
LA RUTA PATRIMONIAL DEL PORT DE TARRAGONA

Descripció:
Torre en forma de templet, d’estil neoclàssic coronada per una 
estructura de ferro forjat on hi ha les campanes, el penell i el parallamps. 

Data: 1922
Història: L’any 1921 diverses entitats patronals i obreres de la 
ciutat demanaren a la Junta d’Obres del Port de Tarragona la 
construcció d’un rellotge. 
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Es va acordar que la Patronal encarregaria i pagaria la maquinària 
i els accessoris del rellotge i que la Junta d’Obres del Port 
construiria la torre templet que se situaria en un emplaçament 
estratègic, a la part superior del dic de Llevant, perquè fos visible 
tant des del port com des del carrer d’Apodaca.
La torre de basament quadrat, de 3,7 m per costat i 0,8 m d’altura, 
està construïda amb carreus. Es recolza en una base de quatre 
columnes de pedra marmòria vermellosa als costats, i una de 
central de gran diàmetre i amb parets de formigó que sosté la 
coronació del templet i la maquinària del rellotge. 
El rellotge té tres esferes d’1,5 m de diàmetre, dues de les quals 
són recobertes de vidre i la tercera d’esmalt sobre coure, per 
no enlluernar els vaixells ni confondre-la amb el far. El lloc 
corresponent a la quarta esfera està decorat amb un mapamundi.
Una petita estació meteorològica amb anemòmetre i pluviòmetre 
es va incorporar al basament, i a la part nord de la columna 
central orientada a la ciutat s’hi van instal•lar un baròmetre i 
un termòmetre. A la part de ponent o de mar figura l’escut del 
cos d’enginyers d’obres públiques. L’obra es va realitzar en tres 
mesos i es va inaugurar la nit de Cap d’Any de 1922.
S’hi han fet al llarg dels anys diverses intervencions de restauració 
i manteniment, l’última l’any 2021.
L’antiga maquinària del rellotge construïda per Manufacturas 
Blasco  de  Roquetes  està  exposada  al  Museu  del  Port  de 
Tarragona. Durant molts anys la persona encarregada del seu 
manteniment fou Josep Rigau.
L’edifici està catalogat dins del POUM i forma part del Catàleg de 
béns a protegir-Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de Tarragona.  

Foto 32. Torre rellotge del Port a l’andana superior del dic de Llevant. (APT. Autor 
desconegut, 1923)


