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Tarragona Turisme
Carrer Major, 37 · 43003 Tarragona

Tel.: 977 250 795
turisme@tarragona.cat
tarragonaturisme.cat

A Tarragona, el barri dels pescadors es 
coneix amb el nom del Serrallo. D’allà 
salpen cada dia les barques de pesca. 

Quan tornen, la tripulació porta les 
captures a la Llotja de la Confraria de 
Pescadors, on se’n fa la subhasta. Al 

Serrallo hi ha racons amb molta tradició, 
com l’església de Sant Pere o el Teatret. 

I, com que el peix és tan fresc, s’hi menja 
molt bé. Un dels plats tradicionals és el 
romesco, que és un guisat de peix que 
feien els mariners a bord de la barca.

Seguint la línia de mar, hi ha el moll 
de Costa. Aquí, hi atraquen les grans 

embarcacions d’esbarjo, com els creuers. 
Si t’hi fixes, hi veuràs uns grans edificis 
d’estil industrial. Són els tinglados i els 
refugis, i havien estat els magatzems de 
mercaderies. Ara es fan servir per acollir 
exposicions i altres activitats culturals.

FES-TE UNA FOTO I 
COMPARTEIX-LA

Al lloc del Serrallo o del port
que t’hagi agradat més.

Després, comparteix-la a les xarxes amb 
l’etiqueta #TarragonaEnFamília

Solucions: Els Xiquets del Serrallo porten la camisa blau marí;
El mariner està pescant a la llum; Veritat o mentida: 1.M; 2.V; 3.V; 4.V; 5.M.

Fes una passejada fins al final
del passeig de l’Escullera. Si vols,

pots agafar la bicicleta, els patins o
el patinet. Tria el teu carril, i endavant!

Al final, hi trobaràs l’imponent far de la Banya. 
Observa’l bé i completa el dibuix.

Al passeig de l’Escullera 
hi ha un dels símbols de la ciutat:

el rellotge del port. Té forma
de templet perquè, d’aquesta manera, 

els treballadors podien veure l’hora 
més fàcilment. Aquest rellotge

servia per indicar l’inici i el final
de la jornada laboral, i abans

que s’instal·lés, aquests senyals
es feien amb un toc de trompeta.

Aquest passeig té una longitud
de gairebé cinc quilòmetres, i al final 
hi ha un altre dels tresors del port: el 
far de la Banya. Havia estat al delta 
de l’Ebre i és molt especial, perquè 

tota l’estructura és metàl·lica.

HO SABIES?
El Reial Club Nàutic de Tarragona
és el més antic de l’Estat espanyol.
Es va fundar l’any 1878, i al principi

era conegut com «el club dels xiflats».
Els pescadors l’anomenaven així

perquè no entenien que hi hagués homes
que es fessin a la mar per diversió.

ABANS DE
MARXAR...

Escaneja el codi QR
i descobreix la gamba
de Tarragona.
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Explora el Museu del Port i troba aquests 
elements que hi estan exposats:

· Un timó
· La popa d’una galera

· Un sextant
· Un equip mòbil per apagar incendis

· La barca Capitán Argüello
· Una bombeta Philips, una bombeta

Mazda i una bombeta Elva 
· Un cabdell d’estopa

· Una aixa
· Un equip de busseig amb peus de plom 

· Una cadira de remallar
· Una cullera de grua 

· Un rem de competició

Passejant pel Serrallo trobaràs diversos 
murs pintats amb dibuixos que representen 
tradicions, persones del barri i paisatges 
mariners. Formen part del projecte artístic 
Mar-Mur, i els veïns n’estan ben orgullosos. 
A veure si ets capaç de localitzar:

El Serrallo de Tarragona té una
colla castellera. Esbrina com es diu
i de quin color és la seva camisa.

1. Llagut de remers
2. Vaixell de mercaderies

3. Barca de pesca
4. Creuer

5. Remolcador

Troba les dues grues que hi ha a 
l’explanada al costat del refugi 1 del 
moll de Costa i digues si les afirmacions 
següents són veritat (V) o mentida (M). 
(Pots buscar la informació en el lloc web 
del port de Tarragona.)

· Les grues mesuren 2,5 metres d’alçada
· Les van construir als Talleres de Zorroza,  
 a Bilbao
· Tenen rodes per circular per la via
· Són elèctriques
· Estan fetes de fusta, ferro i ciment

Com es diu el tipus de pesca
que es veu en la il·lustració?

a. Pesca blava
b. Pesca llunàtica
c. Pesca a la llum

Acosta’t fins al nou edifici institucional 
de l’Autoritat Portuària i observa’l bé. 

Quina és la seva silueta?

Al port de Tarragona, hi atraquen tota 
mena d’embarcacions. Relaciona cada 

tipus amb el seu dibuix.

1. Barri del 
SerralloINICI

2. Església de
Sant Pere del 

Serrallo 3. Moll de
Costa

4. Museu del Port

5. Grues

6. Autoritat 
Portuària

7. Rellotge
del port

8. Passeig de 
l’Escullera

9. Far de la 
Banya

· Un mariner amb un vaixell

dins l’ampolla

· Una serrallenca remallant una xarxa

· Cinc pescadors triant el peix

acabat de pescar

OBSERVA

BUSCA BUSCA

OBSERVA INVESTIGA

INVESTIGA

INVESTIGA
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