
LA RUTA PATRIMONIAL DEL PORT DE TARRAGONA

Descripció: 
Edifici de planta irregular amb dues façanes. La principal està 
coronada per un rellotge.

Data: 1929-1932

1. ANTIGA CONFRARIA 
DE PESCADORS
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Història: L’antic Pòsit de Pescadors ha estat un conegut 
establiment de la zona, ubicat a l’i lla més antiga del barri del 
Serrallo on també es troba l’església de Sant Pere. El que era 
el Centre de Pescadors, situat a la planta baixa de la Confraria, 
parteix de la successiva construcció i ampliació d’estructures 
des de l’any 1910. Cap al 1929 l’edifici s’incorporà al patrimoni del 
Centre de Pescadors, tot i que la inauguració no va tenir lloc fins 
al juny de 1932, data en què es destinà a cafè la planta baixa i a 
sala de ball la primera planta. 

Durant la Guerra Civil va patir greus desperfectes, fet que 
comportà que el 1939 es redactés el projecte  de reparació de 
l’immoble. Entre 1944 i 1945 es posà en funcionament l’Escola 
del Pòsit, per això l’existència d’aules a l’edifici.

El rellotge que corona l‘edifici es va dissenyar el 1956, data en 
què també es va projectar l’adaptació de la planta baixa on 
s’establí el conegut restaurant La Puda.

Durant els següents vint anys, el Pòsit va mantenir una gran 
i notòria activitat al barri, però l’any 1984 fou abandonat 
progressivament restant com a úniques activitats les del 
restaurant, el Casal de l’Avi Pescador i l’espai d’assaigs de la coral 
del barri.

L’Autoritat Portuària de Tarragona adquirí el Pòsit a finals de 
l’any 2011 amb l’objectiu de reformar-lo i que pogués donar servei 
novament al barri. L’actuació es va fer el 2015.

Amb la darrera remodelació s’ha aconseguit un espai singular, 
el Teatret del Serrallo, on es poden dur a terme diferents 
activitats culturals. Està dotat d’un petit escenari envoltat per 
grans vidrieres que comuniquen amb la terrassa des de la qual es 
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pot gaudir d’unes magnífiques vistes de la façana marítima i del 
barri mariner. La segona planta, que antigament acoll ia les aules 
de l’antiga escola, en l’actualitat està ocupada per les oficines de 
Port - Ciutat.

Foto 1. Confraria de Pescadors-Teatret del Serrallo. (APT. Ram Giner, 2017)
Foto 2. Lliurament de l’aguinaldo a l’interior de la Confraria amb presència del 
cardenal Arriba y Castro i l’alcalde Enric Olivé Martínez. (MPT. Autor desconegut. 
Cessió Carme Pedrol. 24 de desembre de 1953)
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