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Sortida d'estudi a Tarragona
(dissabte, 25 d'abril de 1998)

NarcÍs Rucabado i Franquesa

Un dels objectius que ens plantejárern per a organitzar les sortides d' estudi
de la Societat, fou que els llocs triats per a visitar, a més de tenir interés des del
punt de vista geografic, amb totes les seves variants, també poguéssim com
plementar-lo amb alguns aspectes histories, economics, geologics, botánics,
ecologics, lingüístics, industrials, agrícoles, etc. Aixo, que d' antuvi sembla fácil,
posat a la practica comporta complicacions i dificultats, per tal de defugir els
topics de sempre, quan es tracta d' articular una nova sortida d' estudio Per aixo
procurem deixar una mica de banda els indrets que normalment és més facil
de visitar, particularment o mitjancant les organitzacions turístiques habituals.
Aquesta sortida d'estudi a Tarragona hem volgut complementar-la amb un
entorn inedit i singular i, grácies a la bona disposició de persones amb prou
benvolenca per ajudar-nos-hi, ho hem pogut portar, pensem, a hon terme. Gra
cies, especialment, al professor Josep Oliveras, vicerector de Docencia i Inno
vació Pedagógica de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, que va fer de
coordinador de la sortida.

Al matí, l'Autoritat Portuaria de Tarragona ens obrí les portes de la seva
moderna seu social al passeig de l'Escullera, a la sala d' actes de la qual foren
projectats dos vídeos sobre l'evolució histórica de la ciutat i les activitats del
port de Tarragona. Després, el sr. Francesc Inglada i Ferrer, enginyer d' obres
del port, ens parla, amb el suport d'un seguit de transparencies, de les trans
formacions de les instal-lacions portuáries des dels romans fins a l'actualitat.
Hom es pogué fer cárrec de la importancia del port de Tarragona com un dels
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més ben equipats per a la manipulació de primeres materies a doll i manufac
turats i també per la seva situació i área d'influencia en una de les zones de
major empenta industrial del sud d'Europa. Levolució de les instal-lacions i
l'acabament de les ampliacions previstes, així com les actuals i futures inver
sions, tendeixen a consolidar el port de Tarragona com un dels més importants
de la Mediterránia, establint una competencia seriosa amb d' altres que, ara
com ara, ocupen els primers llocs del ranquing en volum de mercaderies. Aca
bada la sessió, embarcárem en un remolcador, a bord del qual anárern fins a la
bocana del port i obtinguérem una visió inédita dels seus moderns equipa
ments.

Tot seguit, vam visitar el Pretori i les Voltes del Circ, de la má del sr. Jaume
Yxart, regidor dels museus de Tarragona. Les seves explicacions versaren sobre
les excavacions en curs efectuades al circ roma i les seves dimensions originals;
després, pujárern al terrat del Pretori, on hi ha instal-Iat el Museu de la Roma
nitat, on vam poder gaudir, en un dia esplendid de la lluminositat de l'aire i
de la vista panorámica del recinte historie de la ciutat i de les terres del Campo
Abans de dinar, férem un recorregut pel nucli medieval de Tarragona, des del
mercat fins a la catedral, guiats per les explicacions del professor Josep Olive
ras. El dinar es féu al restaurant Les Voltes, dit així per estar emplacat sota les
voltes del circ roma.

Després de dinar i abans de la sessió de la tarda, férem un passeig per les
rodalies de la muralla i carrers del barri antic, on copsarem 1'impacte de la remo
delació dels edificis histories. La sessió académica es va fer a la Facultat de Cien
cies jurídiques, a l'edifici de l' antiga Audiencia, remodelat amb bon ciriteri
arquitectónic i historie, Hi intervingueren el sr. Santiago Roquer, professor
de la Universitat Rovira i Virgili, que parla del fet dernográfic de la ciutat de
Tarragona, el sr. Gabriel Mas, tinent d' alcalde de Promoció Económica, que
disserta sobre el fet social de la ciutat i el seu entorn, i el sr. Josep Osear Macian,
que traerá dels nous projectes arquitectonics i urbanístics de Tarragona. Abans
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sobre les consultes formulades pels assistents. -' -'
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