
LA RUTA PATRIMONIAL DEL PORT DE TARRAGONA

Història: El Moll de Costa del Port de Tarragona va ser construït 
entre els anys 1885 i 1888 seguint les directrius marcades per 
l’enginyer Saturnino Bell ido. L’any 1893 Ramon Gironza redactà 
el projecte d’urbanització del Moll de Costa en el qual preveia 
construir quatre magatzems portuaris o tinglados. La seva 
funció era la de protegir les mercaderies dels agents atmosfèrics, 
facil itar la seva custòdia i evitar que destorbessin el trànsit de 
vehicles i persones.

Els dos centrals, els tinglados 2 i 3, es van construir primer 
(1898), a només cinc metres de la vora del moll. Els dos dels 
extrems, l’1 i el 4, s’ubicaren a 12 metres per a poder-hi encabir 
les vies de les grues. Tot i que el projecte d’aquests últims 
(redactat per l’enginyer Manuel Maese Peña) era del 1905, les 
obres no començaren fins al 1908 i no acabaren fins al 1913 a 
causa de diversos factors com la crisi siderúrgica o una vaga 
general ferroviària, que provocaren l’aturament de la construcció 
en diverses ocasions per falta de material. 

Entre els anys 1922 i 1924 es traslladaren els tinglados 2 i 3 per tal 
de quedar al ineats amb l’1 i el 4. 

L’obertura del Moll de Costa a la ciutadania, l’any 1986, és un 
projecte del Port de Tarragona iniciat amb l’objectiu de millorar 
les relacions Port-Ciutat. A partir d’aquella data es va donar una 
nova vida als tinglados que havien quedat en desús i restaren 
vinculats a activitats culturals i ciutadanes, després d’haver estat 
restaurat l’exterior dels edificis i habil itats els interiors segons 
les noves necessitats. De tots quatre tinglados, encara avui 
totalment conservats, cal destacar que la restauració del número 
4, l’any 1993, l i comportà a l’Autoritat Portuària de Tarragona el 
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Premi Bonaplata atorgat pel Museu de la Ciència i de la Tècnica 
de Catalunya.

Els tinglados estan catalogats dins del POUM i formen part del 
Catàleg de béns a protegir-Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de 
Tarragona.

Foto 9. Vista del Moll de Costa. (APT. Manel Itarte, 2018)
Foto 10. Exposició “a distinct vision” del fotògraf Greg Gorman al Tinglado 1 del Moll 
de Costa. (APT. Coia Escoda, febrer de 2015)

Foto 10
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Descripció:
Edificis de planta rectangular (61 m de llargada i 16 m d’amplada) 
i coberta a dues aigües, amb tancament d’obra de fàbrica i ferro, 
per a emmagatzemar, preferentment,  mercaderia a granel i 
ensacada.

Data: 1898 (tinglados 2 i 3), 1913 (tinglados 1 i 4)
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