
 

 

 

MOCIÓ QUE PRESENTA ERC-MES-MDC SOBRE EL PATRIMONI 

HISTÒRIC DE TARRAGONA 

Tarragona té la sort de disposar d’un magnífic patrimoni històric; un patrimoni 

que és de totes i tots. Nosaltres, ciutadania de Tarragona, tenim el deure de 

respectar-lo, mantenir-lo, gaudir-lo i donar-lo a conèixer.  

Tarragona és coneguda arreu del món, no només, per la seva importància 

històrica en època romana. La nostra història, el nostre patrimoni, és la nostra 

carta de presentació. Som Patrimoni de la Humanitat.  

Tot aquest patrimoni històric i la nostra història, orgull de Tarragona, 

requereixen una atenció i una cura extraordinàries, tant per part de les 

administracions com per part de la ciutadania. El valor emocional, cultural, 

social, referencial, i per què no dir-ho, recurs econòmic, del nostre passat és 

incalculable i no ens podem permetre el luxe de perdre’n ni una sola pàgina.  

Tota la nostra gran història, tractada amb criteris històrico-tècnics, ha d’estar a 

l’abast de tota la ciutadania, grans i petits, i de totes les persones de fora, que 

en algun moment o altre de la seva vida, ens visiten, atrets pel nostre patrimoni, 

la nostra història, les platges, l’anella verda, la cultura, tradicions.  

Gaudir d’un patrimoni accessible per a tothom, sense barreres físiques; amb el 

personal necessari i permanent per tal que aquest es pugui gaudir; ben 

conservat, net i endreçat, amb una acurada explicació de cada monument, 

emmarcat en el relat històric de la ciutat és la nostra carta de presentació al 

món. 

I aquest respecte i estima cap al nostre patrimoni ha de quedat reflexat en una 

bona atenció patrimonial preventiva, reparadora i conservadora i per disposar 

d’un relat històric de la ciutat a l’abast de tothom. I això passar per millorar les 

partides destinades al manteniment, conservació, restauració i posada en valor 

del patrimoni. 

 

 



 

Per tot el que hem exposat, proposem a aquest ple l’adopció dels següents  

ACORDS 

Primer.- Impulsar, per part d’aquest ajuntament, l’establiment i execució d’un 

pla de treball conjunt entre les diferents administracions que tenen competència 

en patrimoni històric per tal que es treballi coordinadament en el manteniment, 

la conservació, restauració i posada en valor de cadascun dels monuments de 

Tarragona, dotant, cada administració, la partida pressupostària que, 

tècnicament, correspongui. 

Segon.-  Comunicar aquest acord a la Generalitat de Catalunya i al Govern de 

l’Estat espanyol. 
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Tarragona, 7 de març de 2019     


