
LA RUTA PATRIMONIAL DEL PORT DE TARRAGONA

Descripció:
Embarcador per a facil itar el moviment de persones de mar a 
terra i de terra a mar.

Data: 1883

Història: L’Escala Reial forma part del Proyecto de un Muelle 
de Costa y de otras obras interiores menos importantes para 
el Puerto de Tarragona, de l’any 1883, de l’enginyer Saturnino 

9. ESCALA REIAL
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La lògica ens faria pensar que el nom de Reial seria expressat 
per homenatjar la visita d’algun monarca, i seria bastant evident 
que fos el rei Alfons XIII, ja que durant el seu regnat vingué en 
tres ocasions al Port de Tarragona. Cap document, però, ens 
indica de manera clara el perquè d’aquesta denominació ni des 
de quan s’usa, el que si és cert és que el nom de Reial ha passat 
a formar part del vocabulari popular de la gent de Tarragona. 
En determinada època fou coneguda també com a Escala de la 
Pau. Al llarg dels anys ha complert degudament la seva funció 
d’embarcador de persones, i en especial, de visites il•lustres 
segons ho demostren diversos testimonis gràfics conservats.

L’Escala Reial torna a recobrar importància el 1986 coincidint 
amb el moment en què s’inicien les relacions Port -Ciutat i amb 
l’obertura a la ciutadania del Moll de Costa, quan es redacta el 
projecte: “Urbanización del Muelle de Costa, zona Escalera Real” 
que comportà la pavimentació de la zona de l’Escala Reial i la 
restauració de la barana d’obra per adaptar-la a les noves rasants, 
per la qual cosa va caldre afegir un esglaó.

En l’actualitat ha esdevingut un lloc de referència pels ciutadans 
de Tarragona, tant pels qui decideixen fer un llarg passeig pel 
Moll de Costa des del Serrallo, entrant per la nova zona de Port 
Tàrraco, com pels qui decideixen participar en alguna de les 
múltiples activitats lúdiques que es fan en aquell entorn.

Foto 17. Postal ATV. núm. 2181. Escalera de La Paz y Sanidad Marítima. (APT. Angel 
Toldrà, cap a 1908)
Foto 18. Sortida des de l’Escala Reial dels participants de la Triatló Port de Tarragona. 
(APT. Cano,  2017)
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Bell ido qui l i donà el nom d’embarcador i definí clarament la seva 
funció: “para personas y equipajes cuya util idad y conveniencia 
no puede menos de reconocerse por ser el punto del puerto más 
inmediato a la población”; també determinà la seva ubicació 
entre el Moll de Costa i el moll de Llevant i les seves mides: “una 
meseta de 20 metros de largo y uno de anchura elevada 50 
centímetros sobre las aguas bajas del mar, que se unirá con el 
piso general del muelle con una escalinata de siete peldaños”.    
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