de Sant Jordi i el fortí de la Reina, a la 
Punta del Miracle de Tarragona.  

L’Església i els arquebisbes van tenir un 
paper molt important a Tarragona durant 
aquesta època. Van realitzar un 
rellançament cultural, artístic i urbanístic 
de la ciutat al segle XVI. Per exemple, la 
portada d’aigua des de Puigpelat, gràcies 

a l’empenta dels bisbes Joaquim de 
Santiyán i Francesc Armanyà, fet que va 
ser molt important per a la ciutat ja que es 
va aconseguir una millora en la qualitat de 
vida de la població tarragonina, l’any 1798.  

Tarragona Modernista 

El Modernisme va sorgir a Europa a finals 
del segle XIX i a principis del segle XX. 
Aquest moviment influirà en el pensament, 
art i arquitectura i en la manera de cercar 
noves formes d’expressió artística. 
Aquesta era va impulsar a les ciutats la 
creació de cellers, fàbriques, mercats, 
cooperatives, ateneus i habitatges. Va ser 
un moment de creixement econòmic i de 
reafirmació nacional a Catalunya, fet que 
contrasta de manera especial amb el que 
estava passant a la resta d’Espanya, que 
es trobava en plena crisis per la pèrdua de 
les seves últimes colònies americanes.  

En aquest context tant favorable per 
Catalunya, l’exportació de productes del 
Camp de Tarragona com el vi o els fruits 

secs fa que a la ciutat es construeixin tot 
un seguit d’edificis modernistes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La important ruta modernista que trobem a 
la ciutat de Tarragona la formen els 
següents edificis:  

- A la Rambla Nova, la Casa Salas, 
construïda l'any 1907, segons el 
projecte de l'arquitecte tarragoní 
Ramon Salas i Ricomà. 

  Interior del Teatre Metropol 

   Fotografia: Joan Alberich 
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- Seguint la mateixa artèria de la 

ciutat, el Teatre Metropol (1908-
1910), una joia arquitectònica de 
l'arquitecte tarragoní, deixeble de 
Gaudí, Josep Maria Jujol. 

- L’altar de l'església de Jesús i 
Maria al carrer Méndez Núñez, 
obra d’Antoni Gaudí. 

- La Punxa dels Pares Carmelites, 
que data de l’any 1897. L'edifici 
original va ser projectat per 
l'arquitecte Pau Monguió i Segura. 
L'any 1919, l'arquitecte Josep 
Maria Jujol dissenyà el cambril i el 
cimbori. Es tracta d’un edifici 
modernista, amb trets eclèctics 
gòtics que va ser destinat a 
seminari, convent i església. 

- El mausoleu del rei Jaume I, al 
Palau Municipal, obra de 
l'arquitecte Domènec i Muntaner. 

- La Quinta de Sant Rafael. Edifici 
modernista projectat per 
l'arquitecte Julià Maria Fossas, que 

data de l'any 1912 i que va 
promoure la família Puig i Valls. És 
un edifici totalment aïllat i situat al 
bell mig del Parc de la Ciutat. 

- La Plaça de Braus, que data del 
1885 i va ser projectada per 
l'arquitecte Ramón Salas i Ricomà. 

- L'Antic Escorxador, avui seu del 
rectorat de la Universitat Rovira i 
Virgili. Edifici modernista inaugurat 
el 1902, va ser projectat per 
l'arquitecte Josep Maria Pujol de 
Barberà. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

També cal destacar que fora del que 
és l’estricte període del Modernisme, a 
l’eixample de Tarragona es va 
construir un edifici de línies 
modernistes: El Mercat de Tarragona, 
concretament l’any 1915, edificat per 
l'arquitecte Josep Maria Pujol de 
Barberà. També, el col·legi-convent de 
l'orde de Santa Teresa de Jesús, les 
Teresines, que l’any 1922 esdevingué 
un fidel exemple del noucentisme 
català, moviment arquitectònic 
posterior al modernisme, de 
l'arquitecte Bernardí Martorell i Puig. 
 

 

	
	
	
	
	
	

             Casa Salas 

   Fotografia: Pep Escoda 
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Tarragona Contemporània 

El segle XIX es va iniciar amb un conflicte 
bèl·lic de conseqüències devastadores per 
a Tarragona: la Guerra del Francès. El 
terrible setge a què va estar sotmesa la 
ciutat, l'assalt, els dos anys d'ocupació, 
concretament entre els anys 1811 i 1813) i 
la marxa dels francesos van deixar la 
ciutat en una situació de misèria i fam de 
la qual trigaria anys a recuperar-se. 

El fet més important que va permetre la 
formació d’una petita burgesia comercial 
de caràcter emprenedor va ser l’inici de les 
obres de millora en les infraestructures del 
port i la represa del moviment portuari. 
Això va fer possible la modernització de 
Tarragona al llarg del segle XIX. Bona part 
de l'activitat econòmica es va orientar cap 
al comerç del vi, que va condicionar 
l'economia, la demografia i l'expansió 
urbanística de la ciutat. A partir de la 
segona meitat del segle XIX es va iniciar el 
procés d'enderroc de les muralles i 

baluards, el qual va permetre el 
creixement de la ciutat i la unió de la Part 
Alta i la Marina. 

La Guerra Civil Espanyola, que va tenir 
lloc entre els anys 1936 i 1939, va suposar 
un greu entrebanc i un clar retrocés en el 
desenvolupament econòmic, social i 
cultural de la ciutat de Tarragona. Aquesta 
va ser bombardejada amb un gran nombre 
de víctimes mortals i molts danys 
materials, que va portar a haver-los de 
refer durant els difícils anys de postguerra.  

A partir de final dels anys cinquanta 
comencen a instal·lar-se indústries 
químiques a la ciutat i des de 1975 entrà 
en funcionament la refineria d'Enpetrol, 
que és l’actual REPSOL, a la Pobla de 
Mafumet. L'empenta del sector industrial 
també es deixarà notar en l'aspecte 
urbanístic i constructiu, en general. A més, 
l'augment de població per l'arribada  de 
grans fluxos migratoris porta a la creació 
de nous barris perifèrics, amb greus 
problemes de serveis i d'infraestructures 
per la manca de previsió, que es van 
resoldre a partir de 1979 amb la 
recuperació de l'ajuntament democràtic. 

	
	
	
	
	
	
	 Desfilada antifeixista, 1936. 

   Fotografia: Arxiu històric 
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Els museus de Tarragona  

Actualment, la ciutat de Tarragona és una 
ciutat amb una bona oferta cultural, 
comercial i turística, però que sempre ha 
estat interessada en conservar el seu 
passat. El museus de Tarragona custodien 
els testimonis materials del passat i són 
visita obligada per qui vol conèixer bé la 
ciutat i aprofundir en el coneixement 
històric. Els més importants són els 
següents:  

 

• Museu Nacional Arqueològic de 
Tarragona: Es va formar durant la 
primera meitat del segle XIX i és, 
per tant, el més antic de Catalunya 
en la seva especialitat. Aquest 
museu conserva els objectes 
recuperats en excavacions 
arqueològiques a la ciutat i 
voltants, principalment d’època 
romana.  
 

• Museu d'art Modern: Aquest museu va 
ser creat per la Diputació de 
Tarragona l'any 1976 amb la 
intenció de conservar i mostrar el 
patrimoni artístic d'aquesta 
Institució. Té una important 
col·lecció d'obres d'art d'època 
contemporània sobretot d'artistes 
de les comarques tarragonines. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

• Museu Diocesà: És un museu 
depenent de l’Arquebisbat i conté 
un important nombre d’objectes 
artístics vinculats al culte catòlic. 

 

• Museu Bíblic de Tarragona: Va ser 
fundat l’any 1930 pel Dr. Josep 
Vallés, canonge de la Catedral de 
Tarragona, professor de la 
Universitat Pontifícia Tarragonina i 
del Seminari Conciliar Pontifici de 
Tarragona. A través dels seus 
viatges a Terra Santa i a altres 
països de l’Orient Mitjà, aquest va 
recollir peces arqueològiques, 
mapes, reproduccions i objectes de 
culte relacionats amb el món de la 
Bíblia, que van donar peu al Museu 
Bíblic del Seminari Pontifici de 
Tarragona. 
 

• Museu del Port: Es troba situat en un 
antic magatzem de refugi. Presenta   Museu d’Art Modern 

   Fotografia: dipta.cat 
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un recorregut per la història del 
port a través del temps, des que 
els romans hi desembarcaren fins 
a l'actualitat. La vida als molls, els 
tipus de pesca, les activitats 
esportives, les embarcacions i les 
mercaderies vinculades a la nostra 
mar també hi són representades. 
L'any 2003 va ampliar la seva 
oferta museística amb la 
incorporació del Far de la Banya, 
com a extensió del Museu, per tal 
de mostrar una col·lecció 
permanent d'objectes relacionats 
amb els senyals marítims 

 

• Museu d’Història de Tarragona: Es 
tracta d’un museu de titularitat 
municipal i junt amb la Biblioteca-
Hemeroteca i l’Arxiu Municipal 
constitueixen els organismes 
municipals de la conselleria de 
Patrimoni que custodien el 
patrimoni històric moble, immoble i 

documental de l’Ajuntament de 
Tarragona. La seu és a la Casa 
Castellarnau, una antiga casa de 
nobles. També formen part del 
Museu d’Història de Tarragona la 
Casa Canals, una altra casa de la 
petita noblesa local, i les restes 
romanes de la Volta del Pallol, les 
Muralles, el Pretori i Circ, el Fòrum 
de la colònia, l’Amfiteatre, el Pont 
del Diable i la pedrera del Mèdol. 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Perquè Tarragona és patrimoni de 
la Humanitat 

Tàrraco, la que avui en dia coneixem com 
Tarragona, va ser una ciutat administrativa 
i mercantil de molta importància durant 
l’època romana i centre de culte imperial 
per a totes les províncies ibèriques, tal i 
com hem esmentat anteriorment. La ciutat 
va ser dotada amb molts edificis durant les 
èpoques antigues i gran part d’aquests 
s’han descobert gracies a les excavacions 
que s’han anat realitzant.  

La majoria de restes que s’han anat 
trobant són peces fragmentàries i moltes 
d’elles es troben situades sota d’edificis 
actuals a la ciutat, cosa que ja ens fa intuir 
la grandesa de la capitat provincial 
romana.  

Així doncs, l’any 2000, la UNESCO va 
declarar el conjunt arqueològic de Tàrraco 
Patrimoni Mundial de la Humanitat. És 
aleshores quan ens formulem la següent 
pregunta: Què és necessita per a que una         Museu d’Història 

   Fotografia: tarragona.cat 
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ciutat sigui inclosa en la llista de Patrimoni 
Mundial? La resposta és ben senzilla. Per 
ser inclosos en aquesta llista, la ciutat cal 
que tingui indrets de valor universal i que 
compleixin, almenys, un dels seu criteris 
de selecció.  

El conjunt de Tàrraco compleixen 
concretament el criteris II i III: Per una 
banda, amb la denominació es reconeix 
que les restes romanes de Tàrraco són 
d'excepcional importància en el 
desenvolupament de la planificació i el 
disseny urbà romans i que, aquesta 
planificació va servir com a model per a 
les capitals de província en el món romà 
en altres llocs (Criteri II). Per una altra 
banda, es posa de manifest que 
Tarragona proporciona un testimoni 
eloqüent i sense precedents d’una etapa 
important en la història dels pobles de la 
Mediterrània en l’antiguitat (Criteri III). 

	
	

Monuments romans de la ciutat  

La ciutat de Tarragona està formada per 
un conjunt de deu monuments romans:  

1. El Fòrum Provincial: 
 

El conjunt arquitectònic conegut com a 
Fòrum Provincial és considerat com un 
dels fòrums més grans i millor 
documentat del món romà. Aquest 
nombrós grup d'edificis, seu de la 
Citerioris Concilium Provinciae 
Hispaniae, ha preservat la majoria 
d'elements arquitectònics, determinats 
pel disseny de la ciutat vella ja existents. 
Va ser un gran complex, de 7,5 
hectàrees repartides en tres terrasses, 
usat per als propòsits polítics d'alt nivell 
tal i com ho demostra la iconografia de 
les escultures i els elements decoratius. 
Alguns dels elements arquitectònics 
supervivents arriben a alçades de fins a 
11 metres i els detalls arquitectònics que 
hi podem trobar i l’ús d’importants 

materials són la prova que els seus 
arquitectes i artesans van ser cridats des 
de Roma. Cal dir que el treball d'aquests 
especialistes romans és també visible en 
el teatre, l'amfiteatre i el circ. 
 

2. El Fòrum de la Colònia 
 

Al centre de la ciutat trobem les restes del 
Fòrum de la Colònia, el qual podríem dir 
que data del segle I a.C, tenint en compte 
que s’hi ha localitzat una dedicatòria a 
Pompeu el Gran, qui va rebre la Península 
en el marc de les seves responsabilitats 
durant el Primer Triumvirat (56 a.C). Les 
restes del Fòrum de la Colònia ens 
mostren la basílica, que seria l’Ajuntament, 
un temple i algunes cases i carrers. Unes 
columnes donen una indicació de la forma 
de la basílica i els últims treballs que s’hi 
van realitzar han posat en manifest que la 
primera plaça pública es va definir a finals 
del segle II a.C, en el moment en què la 
ciutat va adquirir la seva forma urbana 
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bàsica amb extensió de perímetre 
emmurallat. D’aquesta primera 
configuració del Fòrum en coneixem el 
Capitoli, temple dedicat a les tres divinitats 
principals del panteó romà que són 
Júpiter, Juno i Minerva, que presidia la 
plaça pública i era un temple de tradició 
itàlica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En època d’August es va produir una 
remodelació amb la creació d’una nova 
plaça al costat de la primera on hi 

destacava una altra basílica, governada 
per l’estàtua d’August i locals annexos. En 
aquest mateix període també es va 
construir el teatre, es va reformar la 
basílica i es va crear l’anomenada Plaça 
de les Estàtues. Així doncs, a l’entorn de 
la basílica hi van aparèixer un bon nombre 
d’estàtues, algunes relacionades amb el 
culte imperial. Ja al segle II d.C, el Fòrum 
de la Colònia va experimentar noves 
reformes i es va mantenir en ús fins a la 
segona meitat del segle IV, moment en 
què es té data de l’enderroc de la basílica. 
Les excavacions arqueològiques en 
aquesta àrea han posat en manifest la 
disposició del centre administratiu de 
Tàrraco, així com el patró dels carrers de 
la zona residencial adjacent.  

3. Les muralles romanes 
 

Les muralles de Tàrraco són un dels 
primers exemples de l’enginyeria militar 
romana. L’originalitat del sistema defensiu 
de muralles, construïdes als segles II i III 

a.C és molt notable, ja que és un 
monument únic a causa de les diferents 
fases dels murs republicans i els elements 
especials del treballs fets pels romans.   

Aquestes defenses construïdes per 
Escipió consistien en dos murs cortina de 
6 metres d'alçada i 4,5 metres de gruix, 
folrat amb bastions quadrats, tots 
construïts l'ús de grans blocs de pedra 

sense llaurar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fòrum de la Colònia 

  Fotografia: tarragona.cat 

      Muralles Romanes 

      Fotografia: xtec.cat 
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Cap a meitats del segle II a.C, el perímetre 
de les muralles va ser ampliat, les parets 
es van engrossir i es van augmentar les 
alçades, a 12 metres d’alt per 6 metres de 
gruix. Aquests murs es van mantenir 
pràcticament intactes, amb algunes 
modificacions en època tardo-romana i 
edat mitjana i algunes addicions en els 
segles XVI i XVIII. En els nostres dies, 1,3 
quilòmetres són accessibles per a 
visitants.  

Dels tres bastions que han sobreviscut, la 
Torre Minerva, que forma part de la 
muralla original, és la més completa. 
Aquesta té cinc caps esculpits a la paret 
exterior que tenen una funció de protecció 
i a l’interior s’hi pot trobar una inscripció a 
mode de dedicatòria a la deessa Minerva. 
Actualment, podem dir que es tracta d’un 
dels símbols més importants de la ciutat, 
definint la seva forma des de l’antiguitat 
fins al segle XIX.  

 

4. El circ romà de Tarragona 
 

La tercera i més baixa, de les terrasses de 
Tarragona fa 325 metres de llarg i entre 
110 i 115 d'ample i en ella es troba el circ, 
que abasta gran part de la seva superfície. 
Cal dir que la seva espina central té 190 
metres de llarg. Els seients es plantejaren 
en la sèrie de voltes de formigó romà, 
mentre que la façana del podi i les escales 
són més decoratives i van ser elaborades 
amb petites pedres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La major part visible es troba al sector 
sud-occidental, les anomenades Coves de 
Sant Hermenegild), però moltes altres 
parts són incorporades en edificis 
posteriors. Una part de la seva façana 
sobreviu com a part de la cara interior 
d'una muralla defensiva del segle XIV, 
coneguda com La Muralleta. 

El circ romà es troba plenament integrat a 
la ciutat, cosa que es molt inusual, i la 
seva relació amb el Fòrum de la Província 
és comparable amb la que es dóna entre 
el Palatí i el Circ Màxim, a la ciutat de 
Roma. 

5. L’amfiteatre  
 

L’espai de l’amfiteatre engloba tres 
estructures: el mateix amfiteatre, la 
basílica visigòtica i l'església romànica. 
L'amfiteatre, amb una capacitat per uns 
14.000 espectadors, es troba al sud-est de 
la ciutat i es troba fora de les muralles i a 

           El Circ Romà 

   Fotografia: tarragona.cat 
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prop de la costa. Va ser construït a 
principis del segle II, durant el regnat de 
Trajà o Adrià. Té una planta el·líptica que 
mesura 130 metres per 102 metres i la 
seva pista està envoltada per les files de 
seients, amb el suport de voltes 
superposades fetes d'opus caementicium 
(ciment), excepte el costat nord on les files 
inferiors dels seients es tallen en roca 
natural. L'accés a la sorra es feia per dos 
grans entrades en els extrems de l'eix 
major.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El podi, que utilitzaven els dignataris, fa 
més de 3 metres d'alçada, 3,20 metres 
concretament i va ser originalment cobert 
amb blocs de pedra pintada. Quan 
l'estructura va ser ampliada i reconstruïda 
l'any 218, el podi estava vestit amb 
làmines de marbre blanc. L’amfiteatre va 
ser utilitzat per a espectacles fins a mitjans 
del segle IV, quan aquest va ser 
abandonat. 

Al segle VI, a l’amfiteatre s’hi va construir 
una basílica visigòtica. Una estructura de 
tres naus que va ser dedicada als màrtirs 
Fructuós, Auguri i Eulogi, que van morir a 
l'amfiteatre el 21 de gener de l’any 256. 
Aquesta basílica tenia una capella major 
en el seu eix longitudinal, un santuari per a 
la celebració de l'Eucaristia i una petita 
habitació de fusta com a sagristia.  
Aquesta basílica va ser enderrocada al 
segle XII, per tal de permetre la 
construcció d'una església romànica, la de 
Santa Maria del Miracle que es va realitzar 
amb la tradicional forma de creu llatina. 

Cal dir que la majoria de les parts més 
baixes d'aquesta estructura han 
sobreviscut fins als nostres dies. 

6. L’aqüeducte de les Ferreres 
 

L’aqüeducte de les Ferreres, més conegut 
pels tarragonins com a Pont del Diable, es 
una construcció romana que formava part 
de l’aqüeducte que subministrava aigua 
des del riu Francolí fins a al ciutat de 
Tàrraco, des d’una distància de 25 
quilòmetres. Es tracta d’un dels 
monuments de l’època romana que millor 
es conserven avui en dia.  

 

 

 

 

 
        Amfiteatre romà 

   Fotografia: viaches.com                Pont del Diable 

   Fotografia: tarragonaturisme.cat 
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Aquest aqüeducte va ser construït al segle 
I a.C per August i es va estar utilitzant fins 
a ben entrat el segle XVIII. El trobem 
concretament situat a quatre quilòmetres 
al nord de la ciutat, a les seves afores. Té 
una mida de 217 metres de llargada i 27 
metres d’alçada màxima. Aquest té dos 
nivells amb arcs superposats i hi podem 
trobar una distancia de quaranta 
centímetres de desnivell des de la seva 
part nord fins a la sud, la qual cosa 
facilitava molt en el seu moment l’arribada 
de l’aigua fins a la ciutat.  

 

7. La Pedrera romana del Mèdol 
 

La pedrera romana del Mèdol es una 
cantera de pedra calcària que va ser 
excavada durant el primer període de la 
República Romana i de l’Imperi Romà de 
més de dos-cents metres de llargada i 
d’entre 10 i 40 metres d’amplada. La pedra 
obtinguda d’aquest indret va ser utilitzada 

en la construcció de molts edificis de 
Tàrraco. Es pot arribar a estimar que van 
ser uns 50.000m3 els que van ser extrets 
durant aquest període d'explotació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el seu interior, encara hi podem 
observar una columna de la roca original 
intacta, molt freqüent a les canteres 
romanes. Aquesta pedrera és la més gran 
de les sis que rodegen Tarragona. Cal dir 
també, que la pedra extreta del Mèdol era 
inadequada per a l’arquitectura romana 
més destacada de la ciutat, però aquesta 

va servir per als grossors de les 
construccions romanes de l’època i per a 
la posterior arquitectura medieval de la 
ciutat, incloent-hi la catedral de Santa 
Tecla.  

 

8. La Torre dels Escipions 
 

La torre dels Escipions es tracta d’un 
monument funerari, però que és de 
dubtosa atribució fins els nostres dies ja 
que aquest data de la primera meitat del 
segle I. Aquesta torre funerària es troba 
situada a sis quilòmetres de la ciutat de 
Tarragona i està molt pròxima a 
l’anomenada Via Augusta.  

La torre està formada per un robust podi, 
una secció central en representació a la 
deessa Attis Frigi i una secció superior 
amb relleus de dos homes. Cal dir que té 
una mesura de 4,40 metres per 4,70 
metres i que com a curiositat, que el seu 

        La pedrera del Mèdol 

        Fotografia: mnat.cat 



                                                                                                         Projecte canvi d’ús Mòdul 4 Tabacalera de Tarragona: NOVA RESIDÈNCIA PER LES ARTS 

	
nom prové d’un error d’identificació dels 
dos relleus del déu Atis, que durant anys 
es van identificar com a germans d’Escipió 
degut a la similitud de la túnica i el mantell 
que porten les figures amb abillament 
militar, fet que va donar nom a aquest 
tradicional monument. En canvi, estudis 
més recents han confirmat que ja no hi ha 
dubte de que es tracta d’una representació 
del déu Atis, divinitat oriental que té els 
seus orígens a Frígia i el seu culte estava 
íntimament lligat al de la Deessa Mare 
Cíbele.  

Aquesta torre dóna fe de l’existència d’una 
classe social alta que desitjava demostrar 
el seu prestigi mitjançant la construcció 
d'un monument funerari en una de les 
principals vies d'accés a Tàrraco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. El Teatre Romà de Tarragona 
 

El teatre romà de Tarragona va ser 
construït a principis del segle I, en l’època 
d’August, justament quan la ciutat va patir 
grans modificacions, però l’edifici no va ser 
utilitzat fins a finals del segle II.  

 

Aquest teatre va ser alçat en el lloc que 
ocupaven grans cisternes, del segle II a.C, 
i un mercat del port, que datava de mitjans 
del segle I a.C.  

Per a la seva construcció es va fer servir la 
pendent natural del terreny, com també és 
el cas de l’amfiteatre, per tal de poder 
retallar una part de la graderia. Per a la 
resta, es va fer servir un sistema de criptó-
pòrtics. La scaena era el lloc destinar a les 
representacions teatrals i estava formada 
per una plataforma elevada sobre un podi 
decorat.  

A la part posterior d’aquesta escena, hi 
podíem trobar uns jardins que servia com 
a accés dels espectadors al teatre. 
L’escenari, anomenat proscaenium, estava 
tancat per una façana monumental també 
decorada. Mentre que els espectadors es 
distribuïen a la graderia per un ordre 
censatari i purament social.  

 

        Torre dels escipions 

        Fotografia: mnat.cat 
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La principal funció que se li atribuïa a 
aquest teatre era la d’escenari urbà per a 
la propaganda política: les processons 
iniciades al Fòrum acabaven al Teatre, on 
es reunia la població i se celebraven els 
espectacles escènics (ludi scaenici), 
danses i representacions teatrals que 
acompanyaven les principals cerimònies 
religioses. Cada any, els nous càrrecs 
municipals –duumvirs i edils– estaven 
obligats, per separat, a pagar dels seus 

diners, tres i quatre dies respectivament, 
d’aquest tipus d’espectacles, 
complementats o substituïts per lluites de 
gladiadors, a l’amfiteatre, i curses de 
carros, al circ. 

Actualment, s’han conservat part de les 
cinc primeres files de la part baixa de la 
càvea (ima cavea), entorn de l'orquestra, i 
dues de les tres escales (scalaria) que la 
dividien en sectors (cunei). L'escenari 
s'alçava sobre un podi (pulpitum) decorat 
que estava presidit per una façana 
monumental (frons scaenae) 
esplèndidament ornamentada amb 
columnes, capitells, frisos, escultures i 
inscripcions. 

Aquest es troba situat fora de la muralla i 
fa ús del pendent natural del terreny com a 
base de les files de seients, com ja hem 
esmentat anteriorment. Gran part de 
l'escenari també es conserva, però en 
canvi, poca cosa se sap de l'estructura 
arquitectònica elaborada (Frons scenae), 

més enllà d'una sèrie de peces 
arquitectòniques i escultòriques trobades. 

 

10. La Necròpolis Paleocristiana  
 

Al segle III, l’espai que coneixem com a 
Necròpolis Paleocristiana es va convertir 
en un cementiri, associat amb el culte dels 
tres màrtirs i sobre la tomba dels quals es 
va construir una basílica, destruïda al 
segle VIII. Les excavacions han revelat 
més de dos mil tombes de diferents tipus, 
algunes de les quals són exhibides. El seu 
propi museu, situat en aquest 
emplaçament, mostra gran part del 
material resultant d'aquestes excavacions. 
Aquesta Necròpolis Paleocristiana és la 
millor conservada per l’Imperi Occidental 
amb exemples de diferents tipus 
d'arquitectura funerària romana tardana i 
de principis del període cristià i que 
compta amb un important conjunt de 
sarcòfags. Les viles suburbanes anteriors 

        El teatre romà 

    Fotografia: mnat.cat 
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donen una imatge temporal de 
l'assentament al voltant de Tàrraco: al 
segle III d.C es van abandonar  i l'àrea es 
va convertir en un cementiri. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

   Necròpolis Paleocristiana 

    Fotografia: tarragona.ws 
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3.2 Marc cultural de la ciutat de 
Tarragona                                    

L’oferta cultural a la ciutat de Tarragona ha 
anat creixent a un ritme trepidant a mida 
que han anat passant els anys. D’aquesta 
manera, la ciutat s’ha anat enriquint 
culturalment i els tarragonins cada cop han 
anat gaudint d’una oferta cultural cada cop 
més extensa i variada.  

És per aquest mateix motiu que volem 
mostrar els diferents espais i 
esdeveniments de la ciutat de Tarragona 
que fan gran tota aquesta oferta.  

En aquest punt podrem descobrir els 
diferents espais dedicats a la cultura i tots 
els festivals i esdeveniments culturals que 
tenen lloc en aquesta durant tot l’any, la 
majoria d’ells reconeguts a nivell estatal i 
fins i tot, europeu i mundial.  

	
	
	

Teatres i Auditoris                                    

 

1.  Tarraco Arena Plaça 

L’antiga plaça de braus de Tarragona va 
patir un canvi radical quan a l’any 2008 es 
va incorporar una cúpula retràctil que va 
dotar de noves possibilitats al recinte. Si 
antigament únicament s’utilitzava per a 
espectacles taurins i en algunes ocasions 
per a espectacles musicals, a dia d’avui 
acull espectacles i esdeveniments de tot 
tipus com sopars de luxe, grans concerts, 
festivals culinaris...  

 

 

 

 

 

 

2. Teatre Tarragona 

Es tracta d’un teatre situat a la Rambla 
Nova de Tarragona construït en línia 
italiana amb una platea i un amfiteatre i 
que compta amb un aforament de 698 
localitats. Aquest va ser construït l’any 
1924 i després de passar per diverses 
etapes, al desembre de 2012 va tornar a 
obrir les seves amb un edifici de nova obra 
de l’arquitecte tarragoní Xavier Climent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Tarraco Arena Plaça 

    Fotografia: tarragona.ws 

      Teatre Tarragona 

    Fotografia: tarragona.ws 
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 L’ús principal de l’edifici és el de la 
producció i exhibició pública d’espectacles 
de tots els gèneres en format frontal. En el 
seu interior també s’hi acullen concerts, 
presentacions i xerrades.  

3. Teatre Metropol 

Es tracta d’un teatre cobert de la ciutat de 
Tarragona en l'actualitat, ubicat a la 
Rambla Nova de la ciutat. És una obra 
modernista de 1908, de l'arquitecte Josep 
Maria Jujol i aquest va tenir clares 
influències de Gaudí, amb qui Jujol tot just 
havia col·laborat a la casa Batlló.  

 

 

 

 

 

 

              

A la guerra civil, una bomba va caure 
sobre la galeria vidrada que dóna al pati 
interior i va ser reconstruïda de forma 
diferent. A finals dels anys 80, el teatre 
Metropol es va clausurar, a causa de les 
deficients condicions de seguretat. Fins 
que l’any 1991 va ser adquirit per 
l'Ajuntament i s'inicià un procés d'acurada 
rehabilitació, dirigida per l'arquitecte Josep 
Llinàs. El teatre, amb capacitat per a 525 
espectadors, ocupa una superfície de 
3.000 metres quadrats. Inaugurat el 10 de 
març de 1995, actualment alberga la 
programació d'espectacles professionals, 
amateurs, infantils, escolars, de música 
clàssica... 

 

4. Auditori Camp de Mart 

Aquest teatre es troba situat a l’interior 
d’un parc situat al peu de les muralles 
romanes, que va ser inaugurat l’any 1871 
pel rei Amadeu I. En ell es troba aquest 
auditori en forma de teatre grec modern, 

on es donen cita els espectacles més 
diversos en les nits d'estiu. Té com a teló 
de fons el Passeig Arqueològic, del que 
destaca la Torre de l'Arquebisbe, 
construcció medieval asseguda sobre una 
sòlida base romana. 

Aquest reconegut auditori acull 
esdeveniments que es troben dins del 
Festival d’Estiu de Tarragona, concerts 
que es realitzen durant les nits d’estiu i 
que reben el nom de “Les nits al Camp de 
Mart”.  

 

 

 

 

 

 

 

             Teatre Metropol 

    Fotografia: ara.cat 

      Auditori Camp de Mart 

    Fotografia: okentradas.com 
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5. Centre Cultural ‘El Pallol’ Antiga 
Audiència 

L'Antiga Audiència és un centre cultural de 
la ciutat, l'edifici del qual va ser la seu de 
l'Audiència Provincial des de mitjan segle 
XIX fins al 1973. Ocupa un dels extrems 
del que va ser el fòrum romà (segle I dC) i 
al seu interior es conserven restes 
d'aquesta construcció, entre d'altres 
d'època romana. La construcció de l'actual 
edifici data del 13 d'abril de 1826 i és de 
línies austeres.  

 

 

 

 

 

L'Antiga Audiència inclou les oficines de 
l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de 
Tarragona i una sala d'actes amb un 
aforament per a 204 persones. Ha 
esdevingut un centre cultural crucial per a 
la ciutat perquè actualment acull un gran 
volum d'activitats de diversos tipus: 
xerrades, projeccions, concerts, 
congressos, activitats formatives... I també 
conté la maqueta de Tàrraco al segle II.  

 

6. La Sala Trono 

Aquesta sala teatral va néixer a finals de 
l’any 2002 a partir d'una proposta que Nei 
Torrell, president de l'Associació cultural 
Anima't, li fa al Col·lectiu de Teatre 
Necessari Trono Villegas. Així doncs, el 7 
de febrer de 2003 la Sala Trono va iniciar 
la seva programació.  

L’objectiu d’aquesta sala és  oferir al públic 
de Tarragona un tipus de teatre que no 
arribava a la ciutat: de petit format, 

intimista, nuu de grans escenografies i un 
teatre on el públic pugui sentir respirar a 
l'actor.  

7. La Sala – Teatre Magatzem 

Aquesta sala es troba situada a l’interior 
d’un edifici modernista, que havia estat la 
Cooperativa Obrera de Tarragona durant 
anys. Als anys 70, va canviar el seu 
objecte social cap a equipament cultural.  
A banda de la sala-teatre el Magatzem, 
aquest edifici també disposa de sales 
polivalents que funcionen com a locals 
d’assajos o per a impartir cursos, que 
donen servei a entitats vinculades 

 

8. Palau de Congressos 

L’auditori August es troba situat en el 
mateix Palau de Congressos de la ciutat 
de Tarragona i aquest va ser inaugurat a 
finals de l’any 2001.  

 

                  Antiga Audiència 

    Fotografia: diputaciotarragona.cat 
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Aquest és una construcció singular, que 
barreja historia, gràcies al seu interior de 
parets de pedra procedent de l’època 
romana, amb la tecnologia de les seves 
instal·lacions. En els nostres dies, s’ha 
convertit en una opció molt important si es 
volen celebrar esdeveniments tal com 
concerts musicals, congressos, xerrades...  

 

 

 

	
	
	
	

	
	
	

9. Espai Jove ‘La palmera’ 

Aquest espai va ser creat amb la intenció 
de transformar i recuperar els espais per a 
l'acció cultural i l'educació no formal, on té 
lloc programació principalment als mesos 
d'estiu i on s'estableix un punt de trobada 
per a la creació artística juvenil. 

 L'activitat central de La Palmera sorgeix 
del recull de les demandes de certs 
col·lectius de la ciutat, així doncs, es 
centra en espais d'assaig, ja siguin de 
música, dansa, teatre i creació visual i 
disposa d’un escenari amb una caixa 
escènica que fa prop de 24 metres 
quadrats.  

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

              Palau de Congressos 

     Fotografia: palautarragona.com 
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Espais d’art a la ciutat                                    

 

1. Centre d’Art de Tarragona	
És un equipament cultural públic per a la 
promoció de la recerca, la producció, la 
difusió, la formació i la documentació de la 
producció cultural i artística contemporània 
al Camp de Tarragona. El seu objectiu és 
la construcció col·lectiva de significació i 
retorn social a partir de fomentar la 
interacció dels artistes en contextos no 
artístics. 

2. Tinglado 2 de Tarragona 

Des de el seu inici com a espai urbà, el 
Tinglado 2 situat al Moll de Costa del Port 
de Tarragona s’ha dedicat a les 
exposicions d’art contemporani.   

En aquest espai, algunes peces i 
exposicions els autors que exhibeixen les 
seves obres a les instal·lacions passen 
posteriorment a formar part del Fons d’Art 
del Port de Tarragona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Espai Caixa Fòrum de Tarragona 

Aquest important i nou espai a la ciutat de 
Tarragona pertany a l’empresa de banca 
Catalunya Caixa i es caracteritza per 
acollir exposicions culturals que solen tenir 
una durada de cinc o sis mesos. És una 
molt bona opció a l’hora d’exhibir-se a la 
ciutat ja que es troba en ple centre 
d’aquesta, concretament al carrer Cristòfol 
Colom, adjunt a l’emblemàtica Rambla 
Nova i la Font del Centenari.  

4. Fundació Fòrum ‘Casa Canals’ 

La Casa Canals es troba situada al carrer 
d’en Granada de la ciutat de Tarragona. 
La investigació arqueològica ha 
documentat l'existència d'un important 
edifici del segle XV en aquesta ubicació, 
amb almenys dues plantes i fonamentat 
sobre grans arcs apuntats, reformat al s. 
XVI.  

L'any 1992 va ser adquirida per la 
Generalitat de Catalunya, que finalment va 
cedir-la a l'Ajuntament de Tarragona. A la 
mateixa casa canals es troba la Fundació 
Fòrum per la Fotografia, que organitza 
periòdicament fotogràfiques a partir del 
seus fons o bé hi mostra propostes dels 
talents emergents. També és 
l'encarregada d'organitzar el Festival 
Internacional de Fotografia SCAN 
Tarragona.  

 

 

                    Tinglado 2 

      Fotografia: masdearte.com 



5. Espai Jove Kesse 

Es tracta d’un espai adreçat als joves 
entre 12 i 35 anys principalment, tot i que 
obert a tots els públics per diverses 
activitats i iniciatives que s’hi 
desenvolupen. L'edifici, situat a l’antiga 
Facultat de Químiques i Lletres de la 
Universitat Rovira Virgili disposa de 800 
m2 distribuïts en quatre plantes destinades 
a dur a terme les activitats que 
s'organitzen pel Servei Municipal de 
Joventut de l'Ajuntament de Tarragona, 
per les entitats i col·lectius joves de la 
ciutat. 

Va ser inaugurat a l’abril de 2011 i va 
néixer amb l’objectiu d’oferir eines que 
potenciïn l'autonomia personal i fomentin 
la participació dels i les joves en la vida del 
municipi. 

 

 

 

Esdeveniments a la ciutat                                    

Tarragona viu intensament la festa amb 
diferents cicles festius i esdeveniments 
amb una gran implicació popular. A 
continuació mostrem els més importants: 

 

Festival Internacional de Dixieland 
(Abril) 

La característica música “dixie” és la 
protagonista de la ciutat de Tarragona 
durant els dies en què se celebra aquest 
esperat festival. Un estil portat des de New 
Orleans que va néixer de la població negre 
de l’època juntament amb el contacte de la 
tradició popular musical blanca. 

Aquest any se celebra a la ciutat la vint-i-
tresena edició del festival en què es pot 
gaudir d’actuacions musicals pel carrer, a 
diferents restaurants i bars i tallers, entre 
d’altres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sant Jordi (23 d’Abril) 

La diada de Sant Jordi és una de les grans 
festes per als catalans i per aquest mateix 
motiu, la Rambla Nova de la ciutat s’omple 
de roses i de parades posades per les 
llibreries de la ciutat. Aquest mateix dia 
també podem veure l’actuació de les 
quatre colles castelleres i el concert de la 
Banda Unió Musical de Tarragona. 

 

 

      Músics al Festival de Dixieland 

          Fotografia: tarragona.cat 
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Dia Internacional de la dansa(29 d’Abril) 

A Tarragona hi ha diversos centres que es 
dediquen a l'ensenyament de la dansa en 
diverses modalitats. Per aquest mateix 
motiu, el Dia Internacional de la Dansa 
organitzen exhibicions de diversos estil 
amb la participació de ballarins de totes 
les edats. Un dels actes principals, força 
conegut, és l'exhibició de clàssic a la barra 
del Balcó del Mediterrani. 

Tarraco Viva (Maig) 

Aquest festival és una mostra de cultura 
internacional dedicada a la divulgació 
històrica en època romana. Els seus 
principals objectius són divulgar el 
coneixement de la història antiga i posar-lo 
a l’abast del públic, sensibilitzar als 
ciutadans i visitants de la importància de la 
conservació del Patrimoni Històric i crear 
un producte cultural de qualitat per al 
turisme.  

El festival de Tàrraco Viva es va iniciar 
l’any 1999 amb una sèrie d’actes que 
pretenien donar recolzament ciutadà a la 
candidatura de Tarragona com a Patrimoni 
Mundial de la UNESCO. Actualment, 
durant el festival podem gaudir de 
recreacions, xerrades i mostres culinàries 
de l’època romana en diferents punts de la 
ciutat de Tarragona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival Internacional de Música (Juliol) 

El Festival Internacional de Música 
organitzat per l’Escola i Conservatori de 
Música de la Diputació a Tarragona s’ha 
consolidat com un esdeveniment important 
en el panorama cultural, no només de 
Tarragona, sinó també de Catalunya. 

Durant la duració d’aquest festival, al 
Conservatori de Música de Tarragona 
s’organitzen cursos i classes magistrals, 
juntament amb concerts i altres activitats. 
Aquest any, justament, se celebra la 
setzena edició d’aquest reconegut festival 
musical.  

Festival d’Estiu (Juliol, Agost i 
Setembre) 

El Festival d’Estiu de Tarragona presenta 
una sèrie d’espectacles de qualitat durant 
el període estival, fent ressò així al fet que 
la cultura no fa vacances. D’aquesta 
manera, es va voler recuperar un model 
de festival pensat per al públic tarragoní, 

      Gladiadors al Tarraco Viva 

           Fotografia: rctgn.cat 
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però també per al públic que ens visita des 
de altres països durant aquests mesos.  

Els espectacles normalment tenen lloc en 
escenaris emblemàtics com l’Auditori del 
Camp de Mart, el Teatre Tarragona, el Pla 
de la Seu i la Catedral de la ciutat. Cal dir 
que aquest any se celebra la dissetena 
edició del festival.  

 

Sant Magí (Agost) 

Sant Magí és el copatró de Tarragona i en 
honor seu se celebra la festa major d'estiu. 
Un dels actes més esperats per tots els 
tarragonins és l'arribada de l'aigua que ve 
des de la Brufaganya i que es reparteix a 
l'ermita del sant, situada al Portal del 
Carro. La processó de Sant Magí, les 
exhibicions castelleres, les revetlles i les 
havaneres omplen l'agenda festiva. 

 

 

Santa Tecla (Setembre) 

Santa Tecla és la festa de les festes, la 
festa major per excel·lència. Una festa 
popular i participativa que es remunta al 
1321 i que l'any 1996 va ser declarada 
Festa Tradicional d'Interès Nacional per la 
Generalitat de Catalunya. 

Santa Tecla és una de les tradicions 
populars més riques i vives de tot l'Estat 
espanyol. Les festes duren dues setmanes 
i són molts els actes que s'hi duen a 
terme. El model festiu combina el Seguici 
Popular amb tota una diversitat d'actes 
amb noms propis molt importants dins del 
món de l'espectacle. Però també 
destaquen les manifestacions castelleres o 
el correfoc, entre d'altres. Els espais 
històrics de la Part Alta són els més 
requerits per a tota mena d'actes musicals, 
folklòrics, teatrals, culturals, infantils, 
gastronòmics o pirotècnics. 

 

Concurs de Castells(Primer diumenge 
d’octubre- Anys parells) 

Aquest important concurs de castells se 
celebra a la Tàrraco Arena Plaça de 
Tarragona i té lloc el primer diumenge 
d’Octubre dels anys parells.  

En aquest concurs, les colles castelleres 
realitzen les seves construccions humanes 
rebent així puntuacions i qui obté la 
màxima numeració, guanya. També cal dir 
que Tarragona és considerada la capital 
mundial castellera pel fet de tenir tant 
arrelada aquesta tradició catalana.  
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4. LES RESIDÈNCIES D’ART                                  

Com ja he explicat amb anterioritat, aquest 
projecte té com a objectiu projectar una 
residència d’artistes al magatzem número 
4 de la Tabacalera de Tarragona.  

En aquest punt s’explicaran què són les 
residències d’artistes i quin lloc s’estan 
fent en la societat actual. 

4.1 Què és una residència 
d’artistes                                    

Les residències d’artistes són espais on la 
creació és motiu de ser. Artistes de 
diferents àmbits conviuen en un espai 
comú generant així un espai de creació i 
de convivència alhora. Les residències 
permeten als artistes l’ús d’ un espai de 
creació i també un allotjament. En resum 
podem dir que és una residència amb 
tallers o espais per a portar a terme 
l’activitat que cada artista esculli. 

Sovint els residents s’integren en la vida i 
l’activitat de la seu que els acull i en 

algunes ocasions se’ls hi dóna l’oportunitat 
de mostrar la seva feina realitzant 
exposicions com a mostra de la feina 
realitzada durant l’estança a la residència. 

La formació i l’intercanvi de coneixements 
entre els residents també és un al·licient 
buscat. Cada vegada més, els espais que 
aïllen als residents són substituïts per 
espais de co-working, aconseguint així un 
intercanvi segur entre els artistes. 

 

 

 

 

 

 

Existeixen programes d’intercanvi 
d’artistes en residència a nivell de tot el 
món. Es tracta d’una pràctica molt estesa 
a nivell mundial on els artistes busquen un 
intercanvi en un lloc llunyà al seu espai de 
treball habitual, amb l’objectiu de trobar 
noves inspiracions o de mostrar la seva 
feina en altres indrets. Aquestes estades 
els hi proporcionen un temps de reflexió, 
investigació, presentació i producció.  

Les residències posen èmfasi en la 
importància dels intercanvis culturals i la 
immersió en una altra cultura.  

Els espais on s’ubiquen les residències 
d’art són tant diversos com el seu 
contingut. Ens podem trobar residències 
formant part de museus, universitats, 
galeries, teatres... 

Cal dir que no existeix un model únic de 
residència i que les expectatives i els 
requisits varien molt entre unes i altres. 
Podem trobar residències que 
desenvolupen només una disciplina, com 

Residència artística RedBull Station, Sao 
Paulo, Brasil 

        Fotografia: redbullstation.com.br 
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podrien ser les residències que només 
s’embarquen en el marc de la pintura i 
d’altres, en canvi, que acullen tot tipus 
d’artistes:  plàstics, corporals, visuals,... 
Això dependrà de la política de cada 
residència.  

Els programes de residència utilitzen una 
amplia gama de models financers. En 
alguns casos els residents han de finançar 
la seva pròpia estança trobant 
finançament  i recolzament del seu propi 
país. També hi ha programes de 
residència que proporcionen gratuïtament 
l’estança o altres que en financen una 
part. 

Els processos de sol·licitud també varien 
àmpliament. No tots els programes 
organitzen una crida oberta per a accedir a 
les residències. Algunes oportunitats 
d’accés es fan només per invitacions o 
s’ofereixen a través d’associacions 
especials amb altres associacions, 
organismes de finançament o altres 

organitzacions. 

Moltes vegades una experiència de 
residència és només l’inici d’una relació 
més llarga. Els residents tot sovint tornen 
a completar un projecte que van 
començar, a començar una nova 
col·laboració o a participar en una 
exposició o taller. 

 

4.2 Les residències d’art a 
Catalunya                                    

A nivell europeu el coneixement de 
l’existència de les residències artístiques 
està molt més estes que a nivell de 
Catalunya. Això també és per la manca 
d’espais com aquest en el nostre territori. 
Veiem que a nivell internacional es 
realitzen molt més intercanvis d’artistes 
que a nivell nacional i això és perquè la 
cultura del nostre país no està fomentada 
tal i com ho fan en altres llocs d’Europa. 
Val a dir que som rics en cultura i en art 

però no en som conscients del reso que 
podem fer a nivell internacional de tot el 
potencial que tenim. Una manera de fer 
ressò seria creant aquestes tipus d’espais, 
col·laborant així a la vinguda de gent 
estrangera amb noves idees creatives i 
amb ganes de conèixer els indrets 
catalans.  

A continuació mostro un recull que vaig fer 
de les residències d’art existents a 
Catalunya. Aquest recull em va servir 
alhora per saber el tipus de residències 
existents i el que jo podia aportar de nou 
amb la creació del meu projecte. 
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ESTAT ACTUAL 
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5. Estat actual del Magatzem 4 

Com he explicat anteriorment, el 
Magatzem 4 de la Tabacalera de 
Tarragona és el l’espai escollit per a la 
realització del meu projecte. Aquest 
magatzem, situat entre els magatzems 3 i 
5 era per on s’introduïa la matèria primera 
amb la que posteriorment es realitzarien 
les cigarretes de l’Antiga Fàbrica de 
Tabacs. 

Abans de realitzar l’elecció de l’espai on 
ubicaria la meva proposta vaig dirigir-me a 
l’Arxiu històric de la ciutat, justament situat 
al Magatzem 2 de la Tabacalera. Aquí hi 
vaig fer la cerca de tota la informació 
existent referent a l’Antiga Fàbrica de 
Tabacs.  

Després d’analitzar tot el material(plànols i 
llibres) que se’m va proporcionar vaig fer 
detingudament l’elecció de l’espai, 
conjuntament amb el tutor del projecte. Els 
plànols aconseguits a l’Arxiu han servit 

d’ajuda a l’hora de realitzar l’aixecament 
propi dels plànols. 

Documents gràfics seleccionats: 

 

 

 

Plànol de la xarxa general d’aigua procedent dels pous per a servei contra incendis i serveis auxiliars 
en general/ Data: Maig 1985/ Escala 1:400/ Dibuixat per Antonio Lorenzo 
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Planta general dels magatzems de la Tabacalera i secció transversal del magatzem número 1/ Data: Març 1974/ Escala planta: 1:200/ Escala secció: 1:100/ Dibuixat 
per Antonio Lorenzo 

Planta i seccions del magatzem 1 de la Tabacalera de Tarragona/ Data: Abril 1985/ Escala planta: 1:100/ Dibuixat per Antonio Lorenzo 
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Una vegada recollida tota la informació 
gràfica i escollit l’espai vaig realitzar una 
instància a l’OMAC (Oficina Municipal 
d’Atenció Ciutadana) demanant poder 
accedir al complex Tabacalera i 
concretament al magatzem 4. Finalment 
em van concedir la visita, la qual vaig fer 
acompanyada pel senyor Pedro Pérez 
Burillo, Coordinador dels Béns Municipals.  

Una vegada situats dins de la Tabacalera 
vaig fer el reconeixement i la presa de 
dades per a la realització de l’aixecament 
de plànols i la interpretació de l’espai, dels 
materials, etc.  

A continuació es mostren les fotografies 
realitzades dins del magatzem 4 el dia 28 
d’octubre de 2016. 

Fotografies interiors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta segona – Estat actual Fotografia 1 

Fotografia 2 Fotografia 3 
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 Fotografia 5 

Fotografia 4 Fotografia 6 
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Fotografia 7 

Fotografies exteriors 

Fotografia 8 

Fotografia 9 Fotografia 10 Fotografia 11 

Planta coberta – Estat actual 
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Fotografia 12 Fotografia 15 

Planta baixa – Estat actual 
Fotografia 14 

Fotografia 13 
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Descripció Estat Actual Magatzem 4 

El magatzem, de planta rectangular, 
consta de planta baixa i tres plantes pis. 
L’accés principal a l’edifici es realitza per 
planta baixa en part central de l’edificació. 
Compta amb  dos nuclis d’escala que són 
comuns per als magatzems annexes, és a 
dir, cadascun dels nuclis abasteix la 
comunicació vertical a dos magatzems 
alhora. Per tant, es pot dir que tots els 
magatzems es troben comunicats 
interiorment.  

Totes les plantes sobre rasant són 
idèntiques i compten amb una superfície 
de 719,10 m2 i l’accés a aquestes es 
realitza a través dels nuclis d’escala 
existents, que van des de planta baixa fins 
a planta tercera. En aquests nuclis 
d’escales hi trobem un forat d’ascensor 
actualment en desús. L’accés a la coberta 
es realitza a través del magatzem 1, que 
és l’únic que actualment té comunicació 
fins a aquesta planta.  

L’estructura de l’edificació està formada 
per: 

Fonamentació mitjançant sabates aïllades 
de formigó armat (segons documentació 
consultada). Estructura vertical 
composada per pilars de formigó armat de 
dimensions 0,50 x 0,50 metres  amb una 
llum màxima neta de 5,80 metres. 
L’estructura horitzontal es composa de 
forjat unidireccional amb capa de 
compressió (i alhora acabat com 
paviment) de 10 cm tipus llosa armada 
amb acabat superior llis; amb nervis 
realitzats in situ de 0,18 x 0,45 metres i 
jàsseres despenjades de 0,50 x 0,55 
metres. No té entrebigat. La distància 
entre bigues és de 1,27 metres.  

Les escales es composen de llosa de 
formigó armat amb graons acabats amb 
pedra artificial com a petja.  

Les parets de tancament amb l’exterior 
estan composades per full simple (mur de 
mamposteria) amb un gruix de 50 cm. No 

disposen de cambra ventilada interior ni 
aïllament tèrmic.  

La coberta és plana i realitza l’evacuació 
d’aigües pluvials per les quatre 
cantonades de l’edifici. A l’actualitat no es 
conserva cap coberta en el seu estat 
original; només s’hi observen afegits per 
anivellar les pendents mitjançant formigó 
en massa. Com a acabat superior hi 
observem una làmina plastificada tipus 
geotèxtil, degradada en la seva totalitat. 

Les obertures existents anteriorment en 
façana es troben tapiades en la seva 
totalitat.  
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PROPOSTA 



6. DESCRIPCIÓ PROPOSTA                                     

L’objectiu principal d’aquest treball és 
realitzar el canvi d’ús del Magatzem 4 de 
la Tabacalera de Tarragona per a realitzar-
hi una residència d’artistes. S’ha portat a 
terme analitzant l’entorn, la ubicació, les 
necessitats de la ciutat i els interessos 
culturals i històrics que podem trobar a la 
ciutat de Tarragona. S’ha fet l’anàlisi 
també de residències ja existents per a 
garantir que la proposta fos única a nivell 
de Catalunya i pogués generar un interès 
per part d’artistes d’arreu. S’ha analitzat 
l’estat actual de l’edifici i s’ha realitzat una 
proposta de distribució i adaptació per a la 
creació de la residència artística. 

El volums han estat pensats amb molta 
cura aprofitant al màxim les possibilitats de 
l’espai. 

La residència s’ha plantejat amb una 
simbiosi d’ús entre públic i residents, per 
això s’hi han proposat espais d’interacció i 
ús comú. 

El primer plantejament i el més clar va ser 
el d’aportar claror al conjunt de plantes 
que es trobaven mancades de llum, amb 
un excés de foscor. Per a solucionar 
aquest plantejament vaig optar per a la 
col·locació d’un pati a la zona central de 
l’edificació, amb continuïtat en totes les 
plantes. Aquest pati serveix de referència 
visual entre totes les activitats i punt 
d’entrada de llum natural a l’interior de les 
plantes. 

Seguidament es van plantejar els altres 
espais tenint en compte aquest nou 
element. 

L’espai de planta baixa està pensat amb 
un ús totalment públic, un espai on els 
visitants poden gaudir de l’espai 
tabacalera i interactuar alhora amb els 
residents hi trobem la sala principal 
d’exposicions i una sala d’espectacles, 
entre d’altres coses.  

La planta primera segueix amb un 
pensament de caràcter públic ja que hi 

allotja una altra sala d’exposicions i sales 
de tallers per als visitants tot i que també 
té espais de caràcter privatiu com són els 
menjadors i els despatxos d’administració. 

La planta segona està destinada al 
descans. És on s’hi troben les habitacions 
dels residents i els diferents espais on els 
artistes interactuaran entre ells. 

La planta tercera és la planta de la 
creació, ja que hi trobem els tallers on els 
artistes materialitzaran les seves idees. 

La planta coberta torna a ser pensada com 
a espai públic i d’esbarjo. 

 
ACCESOS 

Els accessos a la residència és realitzaran 
a través de façana principal i través dels 
nuclis d’escala. Aquest accessos han estat 
dotats de rampes per al compliment de la 
normativa marcada en el document DB-
SUA del Codi Tècnic de l’Edificació. 



S’han realitzat canvis en la totalitat dels 
dos nuclis d’escala per al compliment de la 
normativa actual esmentada anteriorment. 
S’ha donat continuïtat al nucli d’escales 
fins a planta coberta, ja que abans era 
inexistent la comunicació. Amb aquesta 
continuïtat se li ha proporcionat a l’edifici 
l’ús i l’aprofitament de la planta coberta.  

 
PLANTA BAIXA 

A la planta baixa, de caràcter públic i 
pensada per a que el públic gaudeixi de 
les creacions dels artistes, hi trobem: 

La recepció a l’edifici  

La sala d’exposicions 1 

El pati que està dotat d’una escala per a la 
comunicació de la planta baixa amb la sala 
d’exposicions 2 de la planta primera 

Una cafeteria 

Una sala d’espectacles/actes 

Serveis 

A planta baixa comptarem amb paviment 
tècnic registrable amb acabat de fusta als 
espais de la recepció de l’edifici, a la sala 
d’exposicions, a la cafeteria i a la sala 
d’espectacles. Als serveis, el paviment 
serà microciment decoratiu acabat gris 
’mate’ i al pati comptarem amb un 
paviment tècnic registrable per exterior,  
porcellànic i antilliscant i acabat imitació 
fusta. Els paviments dels nuclis de 
comunicació també es realitzaran amb 
microciment acabat gris ‘mate’. 

Tots els sostres, menys els dels serveis, 
es recuperaran i comptaran amb un 
acabat de  pintura plàstica. Als serveis 
comptarem amb cel ras registrable de 
plaques de guix laminat amb acabat llis. 

 
PLANTA PRIMERA 

La planta primera compta amb espais 
públics i amb espais de caràcter privatiu. 

Els espais de caràcter públic són: 

La sala d’exposicions 2 

Els tallers 1 i 2, on els artistes podran 
realitzar tallers de les seves especialitats 
encarats a un públic participatiu 

Serveis 

--------- 

Els espais de caràcter privatiu són: 

Els despatxos d’administració 

Cuina 

Menjador dels residents 

Menjador  dels treballadors 

Nucli de vestuaris i serveis per als 
treballadors 

En aquesta planta comptarem amb 
paviment tècnic registrable amb acabat de 
fusta a la sala d’exposicions. Tota la resta 
d’estances comptaran amb un paviment 
de microciment acabat gris ’mate’. Els 
paviments dels nuclis de comunicació 



també seran de microciment acabat gris 
’mate’. 

Hi haurà cel ras registrable de plaques de 
guix laminat i acabat llis en totes les 
estances menys a la sala d’exposicions i 
als nuclis de comunicació on es realitzaran 
treballs de recuperació dels sostres 
existents i se’ls hi proporcionara un acabat 
de pintura plàstica.  

 
PLANTA SEGONA 

En aquesta planta hi trobem la zona de 
descans dels residents. Està formada per 
una totalitat de 8 habitacions, 4 dobles i 4 
individuals, una d’elles adaptada. Per tant, 
la possibilitat d’allotjament és de 12 
artistes. 

Les habitacions individuals compten amb 
un bany complert i amb una zona de 
lectura i estudi o creació. 

Les habitacions dobles compten amb un 
bany i amb una dutxa en espais separats 

per a no interrompre els seus usos. 
Aquestes estan dotades amb un nucli 
d’esbarjo i creació conjunta amb una altra 
habitació doble. 

La planta compta amb dos espais 
polivalents de descans i esbarjo 
comunicats entre si per una passera 
situada al pati. En la mateixa planta també 
hi trobem un espai de bugaderia i un altre 
de neteja. 

El paviment serà de microciment amb 
acabat gris ‘mate’ a tota la planta menys a 
la passera que uneix l’espai polivalent 1 
amb l’espai polivalent 2, que serà de un 
paviment encadellat de fusta talí per a 
exterior. 

Tots els espais comptaran amb cel ras 
registrable de plaques de guix laminat i 
acabat llis, menys la bugaderia, l’espai de 
neteja i els dos espais d’instal·lacions en 
els quals es recuperarà  el  sostre existent 
i s’hi realitzarà un acabat amb pintura 
plàstica.  

PLANTA TERCERA 

A la planta tercera hi trobem la zona de 
creació dels artistes. Un total de 12 tallers 
que els hi permetran gaudir d’espais únics 
per a la producció i la creació dels seus 
projectes. Alguns d’aquests tallers estan 
dotats de panells divisoris mòbils 
aconseguint així ampliar les zones de 
treball segons les seves necessitats. 

També hi trobem dos espais polivalents 
com a zones d’esbarjo i serveis. 

Les zones d’esbarjo es troben 
comunicades entre sí per una passera 
situada al pati. 

El paviment serà de microciment continu 
amb acabat gris ‘mate’ en la totalitat de la 
planta, menys a la passera que comunica 
els dos espais polivalents que serà un 
paviment encadellat de fusta talí per a 
exterior. 



Es recuperaran tots els sostres existents i 
se’ls hi aplicarà  un acabat de pintura 
plàstica. 

 

PLANTA COBERTA 

Gràcies a l’ampliació dels nuclis d’escales 
fins a planta coberta s’ha pogut crear un 
espai d’oci per al públic i per als residents. 
Hi trobem una bona part de coberta 
enjardinada i una zona de 
cafeteria/restaurant , també serveis. 

El pati estarà dotat d’una coberta 
d’estructura metàl·lica amb perfils laminats 
tipus IPN i vidre. Aquesta estructura no 
ens permetrà l’entrada d’aigua de la pluja 
però si la circulació d’aire per l’espai del 
pati proporcionant alhora ventilació. 

Comptarem amb espais de coberta 
enjardinada invertida i la resta de coberta 
comptarà amb paviment tècnic registrable 
per exterior, porcellànic i antilliscant i 
acabat imitació fusta. El paviment dels 

nuclis de comunicació, dels serveis i de la 
cafeteria es realitzaran amb microciment 
acabat gris ‘mate’.  

Comptarem amb cel ras registrable de 
plaques de guix laminat i acabat llis als 
serveis. El sostre dels badalots d’escala 
serà formigó vist. 

 

En la totalitat del projecte s’han tingut en 
compte les normatives actuals del Codi 
Tècnic de l’Edificació. Complint amb 
normatives de: 

- DB-SUA 

- DB-SI 

- DB-HE 

- DB-HR 

- DB-HS 
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7. CONCLUSIONS  

La possibilitat de realitzar un TFG 
d’elecció lliure dóna lloc a gaudir del camí 
fins arribar a la fi del projecte. 

Realitzar d’aquest projecte m’ha fet veure 
amb altres ulls els edificis que m’he anat 
trobant al llarg d’aquests mesos. L’ull es 
torna crític alhora que s’interessa per 
noves visions en el camp arquitectònic. 

Poder fer un treball sobre un espai de la 
meva ciutat m’ha fet conèixer més en 
profunditat les necessitats de la ciutat, la 
seva història i la seva cultura. Alhora, 
posava en pràctica els coneixements 
adquirits durant la carrera i n’adquiria 
altres de nous. 

La part més positiva de totes és poder 
haver creat des de 0 un espai únic per a la 
ciutat, pensat i estudiat amb totes les 
ganes i il·lusió.  
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10. PLÀNOLS 
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11. Renders 

En aquest apartat he realitzat 4 vistes de 

render de la proposta de l’habitació 

número 8, d’ús individual, situada a la 

segona planta de l’edificació. 
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VISTA 1 
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VISTA 2 
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VISTA 3   
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VISTA 4 
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12. ANNEXOS 



                                                                                                  Projecte canvi d’ús Mòdul 4 Tabacalera de Tarragona: NOVA RESIDÈNCIA PER LES ARTS 

!

12.1 Traducció per a l’avaluació 
de la tercera llengua                                   

En aquest apartat realitzo la traducció a 

l’anglès dels punts següents: 

2.2 Història de la Tabacalera de Tarragona 

3.1 Tarragona, Patrimoni de la Humanitat 

3.2 Marc cultural de la ciutat de Tarragona 

 

2.2 Factory of tobaccos of 
Tarragona                                  

The emblematic building where is situated 

the ancient Factory of Tobaccos of 

Tarragona was built between 1922 and 

1931, with a surface of 40.000 m2 above 

the fields of the river Francolí. There was 

where the company made his actions of 

production and distribution of tobacco 

during a lot of years.  

The history of a factory(1922-
2007)                                  

In 1922, the company acquired a 

68.000m2 land destined to realize the 

project of this tobacco factory. This project 

was made by Miguel Quesada and 

Roberto Navarro, the team of engineers of 

the leaseholder company.  

During the decade of the twenties of the 

last century, it must be said that the land 

where they had planned to build the 

tobacco factory was very far from the 

center of the city, but this factor was not an 

impediment. In this way, many procedures 

made that in the late of the 19th century, 

specifically in 1922, it was announced that 

this tobacco factory will be in the city of 

Tarragona, creating jobs, both in its 

construction as well as in the 

implementation, because at that difficult 

time there were many unemployed 

workers in the city. In this way, on May 23 

of 1922, the Gaceta of Madrid published 

the Royal Decree of the Ministry of finance  

which authorized the leaseholder company 

of Tobacco, the construction of a new 

factory in Tarragona. At that time, the city 

had a population of 27,800 inhabitants and 

Tarragona concentrated the administrative, 

military and ecclesiastical provincial 

capital. 

On July 1 of 1923, there was the 

placement of the first stone, with the 

blessing of Cardinal Vidal i Barraquer and 

with the participation of the managing 

director of the company, Francisco Bastos, 

along with then-Mayor Josep Mullerat. On 

3 July of the same year began the works 

leaving uncovered a great setback: the 

discovery of an important early-Christian 

Necropolis. On the one hand, this 

unexpected fact forced the change of 

location of the factory to the South of the 
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city, with respect to the initial location that 

had been anticipated. On the other hand, it 

was not until 1928 that the Minister of 

finance, José Calvo Sotelo visited 

Tarragona and valuing the archaeological 

finding, commanded to build the Museum 

of the Necropolis, on the grounds where 

the tobacco company where, so they had 

to give them the fields  and pay for the 

construction of the Necropolis. This project 

was made by Lawrence Rossell and 

Father Serra i Vilaró, who later became the 

first director of the Museum. 

In addition to Miguel Quesada, head of the 

engineers mentioned above and therefore 

in charge of the construction of the project 

of the tobacco factory, this was also 

subsequently directed by Josep Tulla and 

Planella. For four years, with an average of 

1,000 workers and the direction of Tulla 

and Planella too, the building was built with 

a total cost of 10.5 million pesetas. It must 

be said too that the construction of the 

façade facing the River was commissioned 

by Francesc Quintana, with the condition 

that he must keep the building with the 

classic style of the decoration.  

Several architects collaborated in the 

design of the factory and in the sculptural 

decoration of the façade. The structure of 

the building, the decoration and the yards 

reminded of the small palaces of the era. 

The original building, isolated in his own 

land, was U-shaped articulated around a 

garden, the main volumes also had several 

internal yards. This main building, listed as 

a cultural asset of local interest (BCIL) of 

category B.1 was subject to subsequent 

extensions when, in order to set up the 

new façade of the Vidal i Barraquer, it 

added a number of new volumes, 

composed of six bodies with four floors. 

In 1923, there was a great flood due to a 

large flood of the Francolí River, so that it 

would not be until the year 1932 that, 

having repaired the factory, this would 

enter in total production regime. 

The factory                                 

In 1932, the Factory started the production 

in the tobacco factory, although it must be 

said that it was well below the potential 

and the capacity of its facilities. Only had 

thirty-two cleaner staff and four mechanics, 

who made use of several machines to tie 

that produced 40 cigarettes per minute. 

Two years later, there were already 

worked fifty-eight women and forty-four 

men who manipulated fifty-four tons of 

tobacco. 

In 1937, it began a great period of 

expansion thanks to the acquisition of 

twenty-two machines “Ràpid”. At the same 

time, the threat of Franco's aviation 

bombing on the city of Tarragona was 
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forced into the factory to deliver and 

moved all its industrial machinery and a 

large part of the workers between Vic and 

Sabadell in order to save them. The 

premises of the factory received the impact 

of more than thirty bombs during that year 

and the next.  

Between 1947 and 1954, the Tobacco 

Factory in Tarragona, owned by 

Tabacalera S.A., grew thanks to the 

incorporation of machinery left over from 

other factories, mainly from San 

Sebastián. This expansion made possible 

to double the production and that the 

template was to have one hundred-fifty 

workers to have eight hundred. This 

increase resulted from a monthly 

production of 270,000 pesetas to 70 million 

pesetas. 

The figures for this stage of expansion 

were very significant: the machines 

produced 1500 cigarettes per minute and 

total production happened daily the 

amount of 26 tons of tobacco. As a sign of 

this growing recognition, in 1956, the 

Council of Tarragona was handed the 

silver medal of the city in the Tobacco 

Factory. In 1964, this factory became the 

first producer of the company Tabacalera 

S.A., in Spain. In this way, in 1966, the 

factory of Tarragona was the first to have a 

floor of the iconic brand Ducados cigarette.  

At the end of the sixties began the 

production of snuff blond of the brand 

Bisonte and in 1970 to the production of 

thirty million monthly packages of tobacco. 

It was not surprising then, that the city of 

Tarragona, in this case in 1974, take 

delivery of the Gold Medal of the city at the 

factory. 

In the 1980s, the production of the factory 

was about five thousand cigarettes per 

minute. Already towards at the end of his 

story, when Altadis S.A made a merger 

between Seita and Tabacalera, S.A 

companies, was to communicate the 

decision to close the plant when the staff 

had already been reduced to 250 workers 

who maintained the level of production, 

mainly of Ducados, Fortuna and Nobel 

brands.  

It is more than evident that the most 

important part of the history of this 

company is given for its advances in 

production and the significant increase in 

their numbers as the years advanced, but 

we mustn’t forget one very important part 

also that marked the history of the 

province of Tarragona. This is given for the 

social life of the workers of the factory. In 

1947, it was founded the Tobacco Group 

Company. The activities that stood out in 

this group were, for example, the feast of 

Santa Rosa de Lima, the delivery of toys 
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by the Three Wise Men or numerous 

artistic representations that were carried 

out in the old field of Gimnàstic de 

Tarragona, in the Bullring of Tarragona or 

the Metropol Theatre. From the cultural 

point of view, it is worth mentioning also 

the performances of the “Orfeó Tabaquer” 

as a group of theatre, a library with more 

than six thousand volumes and the 

announcement of photography contests 

from the year 1961. The practice of sport 

was also very important: roller hockey, 

soccer, fishing, table tennis, tennis, skeet 

shooting and chess. All of these activities 

had a very large acceptance among all 

employees. 

 

 

 

 

3.1 Tarragona World Heritage 
Site                                 

The city of Tarraco was the first Roman 

settlement on the Iberian Peninsula and it 

became the capital of the province of 

Hispania Citerior, during the reign of 

Augustus. Initially, it was founded as a 

Roman military camp with the intention of 

intercept the Carthaginians armies who 

sought to cross the Pyrenees and attacked 

the Italian peninsula. 

The in 217 BCE, Gnaeus Cornelius Scipio 

and his army disembarked near the river 

Tulcis, what is now known as the river 

Francolí, and next to a Iberian settlement 

and in the highest part of a hill, was based 

in camp. Over time, Tarraco thrived as a 

city and as a political and administrative 

centre, sponsored by the coastal situation 

and its location in relation to the land 

routes to the inside the peninsula. 

 

The ruins of Tarraco have allowed us to 

study the spread of the romans from the 

3rd century BC, when the romans founded 

the city, until the beginning of the Christian 

period. The planning of the city is 

exceptional, as this was adapted to the 

configuration of the terrain through a series 

of artificial terraces, which currently are still 

noticeable in all the Provincial Forum, as 

well as in the residential district. The city is 

rich in architecture and archaeological 

remains. 

In 2000, the Roman heritage Tarragona 

and its surroundings was declared a world 

heritage site by Unesco. In this way, the 

city was recognized by her great historical, 

architectural, artistic and archaeological 

value. 

One of the great features of the city is that 

this walk through the world heritage site of 
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Tarragona can be started in the centre of 

the city, the historic city centre. If we start 

a walk along this route in the first place, we 

could enter inside the spectacular Roman 

amphitheatre, which dates from the first 

century, where took place the gladiator 

fights and which had a capacity for 

fourteen thousand people. 

Near the Roman Amphitheater there is a 

circus. The Roman circus was built in the 

1st century and it was the place where 

romans celebrated horses and cars 

racings with a capacity of twenty thousand 

spectators. Currently, today we can see 

one part of the seats, corridors and 

underground rooms. 

This circus is connected with the Tower of 

the Praetorium, You can arrive to the place 

of performance of the Provincial Forum 

through this tower and we can see some 

parts that still remain in the squares of the 

Forum, Pallol and the square of the King. If 

we continue this way, we can get to the 

Forum of the colony, which was built in the 

1st century. It must be said that one of its 

parts has been restored to make easier the 

comprehension of the archaeological area. 

If we follow towards the walls we can see a 

towering walls that there are the best 

example of the great integration of the 

monuments in the city through history. The 

last stop within the urban circuit of historic 

points of interest could be the early-

Christian Necropolis and the museum. 

This has more than two thousand burials 

discovered so far and it is one of the most 

important funeral sets of this civilization. 

To continue, visitors will have to move 

from the town. First, to the aqueduct 

known as the Pont del Diable and which is 

very well preserved. The Mèdol Quarry is 

located very close to the road AP-7 and it 

is where they extract more than fifty 

thousand cubic meters of stone and it 

stands the needle of the Mèdol. At the 

edge of the road N-340, there is the Tower 

of the Scipios, the most popular tomb in 

Tarragona. And already out of the 

municipality of Tarragona we can visit the 

Arch of Berà, in Roda de Berà, the Roman 

villa of Centcelles and its Museum, in 

Constantí and the Roman villa of Els 

Munts in Altafulla.  

The evolution of Tarragona                               

The most remote signs of the city of 

Tarragona have an antiquity of 500,000 

years, corresponding to those left by 

groups of nomadic hunter-gatherers. For 

example, on the sidewalk of the Francolí 

River, there were found flint tools 

indicating the presence of population 

which moved so cyclical throughout our 

territory, inhabiting in caves or huts. 
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The contact with the Phoenicians and 

Greeks gave rise to an important local 

culture called "Iberican", with some 

common features that are found 

throughout the Mediterranean coast of the 

peninsula. This evolution is very present in 

the area of Tarragona where archaeology 

has found simple pre-iberican structures 

and import pieces of ceramic.  

The set of the Iberians is organized in 

large urban settlements located in strategic 

and defensables places and with a control 

function of a territory wide. It was a 

settlement which was situated at the foot 

of a hill, in order to exercise control of the 

territory on the ridge and the cliff of the 

port and the mouth of the river Francolí. 

The Roman Tarragona                               

Tarraco was one of the largest city in the 

Western Mediterranean and the city 

reached an urbanized area of between 80 

and 90 hectares, distributed between a set 

on a coastal hill within the enclosure. The 

city had an important and a large port 

area, from 8 up to 10 hectares 

aproximately.  

Tarraco stands out to be the Foundation of 

Roman military out of the peninsula of Italy 

and for being the city from where it was to 

promote the conquest, arrangement and 

structuring of Hispania. The formation of 

Tarraco as such began with the 

consolidation of a first military camp 

carried out by Gnaeus Scipio in 218 BC. A 

while after, it was consolidated as a bridge 

to the conquest of the Iberian Peninsula so 

it was not surprising that this has ended up 

becoming the capital of Hispania. 

From the ancient town of Tarragona were 

repressing several indigenous uprisings in 

the Republican period, Caesar brought 

their legacies and even, there lived 

Augustus between the years 26 and 27 

b.c. From there, he also structured and 

organized a large territory for more than 

seven hundred years. 

Thanks to archaeology, we can have 

access to various information about 

everyday life in Tarraco. For example, 

where lived leaders, priests, civil servants, 

merchants, and slaves. The streets of the 

city were a tidy plot, which were paved 

with stone and they had sidewalks and 

sewers. There were large houses with 

inner courtyards (domus) in which wealthy 

individuals, but also modest buildings, 

several floors (insules) in which lived the 

most poor population. In the low level of 

these buildings of apartments there were 

small shops. The city's stretched out wall, 

where growing suburban neighborhoods, 

while the immediate rural entorn cultivated 

vineyards, olive trees and vegetables. 
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The extensive development of the urban 

plan of the Roman Empire has survived to 

our days leaving us important buildings 

and archaeological materials that convert 

Tarragona in unique within the cities of the 

West Roman Empire, by the amount and 

the quality of these Roman remains. This 

whole set of characteristics did that, of 

course, in the year 2000, the State 

included Tarragona in the list of World 

Heritage cities. 

If we stop to look at time to time, we can 

classify the remains in the following way: 

the Republican period (the late and mid-

2nd century BC) remains a kilometer and a 

half of the wall, from the augustean period 

(late 1st century BC-early 1st century) 

remains the theater and the Basilica of the 

Forum of the Colony. Of the Flavian period 

(last quarter of the 1st century AC) the 

provincial forum and the circus, while the 

first half of the 2nd century c.e, the 

amphitheatre. As we have already quoted 

above, the Roman villa of Els Munts 

(centuries I and II AC) is situated in 

Altafulla and Centcelles (IV century BC) in 

Constantí, among others. 

During the late-Roman and Visigothic era, 

the city experienced a very important 

urban transformation that occurred due to 

the abandonment of certain areas of 

residence and therefore, the appearance 

of new ones. It is in this moment when 

they preserve various basilicas, such as 

that of the Tabacalera or the amphitheatre 

and very important funeral areas as that of 

the early-Christian Necropolis (IV-VI 

centuries), located beside the river 

Francolí. 

 

  

 

The Medieval Tarragona                               

Tarragona fell under the control of the 

Cordoba Emirate, specifically in the year 

713. The truth is that few things are known 

of the city since the beginning of the 8th 

century until its re-occupation, which took 

place from the 12TH century. 

In 1129, Oleguer Bonastruga, Bishop of 

Barcelona, yielded to Tarragona as in 

ecclesiastical Principality in a Norman 

mercenary named Robert Bordet. The 

weight of the Church was very important 

again, above all from the establishment 

definitively in the city of the Archbishop, 

the year 1146. 

Tarragona, at the end of the 12th century, 

it was already a town fully consolidated 

and it had become the centre of a wide 

territory. Then, in the 12th-century, the city 

was formed out of the area of the great 

monuments of the 1st century, articulating 
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the stately castles of the Archbishop and 

Robert Bordet. This happened until the 

year 1171, when properties of Robert 

Bordet became the King's properties. From 

that time, the castle of the King happened 

to be the main building of the city of 

Tarragona. It should be noted that some of 

the most important buildings of this period 

were the Church of Santa Maria del 

Miracle, inside the Amphitheater, or the 

hospital for assistance to the poor, which 

began to build in the year 1171. 

During the same year the works in the 

Cathedral of Tarragona began, which went 

on to become the backbone of the city, but 

that it picked up more importance in 1331 

when it obtained its consecration. 

Currently, Tarragona preserved buildings 

of the 13th and 14th centuries and it was 

the time of more urban growth as the 

churches of San Pau and Santa Tecla or 

the porches of the Merceria Street and 

parts of the defence system as the Tower 

of the Archbishop. 

From the 15th century, the city 

experienced a large drop in the population 

as a result of the black death and a very 

important economic crises that put 

Tarragona in a recession. From 1368, it 

started the construction of a new wall of 

the façade of the old Roman circus. The 

political situation was also deteriorated 

very severe during the first half of the 15th 

century, the differences between the 

Government and John II led to the start of 

the Catalonian Civil War, in 1462, when 

the city was besieged and conquered by 

the troops of John II. 

 
The Jewish Tarragona                               

The early Hebrews arrived to Catalonia 

through the Phoenician trade routes. Later, 

Tarraco was the capital of the West of the 

Empire in a very similar way to Rome. In 

fact, the oldest inscription confirms the 

existence of Jews in the Iberian peninsula 

was found precisely in Tarragona, which 

dates from the fourth century AC and in 

which we can see, written in Latin: "peace 

on Israel and on us and our sons" and it is 

in the Sephardic Museum of the city of 

Toledo now.  

Within the walls of Tarragona, the Jewish 

quarter was formed by a network of narrow 

alleys where distributed different guilds 

artisans. The Jewish quarter was situated 

near the King's Castle. These streets, 

among others, are now still known as 

Carrer de la Portella, Calle Granada and 

Talavera and the squares of Àngels and 

Rovellat. This neighborhood had a 

synagogue, schools, public baths, 

butcher…  
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During the 10th and 11th centuries, there 

was a period of coexistence between 

Hebrews and Muslims and Tarragona was 

called City of the Jews. Until the year 

1391, a fateful year for the history of the 

Jews, was produced in Tarragona an 

economic disarray and a large fall in 

population because of avalots, which were 

spread all over the Mediterranean coast. 

After two years, the city returned to re-

establish the Jewish community and some 

of the families received some exemptions 

and franchises and they were also 

authorized to raise money to build a new 

synagogue. Finally, the rest of the Jewish 

population, who did not want to convert to 

Christianity, were expelled by the Catholic 

Monarchs in 1492. 

The Modern Tarragona                               

The war, attacks by pirates and pestilence 

will influence of very significant way in the 

life of Tarragona during the modern era. 

From the 16th century until the 19th 

century, Tarragona became a stronghold: 

anything can’t overthrow the fortifications 

and they will have to leave a space in front 

of the wall free of buildings, which make 

impossible its urban expansion. 

The first important war conflict was the 

Guerra dels Segadors, in 1640. The 

strategic situation of Tarragona led to 

suffer two major sieges that they assume 

the economic decline of the city and the 

destruction of many of its buildings, in 

1641 and 1644. The second conflict was 

the war of the Spanish Succession (1702-

1714), which led to the start of a new 

refurbishment of the defensive system of 

the city, from the hands of the British and 

the Austrians. The need to build new 

advanced forts are led to the construction 

of fortifications, some of which still survive, 

such as the Fort of Sant Jordi,  

the Fort of the Queen, int the tip of the 

Miracle beach of Tarragona. 

The Church and the archbishops played a 

very important role in Tarragona during 

this era. They perform a cultural, artistic 

and urban impulse of the development of 

the city in the 16th century. For example, 

the cover of water from Puigpelat, thanks 

to the bishops Joaquim de Santiyán and 

Francesc Armanyà, which was very 

important for the city as it was achieved an 

improvement in the quality of life of the 

population of Tarragona, in the year 1798. 

The Modern Tarragona                               

Art Nouveau emerged in Europe in the late 

19th century and early 20th century. This 

movement to influence thought, art and 

architecture and on the way to search for 

new forms of artistic expression. This era 



                                                                                                  Projecte canvi d’ús Mòdul 4 Tabacalera de Tarragona: NOVA RESIDÈNCIA PER LES ARTS 

!

promoted in the cities the creation of 

wineries, factories, markets, cooperatives, 

town councils and households. It was a 

time of economic growth and national firms 

in Catalonia, which contrasts with what 

was going on in the rest of Spain, which 

was in full crisis for the loss of their 

American colonies. 

In this favorable context for Catalonia, the 

export of products of the Camp de 

Tarragona as the wine or nuts means that 

the city will build many modernist 

buildings. The important Modernist route 

that we find in the city is made up of the 

following buildings: 

In the Rambla Nova, Casa Salas, built in 

1907, according to the Project og the 

architect Ramon Salas i Ricomà. 

Following the same artery of the city, the 

Metropol Theatre (1908-1910), an 

architectural jewel of the architect, disciple 

of Gaudí, Josep Maria Jujol. 

The altar of the Church of Jesus and Mary 

on Méndez Núñez Street, that it was built 

by Antoni Gaudí. 

The click of the fathers Carmelites, which 

dates back to the year 1897. It's original 

building was designed by the architect Pau 

Monguió i Segura. In 1919, the architect 

Josep Maria Jujol designed the Chapel 

and the dome. It is a modernist building, 

with Gothic eclectic features that it was 

assigned to the seminary, convent and 

Church. 

The mausoleum of King James I, the 

Municipal Palace, it was a work of the 

architect Domènec i Muntaner.  

The Quinta of San Rafael. It is a modernist 

building designed by the architect Julià 

Maria Fosas, which dates from 1912 and 

who was promoted by the family Puig and 

Valls. It is a building totally isolated and 

located in the heart of the City Park. 

The Bullring, which dates from 1885 and it 

was designed by the architect Ramon 

Salas and Ricomà . 

Today, the Old Slaughterhouse is the seat 

of the Rectorate of the University Rovira 

and Virgili. This modernist building was 

inaugurated in 1902 and it was designed 

by the architect Josep Maria Pujol de 

Barberà. 

It should also be noted that out of the strict 

period of Modernism, in the eixample 

district of Tarragona it was build a building 

of Art Nouveau lines: the market of 

Tarragona, specifically in 1915, which 

were built by the architect Josep Maria 

Pujol de Barberà. Also, the school of Santa 

Teresa de Jesus, the Teresines, which in 

1922 became a true example of Catalan 

noucentisme, architectural movement back 

to the modernism and it was built by the 
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architect Bernardí Martorell and Puig. 

The Contemporary Tarragona                               

The 19th century began with a war of 

devastating consequences for Tarragona: 

the French war. A terrible siege in the city, 

an assault, the two year's employment, 

specifically between the years 1811 and 

1813 and the launch of the French left the 

city in a state of misery and starvation 

which would take years to recover. 

The most important fact that allowed the 

formation of a small commercial 

bourgeoisie of entrepreneurial character 

was the beginning of the works of 

improvement in the infrastructure of the 

port and the resumption of his movement. 

This made possible the modernisation of 

Tarragona throughout the 19TH century. 

Much of the activity was oriented towards 

the economic's trade of wine, which 

conditioned the economics, demography 

and the expansion of the city's urban 

development. From the second half of the 

19th century, it began the process of's 

demolition of the walls and bastions, which 

allowed the growth of the city and the 

union of the Part Alta and the Marina.  

 

The Spanish Civil War, which took place 

between the years 1936 and 1939, was a 

serious obstacle and a clear decline in the 

economic, social and cultural development 

of Tarragona. It was bombed with a large 

number of fatalities and many material 

damages, which led to have them redone 

during the difficult years of the postwar 

period. 

From the end of the 1950s begin to install 

chemical industries in the city and from 

1975 came into operation the refinery 

Enpetrol, which is the current REPSOL, in 

la Pobla de Mafumet. The industrial sector 

will also drive's notice in the urban and 

constructive aspect, in general. In addition, 

the population rise by arrival of large 

migration flows leads to the creation of 

new suburbs, with serious problems of 

infrastructure services. This problems were 

resolved in 1979, with the recovery of the 

democratic city council. 

Currently, Tarragona is a city with a good 

cultural, tourist and comercial options, but 

the city has always been interested in 

preserving its past. The museums in 

Tarragona guard the witnesses of past 

materials and they are a must for those 

who want to get to know the city well and 

deepening of the historical knowledge. The 

most important museums are the following: 

· National Archaeological Museum of 

Tarragona: It was formed during the first 

half of the 19th century and is, therefore, 

the oldest in Catalonia in its speciality. This 
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Museum preserves the objects recovered 

in archaeological excavations in the city 

and surrounding area, mainly from Roman 

times. 

· Museum of Modern Art: This museum 

was created by the Diputació de 

Tarragona the in 1976 with the aim to 

preserve and display the artistic heritage of 

this institution. It has an important 

collection of works of the modern age 

especially hidden artists of the Tarragona 

area. 

· Diocesan Museum: This museum 

depends on the Archdiocese and it 

contains a large number of artistic objects 

linked to the Catholic cult. 

• Biblical Museum of Tarragona: It was 

founded in 1930 by Dr. Josep Vallés, 

Canon of the Cathedral of Tarragona, a 

professor at the Pontifical University of 

Tarragona and the Pontifical Seminari 

Conciliar de Tarragona. Through his 

travels to Terra Santa and in other 

countries of the Middle East, he collected 

archaeological pieces, maps, 

reproductions and cult objects related to 

the world of the Bible. These pieces 

formed the Biblical Museum of the 

Pontifical Seminary of Tarragona.  

• Museum of the Port: It is located in a 

former warehouse for shelter. It presents a 

journey through the history of the port 

through time, from the romans to the 

Museum's present. Life on the docks, the 

type of fishing, sporting activities, the crafts 

and goods linked to our sea are also 

represented. In 2003, the museum 

extended its with and an extension of the 

Museum, the Far de la Banya, in order to 

show a permanent collection of objects 

related to maritime signals.  

 

• History Museum of Tarragona: It is a 

city-owned Museum and along with the 

Library and the Municipal Archives 

constitute the municipal bodies of the 

Ministry of heritage that guard the historic 

heritage furniture, property and 

documentary of the city of Tarragona. The 

headquarters is in the Casa Castellarnau, 

an ancient noble house. Also part of the 

museum is the Casa Canals, another 

house of the small local nobility, and the 

Roman ruins of the Volta del Pallol, the 

walls, the praetorium and circus, the 

Forum of the Colony, the amphitheatre, 

Pont del Diable and the Mèdol quarry.  
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Why Tarragona is a world 
heritage?                             

Tarraco, which today is known as 

Tarragona, was a commercial and 

administrative city of much importance 

during the Roman imperial cult centre for 

all the Iberian provinces, as we have 

mentioned above. The city was endowed 

with many buildings in the ancient times 

and most of these have been discovered 

thanks to the excavations that have been 

carried out.  

Most of the remains that have been found 

are fragmentary pieces and many of them 

are located under their current buildings in 

the city, which makes us suspect the 

grandeur of the Roman provincial capital. 

In 2000, UNESCO declared the 

archaeological ensemble of Tarraco World 

Heritage. It is then when we standpoint the 

following question: What is needed for a 

city to be included in the World Heritage 

list? The answer is very simple. To be 

included in this list, the city need to have 

parts of universal value and that meet at 

least one of their selection criteria. The 

ensemble of Tarraco meet specifically the 

criteria II and III: On the one hand, with the 

designation recognizes that the Roman 

ruins of Tarraco are's exceptional 

importance in the development of planning 

and urban design and that, this schedule 

served as a model for the provincial 

capitals in the Roman world in other places 

(Criterion II). On the other hand, it 

becomes clear that Tarragona provides an 

eloquent and unprecedented testimony of 

an important stage in the history of the 

Mediterranean villages in ancient times 

(Criterion III). 

 

 

The roman monuments 

The city and the region of Tarragona itself 

comprise a total of ten Roman 

monuments: 

1. The Provincial Forum:  

The architectural ensemble known as 

Provincial Forum is considered one of the 

largest forums and best documented of the 

Roman world. This large group of 

buildings, headquarters of the Concilium 

Citerioris Provinciae Hispaniae has 

preserved most of the architectural 

elements, determined by the design of the 

old city already exist. It was a large 

complex of 7.5 hectares spread over three 

terraces, used for political purposes of high 

level as evidenced by the iconography of 

the sculptures and decorative items. Some 

of the surviving architectural elements 

reach heights of up to 11 meters and the 

architectural details that we can find and 
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the use of important materials are proof 

that its architects and craftsmen were 

called from Rome. It must be said that the 

work of these specialists romans is also 

visible in the theatre, the amphitheatre's 

and the circus. 

2. The Forum of the Colony: 

In the center of the city we find the remains 

of the Forum, which we could say that 

dates from the 1st century BC, taking into 

account that there is located a dedication 

to Pompey The Great, who received the 

peninsula within the framework of their 

responsibilities during the first Triumvirate 

(56 BC). The remains of the Forum of the 

Colony show us the Basilica, that would be 

the Town Hall, a church and a few houses 

and streets. A few columns give an 

indication of the form of the Basilica and 

the last works that are carried out have 

revealed that the first public square was 

defined in the late 2nd century BC, in the 

time in which the city acquired its basic 

urban form with extension of perimeter 

walls. This first Forum settings know the 

Capitol, temple dedicated to the three main 

deities of the Roman pantheon, Jupiter, 

Juno and Minerva, who are reigning the 

public square and was a temple of Italian 

tradition. 

In the time of Augustus there was a 

renovation with the creation of a new 

square next to the first where there was 

another Church, governed by the statue of 

Augustus and annexes. In this same 

period they also built the theatre, the 

basilica was reformed and it was created 

in the so-called Square of the Statues. Ithe 

area of the Basilica, there appeared a 

number of statues, some related to the 

imperial cult. Already in the 2nd century 

AC, the Forum of the Colony experienced 

new reforms and remained in use until the 

second half of the 4th century, at which 

time you have date of the demolition of the 

Basilica. 

The archaeological excavations in this 

area have revealed the disposition of the 

administrative center of Tarraco, as well as 

the pattern of the streets of the adjacent 

residential area. 

3. The Roman walls: 

The walls of Tarraco are one of the first 

examples of Roman military engineering. 

The originality of the system of defensive 

walls, built in the 2nd and 3rd centuries BC 

is very notable, as it is a unique monument 

due to the different phases of the 

Republican walls and special items of 

works made by the romans. 

These defences built by Scipio consisted 

of two curtain walls of 6 m's height and 4.5 

metres thick, lined with square bastions, all 

built in the use of large blocks of stone 
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without plowing. Towards the middle of the 

2nd century BC, the perimeter of the walls 

was extended, the walls were swell and 

they increase the heights, 12 meters high 

by 6 meters thick. These walls were kept 

virtually intact, with some modifications in 

late-Roman era and middle ages and 

some additions on the 16th and 18th 

centuries. In our days, 1.3 kilometres are 

accessible for visitors. 

Of the three bastions that have survived, 

the Minerva Tower, which is part of the 

original city wall, is the most 

comprehensive. This has five heads 

carved on the outside wall that have a 

protective function and inside you can find 

an inscription as a dedication to the 

goddess Minerva. 

 

At present, we can say that this is one of 

the most important symbols of the city, 

defining its shape from ancient times until 

the 19th century. 

4. The Roman circus: 

The third and lowest, the terraces of 

Tarragona makes 325 metres long and 

between 110 and 115 d's wide and in it is 

the circus, covering most of its surface. It 

must be said that its central spine is 190 

meters long. The seats are planned in the 

series of Roman concrete vaults, while the 

front of the podium and the stairs are more 

decorative and were made with small 

stones. 

The most visible part is located in the 

South-western sector, the so-called caves 

of Saint Hermenegild, but many other parts 

are incorporated into later buildings. A part 

of its façade survives as part of the inner 

face of a 14th-century defensive wall, 

known as the Muralleta. 

The Roman circus is fully integrated in the 

city, which is very unusual, and its relation 

with the Forum in the province is 

comparable with the one that is between 

the Palatine Hill and Circus Maximus, in 

Rome. 

5. The amphitheatre: 

The area of the Amphitheater includes 

three structures: the same Amphitheater, 

the Visigothic Basilica and's Romanesque 

church. The amphitheatre, with a capacity 

of about 14,000 spectators, is located in 

the South-East of the city and is located 

outside the city walls and close to the 

coast. It was built in the early 2nd century, 

during the reign of Trajà and Adrià. It has an 

elliptical plant which measures 130 m to 102 m 

and their track is surrounded by rows of seats, 

with the support of superimposed arches made 

of opus caementicium (cement), except on 

the north side where the lower rows of the 

seats are cut in natural rock. It's access to 
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the sand is made by two main entrances at 

the ends of the major axis.  

The podium that used the dignitaries, 

makes more than 3 m's height, 3.20 

meters specifically and was originally 

covered with painted stone blocks. When 

the structure was enlarged and rebuilt in 

218, the podium was dressed in layers of 

white marble. The Amphitheater was used 

for shows up in the middle of the 4th 

century, when it was abandoned. 

In the sixth century, the Amphitheater was 

a Visigothic Basilica. A structure with three 

naves which was dedicated to the martyrs 

Fructuós, Auguri i Eulogi. These martyrs 

died in the Amphitheater on January 21, in 

the year 256.  

This Basilica was a chapel on its 

longitudinal axis, a sanctuary for the 

celebration of the Eucharist's and a small 

wooden room as a sacristy. This church 

was demolished in the 12th century, in 

order to allow the construction of a 

Romanesque church, Santa Maria del 

Miracle that took place with the traditional 

form of a latin cross. It must be said that 

most of the lower parts of this structure 

have survived to our days.  

6. The aqueduct of the Ferreres: 

The aqueduct of the Ferreres, more 

commonly known by residents as Pont del 

Diable, is a Roman building that was part 

of the aqueduct which supplied water from 

the Francolí River to Tarraco, from a 

distance of 25 kilometres. This is one of 

the monuments of the Roman period that 

best preserved nowadays. 

This aqueduct was built in the 1st century 

BC by Augustus and they were been using 

it until well into the 18th century. We find it 

specifically located four kilometers north of 

the city, on its outskirts. It has a size of 217 

meters long and 27 meters in maximum 

height. This has two levels with 

superimposed arches, and you can find a 

distance of forty centimeters of elevation 

from the North to the South, which made a 

lot in his time the arrival of the water to the 

city. 

7. The Roman quarry of Mèdol: 

The Roman quarry of Mèdol is a limestone 

quarry that was excavated during the first 

period of the Roman Republic and the 

Roman Empire for more than two hundred 

metres long and between 10 and 40 

metres wide. The stone obtained from this 

site was used in the construction of many 

buildings of Tarraco. We can calculate that 

there were about 50,000 m3 which were 

taken during this period of exploitation.  

Inside, there are still can see a column of 

the original rock intact, very frequent in the 

Roman quarries. This quarry is the largest 
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of the six surrounding Tarragona. It must 

be said too that the stone taken from the 

Mèdol was inadequate for the most 

outstanding Roman architecture of the city, 

but this was used for the widths of the 

Roman buildings of the era and the 

subsequent medieval architecture of the 

city, including the Cathedral of Santa 

Tecla. 

8. The Tower of Scipios: 

The Tower of Scipios is a funeral 

monument, but that is of doubtful 

attribution until our days since this date 

from the first half of the 1st century. This 

funerary Tower is located six kilometers 

from the city of Tarragona, and it is very 

close to the called Via Augusta. 

The Tower consists of a robust podium, a 

central section in representation in the 

Phrygian Attis goddess and a top section 

with reliefs of two men. It must be said that 

he has a measure of 4.40 metres to 4.70 

metres and as a curiosity, that its name 

comes from an identification of the two 

reliefs of Atis, who for years were identified 

as the Scipio brothers due to the similarity 

of the robe and the mantle that carry the 

figures with military attire, which gave its 

name to this traditional monument. On the 

other hand, more recent studies have 

confirmed that there is no doubt that this is 

a representation of the God Atis, oriental 

deity that has its origins in Phrygia and its 

cult was closely linked to that of the Mother 

Goddess Cybele. 

This tower attest to the existence of a high 

social class who wished to demonstrate 

their prestige building a funeral monument 

in one of the main streets of access to 

Tarraco. 

9. The Roman Theatre: 

The Roman Theatre of Tarragona was 

built at the beginning of the 1st century, in 

the time of Augustus, precisely when the 

city underwent great changes, but the 

building was not used until the end of the 

2nd century. This theatre was raised in the 

place that occupied large tankers, in the 

2nd century BC, and a market in the port, 

which dated from the mid-1st century BC. 

For its construction was used the natural 

slope of the land, as is also the case of the 

amphitheatre, in order to be able to cut a 

part of the tiers. For the rest, they used a 

system of krypton-gantry cranes.  

The scaena was the place assigned to the 

theatrical performances and was formed 

by a raised platform on a podium 

decorated. In the later part of this scene, 

there are able to find a few gardens that 

served as viewers ' access to the theater. 

The stage, called proscaenium, was 

closed by a monumental façade also 
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decorated. While viewers will be 

distributed to the sidelines for a censatari 

and purely social order. 

The main function that he attributed to the 

theater was the urban stage for political 

propaganda: the city initiated the Forum 

ended up in the theater, where the 

population and celebrated stage 

performances (ludi scaenici), dances and 

theatrical performances that accompanied 

the main religious ceremonies. Each year, 

the new municipal offices – duumvirs and 

investment – were required, separately, to 

pay your money, three and four days 

respectively, of these types of shows, 

complemented or substituted for gladiator 

fights in the amphitheatre, and racing cars, 

the circus. 

Currently, they have preserved part of the 

first five rows of the lower part of the cavea 

(ima cavea), the Orchestra’s area and two 

of the three scales (scalaria) that divided 

into sectors (cunei). The stage it's raised 

on a podium (pulpitum) decorated that was 

dominated by a monumental façade 

(scaenae frons) splendidly ornamented 

with columns, capitals, friezes, sculptures 

and inscriptions. 

This is located outside the wall and makes 

use of the natural slope of the land as the 

basis of the rows of seats, as we have 

already mentioned above. Much of the 

stage's also preserved, but on the other 

hand, little is known of the architectural 

structure made (frons scenae), beyond a 

series of architectural and sculptural 

pieces found. 

9. The early-Christian Necropolis: 

The 3rd century, the area that is known as 

early-Christian Necropolis became a 

cemetery, associated with the cult of the 

three martyrs and the grave of which he 

built a Basilica, destroyed in the 8th 

century. The excavations have revealed 

more than two thousand different types of 

tombs, some of which are exhibited. His 

own Museum, located in this location, it 

shows a great deal of the material resulting 

from these excavations. 

This early-Christian Necropolis is the best 

preserved by the Western Empire with 

examples of different types of funeral 

architecture's late Roman and early 

Christian period and which has an 

important collection of sarcophagi. The 

suburban towns above give a temporary 

image to the settlement around Tarraco: in 

the 3rd century AC is abandoned and the 

area's became a cemetery. 
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3.2 Cultural context of 
Tarragona                                  

The cultural offer in the city of Tarragona 

has been growing so fast during many 

years. In this way, the city has been 

enriching culturally and the residents have 

been increasingly enjoying a very varied 

cultural offer. 

It is for this reason that we want to show 

the different spaces and events from of the 

city which make great all this offer. At this 

point, we will be able to discover different 

spaces dedicated to the culture and all the 

festivals and cultural-induced blackouts 

that take place in this throughout the year, 

most of them recognized in a state level 

and even in Europe and all over the world. 

 

 

Theaters and auditoriums in 
Tarragona                      

Tarraco Arena Square  

The old Bullring of Tarragona suffered a 

radical change when in the year 2008, it 

joined a retractable dome that it provide 

new possibilities in the grounds. 

Previously, Tarraco Arena Square was 

only used for bullfighting spectacles and in 

some cases for musical shows. Nowadays, 

we can go shows and events of all kinds 

such as luxurious dinners, big concerts, 

food festivals…  

Tarragona Theater 

This is a theatre, located in the Rambla 

Nova of Tarragona, was built in a Italian 

line with stalls and an amphitheatre, with a 

capacity of 698 locations. This theatre was 

built in 1924 and after going through 

several stages, in December of 2012 it 

was opened again with a new building 

designed by the architect Xavier Climent. 

The main use of the building is the 

production and public display of shows of 

all genres. Inside, there are also host 

concerts, presentations and lectures. 

Metropol Theatre 

Nowadays, this is an important theatre of 

the city. Metropol Theatre is located on the 

Rambla Nova of Tarragona. It's a 

modernist work from the year 1908. The 

architect, Josep Maria Jujol, had clear 

influences from Gaudí, with whom Jujol 

just had collaborated in the Batlló house.  

In the civil war, a bomb fell on the glass-

enclosed gallery facing the inner courtyard 

and was rebuilt in a different way. In the 

late 1980s, the Metropol theatre closed, 

due to the poor security conditions. Until 

1991, it was acquired by the City Council's 

and they began a process of careful 

restoration, led by the architect Josep 
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Llinàs. 

The theatre, with seating for 525 

spectators, covers an area of 3,000 square 

meters. The theatre was opened on 10 

March 1995 and currently, the theatre has 

an important program of professionals, 

amateurs, children, school and music 

shows.  

Theatre Auditorium Camp de Mart 

The theatre is located inside a park in the 

foot of the Roman walls, which was 

opened in 1871 by the King Amadeus I. It 

is this audience in the form of a modern 

Greek Theatre, which meet the most 

diverse shows on the summer nights. It 

has as its backdrop the Passeig 

Arqueològic, which stands the 

Archbishop’s Tower, sitting on a solid 

Roman base. This renowned auditorium 

hosts events that are part of the Summer 

Festival of Tarragona, concerts that are 

held during the summer evenings and it 

receiving the name of "Nights at the Camp 

de Mart”.  

Cultural Centre El Pallol: "Antiga 

Audiència" 

The Antiga Audiència is a cultural centre of 

the town. The building was the seat of the 

Provincial Court's since the mid-19TH 

century until 1973. It occupies one end of 

which was the Roman Forum (1st century 

AC) and in this building there are 

preserved remains of this construction, 

among other's hidden Roman. The 

construction of the building that we see 

nowadays dates to the 13 of April 1826 

and it has austere lines. 

The “Antiga Audiència” includes the offices 

of the area's culture of Tarragona City 

Council and a living room's events with a 

capacity for 204 people. It has become an 

important cultural centre for the city 

because it currently has a large volume of 

activities of various types: lectures, 

screenings, concerts, training activities... 

And it also contains the model of Tarraco 

in the 2nd century. 

Sala Trono 

This theatre hall was born at the end of the 

year 2002 from a proposal of Nei Torrell, 

president of the cultural association Anima 

't, who makes it to the Necessary Theatre 

Trono Villegas collective. Thus, on 7 

February 2003, the Sala Trono began its 

programming. 

The purpose of this theatre is to offer to 

the public of Tarragona a kind of theatre 

that did not arrive in the city: small, 

intimate, big naked sets and a theatre 

where the audience can feel the actor.  
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Theatre El Magatzem 

This theatre is located on the inside of a 

modernist building, which had been the 

Working Cooperative of Tarragona for 

years. In the 1970s, it changed its 

corporate purpose towards cultural facility. 

In addition, this building also has multi-

purpose rooms that function as local trial 

or to give courses, which provide service 

to related entities. 

Augustus Auditorium - Conference 

centre of Tarragona 

The Augustus Auditorium is located in the 

conference centre of Tarragona and it was 

opened in late 2001. 

This is a unique building that mixes history, 

thanks to its inside stone walls from the 

Roman era, with the technology of its 

facilities. In our days, it has become a very 

important option if you want to celebrate 

events such as concerts, conferences... 

La Palmera Space  

This space was created with the intention 

to transform and recover the spaces for 

cultural action and non-formal education, 

which takes place mainly programming in 

the summer months and where they set a 

meeting point for the young artistic 

creation. 

La Palmera Space arises from the 

collection of the demands of certain groups 

in the city, therefore, it focuses on areas of 

essay, whether of music, dance, theatre 

and visual creation and it has a stage with 

a stage box that makes about 24 square 

metres. 

 

 

 

 

Spaces for art in Tarragona                      

Art Centre of Tarragona 

It is a public cultural facility for the 

promotion of research, production, 

dissemination, training and documentation 

of contemporary cultural and artistic 

production in Camp of Tarragona. His goal 

is the collective construction of meaning 

and social return on the basis of promoting 

the interaction of artists in artistic contexts. 

Shed 2 of Tarragona 

From its start as an urban space, the Shed 

2 located on the Costa dock of the Port of 

Tarragona has been dedicated to the 

exhibitions of contemporary art. 

In this space, some pieces and exhibitions 

of authors who exhibit their works in the 

facilities pass later became part of the Art 

collection of the Port of Tarragona. 
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Tarragona Caixa Forum Space 

This important and new space in 

Tarragona, which is from the banking 

company Catalunya Caixa, is 

characterized by host cultural exhibitions 

that usually have a duration of five or six 

months. It is a very good option when it 

comes to their display in the city since it is 

located in the heart of this, specifically in 

the Cristòfol Colom Street, attached to the 

emblematic Rambla Nova and the source 

of the Centenary. 

Forvm Foundation (Casa Canals) 

Casa Canals is situated in the street 

Granada of Tarragona. The archaeological 

research has documented the existence of 

an important building of the 15th century in 

this location, with at least two plants and it 

was built on big arches aimed, and it was 

reformed in the XVI century. The year 

1992 was purchased by the Generality of 

Catalonia, that finally yielded it to the City 

Council of Tarragona. To the same Casa 

Canals, we can find the Forum Foundation 

for the Photography, that the Foundation 

organises periodically photographic 

exhibitions to shows proposals of the 

emergent talents. Also it is the attendant to 

organise the International Festival of 

Photography SCAN of Tarragona.  

Kesse Space 

This is a space for young people between 

12 and 35 years mainly, although open to 

the general public for a variety of activities 

and initiatives to be carried out. The 

building is located in the former Faculty of 

chemical and letters of the Rovira and 

Virgili University and it has 800 m2 

distributed over four floors designed to 

carry out the activities organized by the 

Youth Municipal Service's Council of 

Tarragona, to entities and groups of young 

people from the city. 

It was inaugurated in April 2011 and was 

born with the aim of offering tools that 

encourage the self-reliance and promote 

the participation of young people in the life 

of the town. 

 

Events and major festivals during 
the year in Tarragona                   

Tarragona lives intensely the party with 

different cycles and events with a large 

popular involvement. Below are the most 

important: 

International Dixieland Festival (April) 

The characteristic music "dixie" is the main 

character of the city during the days in 

which it celebrates this long-awaited 

festival. A style brought from New Orleans 

and it was born of the black population of 

the time along with the contact of the 
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popular white musical tradition. 

This year takes place in the city of the 

twenty-third edition of the festival in which 

they can enjoy musical performances on 

the street, at different restaurants and bars 

and workshops, among others. 

Saint George's Day (23 April) 

This beautiful day is one of the major 

parties for the catalans and it is for this 

reason that the Rambla Nova of the city is 

filled with roses and stops to bookstores in 

the city. That same day we can also see 

the performance of the four castellers 

groups and the concert of the Unió Musical 

de Tarragona band.  

International Dance Day (April 29) 

In Tarragona there are several centres that 

are dedicated to the teaching of dance in's 

diverse modalities. For this reason, the 

international day of dance organize 

exhibitions of various styles with the 

participation of dancers of all ages. One of 

the main events, quite well known, is the 

classic exhibition on the balcony of the 

Mediterranean. 

Tarraco Viva (May) 

This festival is a show of international 

culture dedicated to the historical 

dissemination in the Roman period. Its 

main objectives are to disseminate the 

knowledge of the ancient history and put it 

at the disposal of the public, raise 

awareness among the citizens and visitors 

of the importance of the conservation of 

the Historic Heritage and create a cultural 

product of quality for tourism. 

The Tarraco Viva festival was launched in 

1999 with a series of events intended to 

give public support to the candidacy of 

Tarragona as a UNESCO World Heritage 

site. Currently, during the festival we can 

enjoy recreations, lectures and culinary 

samples of Roman times in different parts 

of the city.  

International Music Festival (July) 

The International Music Festival organized 

by the School and Conservatory of Music 

of Tarragona Provincial Council has 

established itself as an important event in 

the cultural scene, not only of Tarragona, 

but also of Catalonia. 

During the duration of the festival, at the 

Conservatory of Music of Tarragona 

organised courses and master classes, 

along with concerts and other activities. 

This year, precisely, it is the sixteenth 

edition of this renowned music festival. 
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Summer Festival (July, August and 

September) 

The Summer Festival of Tarragona 

presents a series of quality performances 

during the summer period, resonating as 

well to the fact that culture does not 

vacation. In this way, it wanted to get a 

model of the festival designed for 

Tarragona’s people, but also to the public 

who visit us from other countries during 

these months. 

The shows usually take place in stages as 

the Auditorium of the Camps de Mart, the 

theatre of Tarragona, the plan of the 

Cathedral and the Cathedral of the city. It 

must be said that this year marks the 

seventeenth Edition of the festival. 

Sant Magí (19 August) 

Sant Magí is the patron saints of 

Tarragona, and in his honor is celebrated 

this major summer festival. One of the 

most anticipated events for all residents is 

the arrival of the water that comes from the 

Brufaganya and that it is distributed to the 

Saint's shrine, located in the Portal del 

Carro. The Sant Magí procession, castle 

performances and the Habaneras fill the 

festive agenda. 

Santa Tecla (from 14 to 24 September) 

Santa Tecla is the Festival of festivals, the 

Festival par excellence. A popular and 

participative party that goes back to 1321 

and in the in 1996, it was declared a 

traditional festival of national interest by 

the Generalitat of Catalunya.  

Santa Tecla is one of the richest living 

popular traditions and the in Spain. The 

festivities last for two weeks and there are 

many events that there is carried out. 

Festive model combines the Popular 

Retinue with a diversity of with names very 

important within the world of 

entertainment. But there are also the 

castles performances or the correfoc, 

among others. The historical spaces of the 

Part Alta are the most required for all kinds 

of musical acts, theatre folk's, cultural, 

culinary, infant or fireworks. 

Castle Contest (First Sunday of October 

– Every two years) 

This important Castle contest held in the 

Tarraco Arena Plaça and it takes place the 

first Sunday of October the years pairs. 

In this contest, the castellers perform their 

human constructs getting so scores and 

who gets the highest number, wins. It 

should also be said that Tarragona is 

considered the capital “castellera” of the 

world by having both rooted this Catalan 

tradition.  

 

 


