
Una experiència de 
franc, tot l’any

El Museu del Port de Tarragona 
es pot visitar de forma gratuïta. 

Estiu. De juny a setembre: de dimarts a 
dissabte, de 10.00 h a 14.00 h i de 17.00 h a 
20.00 h, i els diumenges i  festius, 
d’11.00 h a 14.00 h. Durant el mes d’agost: 
de dimarts a dissabte, de 9.00 h a 15.00 h i 
els diumenges i festius, d’11.00 h a 14.00 h.

Hivern. D’octubre a maig: de dimarts a 
dissabte, de 10.00 h a 14.00 h i de 16.00 h 
a 19.00 h. Diumenges i festius, d’11.00 h a 
14.00 h. 

Durant l’estiu, el Port de Tarragona també 
organitzarà un seguit de visites guiades 
perquè tothom que hi estigui interessat 
pugui conèixer el perquè i el com del nou 
Museu del Port.

Activitats. Per apuntar-se a les activitats 
que organitza el Museu cal consultar la 
pàgina oficial del Port: www.porttarragona.
cat i les xarxes socials @PortTarragona i 
@MolldeCosta.

La Rambla de la 
Cultura

El nou Museu reforça el pes del 
Moll de Costa com a eix cultural 
de la ciutat de Tarragona. 

La nova configuració del Museu ha reforçat 
el pes cultural d’aquest antic moll, on 
els Tinglados 1 i 2 acullen exposicions 
temporals i el Tinglado 4 mostra una 
selecció de les peces del Museu Nacional 
Arqueològic de Tarragona.

Aquesta oferta cultural es complementa 
amb les exposicions al Refugi 1, 
amb les activitats organitzades pels 
altres equipaments culturals del Port 
-l’Observatori Blau, el Teatret del Serrallo 
i l’Arxiu del Port- i els espais lúdics com 
el KM0 al dic de Llevant, el passeig del 
Miracle o la Passarel·la del Port.

El Museu del Port de 
Tarragona estrena nou relat 
museístic i es converteix 
en un modern centre 
d’interpretació sobre la 
relació de l’ésser humà i la 
mar.
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Al cor del Moll de Costa, a tocar del bar-
ri mariner del Serrallo i a escassos metres 
de la mar, després de més de vint anys de 
servei, el Museu del Port de Tarragona 
s’embarca en una renovada segona eta-
pa. Més tecnològic, més audiovisual, més 
interactiu... però mantenint el mateix es-
perit i rigor de sempre a l’hora d’explicar 
la relació de l’ésser humà amb la mar i si-
tuant el Port en el centre d’aquest binomi. 
El nou Museu del Port va obrir portes el 
proppassat 17 de juliol, després d’una re-
modelació total de l’edifici històric i d’una 
modernització del seu contingut i de la 
manera d’explicar-lo. 

La nova proposta museística, gràcies a la 
qual el visitant deixa de ser un espectador 
passiu per passar a ser un actor que inte-
ractua amb els nous elements de l’exposi-

ció, s’organitza en sis àrees temàtiques que 
abasten la majoria de les activitats del Port: 
navegació, comerç, química, pesca, histò-
ria, cultura... I, a més, inclou tres “illes de 
coneixement” dedicades a tres històries 
desconegudes per al gran públic. Una, de-
dicada a Miquel de Ballester, el tarragoní 
que va acompanyar Cristòfor Colom en 
els seus viatges. Una altra explica el setge 
sofert per Tarragona durant la Guerra del 
Francès. I la darrera relata l’impacte dels 
bombardejos al port i als barris adjacents 
durant la Guerra Civil de 1936-39.

La renovació del Museu permet explicar 
la història d’una manera molt més visu-
al i interactiva. Un vídeo vertical gegantí 
dona la benvinguda al visitant, l’introdu-
eix a la història bimil·lenària del Port i li 
serveix d’immersió en el llenguatge gràfic i 
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entenedor que caracteritza el nou relat del 
Museu. Efectivament, si una cosa destaca 
en aquesta mostra permanent és l’abun-
dància d’imatges en cada espai, unes imat-
ges en què el fons fotogràfic, els gravats i 
la cartografia hi tenen un paper rellevant, 
tant a l’hora de contextualitzar i d’infor-
mar el visitant com a l’hora de facilitar-li 
la tasca d’internar-se en el moment his-
tòric i les emocions dels protagonistes de 
cada episodi de la vida i activitats del Port.

Els amants de les emocions, i 
especialment els més petits, 
podran experimentar les 
sensacions que viu un patró 
de veler en un simulador 
que els convida a posar a 
prova les seves habilitats de 
navegació amb l’objectiu de 
portar una embarcació des 
del port d’Òstia, a Itàlia, fins 
al de Tarragona superant el 
vent, l’onatge, la nit i altres 
obstacles. 

I una mica més enllà, podran deixar-se 
embolcallar per una projecció en una sala 
de vídeo de 360 graus que els permetrà 
viure la jornada de pesca d’uns pescadors 
del Serrallo. I encara, si continuen la vi-
sita, trobaran un panell interactiu que 
els permetrà saber com es converteix una 
matèria primera química en un objecte 
d’ús quotidià, un senyal inequívoc de la 
importància que aquest tràfic ha tingut -i 
té- per al Port de Tarragona i el seu entorn 
industrial. Aquesta vessant audiovisual es 
completa amb un vídeo dedicat a l’evolu-
ció històrica del Port al llarg dels segles en 
què es juxtaposen els mapes i plànols del 
Port dels darrers 600 anys.

De magatzem a Museu
El Museu del Port, que va obrir les por-
tes el 13 de maig de l’any 2000 amb la 
finalitat de donar a conèixer el patrimoni 
del Port de Tarragona, ha acollit gairebé 
mig milió de visitants en els seus vint-i-un 
anys d’activitat. Ara, espera seguir essent 
un punt d’atracció dins de l’oferta cultural 
del Moll de Costa, després d’una reforma 
integral en la qual s’ha invertit més d’un 
any en obres i uns 2,5 milions d’euros, 
dels quals 1,6 milions s’han dedicat a la 
remodelació de l’edifici i aproximadament 
un milió, al nou disseny museístic.

Aquest magatzem construït al primer terç 
del segle XX és l’espai idoni per exposar el 
fons patrimonial portuari, atès el gran vo-
lum de moltes de les peces que s’hi mostren. 

El Museu compta actualment amb un 
fons de 1.625 peces, de les quals n’exhi-
beix 260. Una de les peces més conegudes 
és la barca de pesca “Capitán Argüello”, 
en la qual el poeta i editor Carlos Barral es 
va inspirar per escriure Catalunya des del 
mar mentre solcava les ones davant de les 
platges de Calafell. 

També exposa altres embarcacions i repro-
duccions de vaixells, com la reconstrucció 
a escala d’una de les galeres que van formar 
part de l’expedició a Mallorca de Jaume I 
el Conqueridor, que va salpar un 5 de se-
tembre de 1229 des de Salou, Cambrils i 
Tarragona. També destaca el motor dièsel 
del vaixell ‘Dragonera’, de 32 tones de pes, 
l’única peça de tota la col·lecció que no es 
va desplaçar del seu lloc durant les obres 
de reforma de l’edifici precisament per les 
seves grans dimensions... Un balandre, 
botes, eines, uniformes i desenes d’objec-
tes i fotografies completen una exposició 
que permet a adults i infants trobar una de 
les mil formes de construir la seva pròpia 
història marinera al Port de Tarragona. n

El Museu del Port està situat al Refugi 2 del Moll de Costa, al barri del Serrallo de Tarragona.
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