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Presentació. Després de molts anys  d'una activitat arqueològica intensa a la ciutat de Tarragona, en els 
darrers temps es comencen a desenvolupar projectes d’adequació arquitectònica i musealització. 
Tarragona es troba en un procés incipient de transformació, formal i funcional, en què s'intenta adequar el 
seu Patrimoni al segle XXI. És un procés que porta retard i que pretén assolir uns nivells de qualitat d'acord 
amb el reconeixement de l’ UNESCO i amb una demanda creixent de turisme cultural. 
 

Objectius. Plantegem la conveniència d'una sèrie de debats entre arquitectes i arqueòlegs que permeti un 
coneixement mutu i potenciï les relacions entre uns professionals que sovint no s'han relacionat. D’altra 
banda es vol construir un espai de debat permanent i independent, amb una visió a llarg termini en què 
tècnics que viuen o treballen a la ciutat puguin repensar el tractament que requereix el Patrimoni 
Arquitectònic Històric de Tarragona. Cal contrastar visions al voltant de l’arquitectura i construcció  en 
zones d’alt valor arqueològic, establir límits coherents de treball i coordinar i facilitar l’accés documental 
arxivístic. Cal abordar la necessitat de simplificació documental i oferir idees a les administracions actuants i 
responsables de projectes i adjudicacions. 
  
Llista oberta i ampliable dels temes de debat. 
L'aportació arqueològica en els projectes arquitectònics i en el model de ciutat.  
Una planimetria arqueològica oberta i en contínua actualització 
Una Arquitectura integrada i respectuosa amb el Patrimoni 
El POUM i els constrenyiments que provoca 
La necessitat de finançar la diagnosi arqueològica prèvia 
La transparència documental i arxivística 
Anàlisis crítiques del passat i visions de futur 
El grans agents del Patrimoni: responsabilitats i coordinació 
   
Una proposta inicial de: Xavier Allué (Reial Societat Arqueològica Tarraconense); Enric Casanovas (Col·legi 
Oficial d'Arquitectes de Catalunya – Tarragona); Josep M. Macias (Institut Català d'Arqueologia Clàssica). 
 
Per qüestions d'aforament de la sala cal confirmar assistència a xallue@arqueologica.org 
 

      


