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Bueno, com visc al costat de la Plaça de Braus de Tarragona i l'estan tapant, crec que ja tocava 
tindre un complexe per escoltar concerts, i fer diverses activitats en un recinte tancat!!!! Que 
veure concerts als tinglados fot pena!!! 
 
Aquí us fico imatges del projecte i de les obres actualment!! 
 

 
 

 



 

 
 



 
 



 
 



 
 
Imatges estretes de www.diputaciodetarragona.cat  
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chris_scraper  
Filòleg arquitectònic 
  

 
  
Join Date: Jun 2006 
Location: Tarragona 
Posts: 865  

Moltes graacies per portar aquesta informació... no sabia 
que estava tan avançat aquest tema...  
__________________ 
En un món fonèticament perfecte  
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Gracies luigicat. Quedará molt be, segur 
 
Un altre tema que volia comentar, es la futura presó 
de tarragona...es a dir marxara cap a la secuita, pero 
pel que he llegit no treuran l'edifici, sino que el 
deixaran i s'utilitzara per algo oficial, ara no me'n 
recordo exactament del que era. I aixo, si al final es 
aixi, si que seria una gran cagada, doncs podria star 
molt be que treiesin la preso i fer uns bons edificis, 
que no fa falta que siguin la hostia, pero tan sols que 
siguin de 10 plantes i que no siguin simples, 
quedarien molt i molt be, i una zona ajardinada al 
voltant d'ells. 
Pero ara si prefereixen deixar la merda de 
preso...apaga i vamonos, no entenc res  
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Posts: 34,129  

Una idea molt bona cobrir la plaça de braus i fer-la servir 
com recinte polivalent. 

 
I sembla que quedarà xula! 
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__________________ 

JOCS MEDITERRANI TARRAGONA 2017 
 

Mou-te per Tarragona!!!! 5943 adherits!  
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Posts: 12,661  

Otia!!!! 
 
desconeixia este projecte!!! 
 
qué es el que estan fent-li? cubriment i reforma, o alguna 
cosa més? 
 
gràcies  
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Doncs, estan cobrintla i reformantla completament per dintre. 
 
Aquí el projecte: 
 



 
 
El projecte 
 
En data 22 de juny de 2005, la Diputació de Tarragona, va 
contractar la redacció dels següents projectes, per portar a terme 
les millores de l’edifici: 
 
* Projecte de remodelació de la plaça de braus adjudicat a l’equip 
dirigit per l’arquitecte Xavier Romaní.  
* Projecte de cobriment i rehabilitació estructural de l’edifici 
existent realitzat per l’enginyeria Fhecor.  
* Projecte d’estudi acústic de la plaça de braus encarregat al 
físic Sr. Higini Arau. 
 
Les obres comportaran:  
 
* Restauració i rehabilitació de la façana. Reforç de la fàbrica i 
l’estructura.  
* Cobriment de la plaça amb una coberta metàl·lica. Tindrà una 
claraboia central mòbil de 40 metres de diàmetre, amb un òcul 



central de vidre de 10 metres.  
* Tancament de les arcades obertes amb doble fusteria per aïllar 
acústicament el recinte de l’exterior. Aïllament acústic de les portes 
exteriors.  
* Adequació de l’edifici al “Codi d’accessibilitat”, mitjançant la 
instal·lació d’un ascensor a la torre existent i la millora dels 
accessos i les comunicacions. Noves instal·lacions d’electricitat, 
telecomunicacions, fontaneria, sanejament, ventilació, climatització, 
senyalització...  
* Construcció de 2 edificis annexes de serveis: consultori mèdic, 
oficines, vestuaris , camerinos, magatzem, sala de premsa...  
* Adequació de l’edifici a la normativa d’incendis i d’espectacles 
públics.  
* Comportarà una inversió de 17 milions d’euros. 
 
La cúpula 
 
Coberta fixa d’estructura metàl·lica amb una solució de geometria 
de Schwelder, amb una llum de 92,40 m. La relació fletxa/llum és 
de 1/7 el que suposa que el punt més alt de la coberta es trobarà a 
una alçada d’11,50 m, respecte de la cota de recolzament. 
 
La coberta fixa tindrà un buit central de diàmetre 40,00 m, tancat 
per la coberta mòbil, retràctil, del mateix diàmetre, que permetrà 
tancar el recinte en determinats tipus d’esdeveniments. La zona 
central de la coberta mòbil estarà formada per un òcul central 
vidriat de 10,00 m de diàmetre. 
 
L’obertura es farà amb un sistema de cremallera que permetrà el 
desplaçament lineal de la coberta mòbil en dos casquets lliscant 
sobre la part fixa de la coberta. 
 
El material de cobriment serà de xapa perfilada amb els 
corresponents aïllaments tèrmics i també acústics. L’òcul serà de 
vidre laminar de seguretat muntat sobre perfileria metàl·lica. 
 
Tota aquesta coberta anirà suportada per pilars de formigó armat 
que s’encastaran parcialment per la part interior de la paret de la 
façana amb un total de 24 pilars que es lligaran per la part superior 
amb una anella metàl·lica per rebre la coberta, a la vegada que 
incorporarà una canal per la recollida de les aigües de pluja.  
__________________ 

JOCS MEDITERRANI TARRAGONA 2017 
 

Mou-te per Tarragona!!!! 5943 adherits!  
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Registered User 
  

 
  
Join Date: Apr 2008 
Location: Tarragona 
Posts: 641  

 
 
La instalación de la cubierta de la plaza 
de toros entra en su recta final 
 
El coso de la calle Mallorca abrirá sus puertas el 5 de 
octubre con toda la cúpula construida, a excepción del 
sector central retráctil. Unos días antes el recinto habrá 
cumplido 125 años  
 
El 15 de septiembre se desmontará la grúa instalada en el 
centro de la plaza de toros y su cimentación, con la 
finalidad de preparar el terreno para la celebración del 
Concurs de Castells. Unos días después, se volverá a 
colocar para rematar la construcción de la cúpula que 
cubrirá el coso y que está casi acabada. 
 
El recinto modernista de la calle Mallorca, obra de Ramon 
Salas i Ricomà, albergará la edición de este año del Concurs 
de Castells sólo unos días después de que haya cumplido 
125 años de vida. 
 
La gran novedad con relación al edificio que se levantó en 
1883 es la presencia de la cúpula parcialmente retráctil, 
que la cubrirá casi por completo. La construcción del sector 
fijo ha entrado en su recta final y será después del Concurs 
de Castells cuando se proceda a colocar el anillo central, 
que permitirá su cobertura prácticamente total. 
 
Gradas sin asientos 
La complejidad del proyecto constructivo de la nueva plaza 
de toros y las características del viejo inmueble han 
obligado a introducir pequeñas modificaciones sobre la 
marcha, que no han impedido que el edificio pueda abrir 
sus puertas con motivo del encuentro casteller. 
 
El diputado provincial y persona que ha impulsado el 
proyecto de cubrimiento de la plaza, Joan Aregio, manifestó 
al Diari que la nueva grada «está acabada, pero no ha 
habido tiempo para colocar los asientos». Esta circunstancia 
no afectará a los espectadores que acudan a ver el 
concurso, que hasta ahora ya tenían que sentarse sobre 
piedra. 
 
Aregio destaca «la amplitud de la zona de asientos, ya que 
entre unos y otros hay una distancia de más de un metro». 
La estrechez que las caracterizaba, hasta el extremo de que 
con las rodillas podías tocar la espalda de la persona que 
había delante, ha desaparecido. En el primer piso «se han 
construido tres hileras de asientos», remarcó el diputado 
provincial. 
 
Aregio recalcó que «la primera fase –del proyecto 
constructivo– está casi acabada, a excepción de la pieza de 
la cúpula que se podrá abrir o cerrar en función de las 



necesidades». La previsión de la Diputació era que 
estuviera finalizada coincidiendo con la celebración del 
Concurs de Castells, «pero no llegaremos a tiempo de 
instalarla, a pesar de que la pieza está construida». Estima 
que «a finales de octubre se habrá completado el 
cubrimiento. 
 
Una nueva dimensión 
Lanueva plaza impresiona más por dentro que por fuera. 
Aregio dice que cuando una persona acceda a su interior 
por primera vez «verá que hay una nueva dimensión en 
todos los sentidos». Una vez dentro, «tienes la sensación 
de que accedes a un edificio espectacular que, además, es 
el cubierto más grande y de más capacidad de la provincia 
de Tarragona». 
Los cambios también se observan en el exterior. La limpieza 
que se ha llevado a término de la fachada le ha devuelto el 
color original que tenía en 1883. 
 
El presupuesto de la primera fase asciende a unos 11 
millones de euros. La segunda, que contempla el edificio de 
los servicios administrativos, se iniciará a finales de este 
año.  
 
Diaridetarragona.com  
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Per fi.. per fi.. ja tenim la plaça coberta.. ueeeeeeeeeeee  
__________________ 
En un món fonèticament perfecte  
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Join Date: Aug 2006 
Location: Barcelona, Catalunya 
Posts: 5,828  

Amb què l'estan recobrint? El primer són 
planxes metàl·liques, però, i el segon?  
__________________ 
Anunciat primer de tot per l'equip_de_moderadors 
Regles per a la bona convivència entre els 
foraires. 
• No es permeten rescats financers amb una mida 
superior a 3 en cap fil de discussió del fòrum.  
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Quote: 

Originally Posted by Izo  
Amb què l'estan recobrint? El primer són planxes 

metàl·liques, però, i el segon? 

alguna cosa aïllant suposo (de la temperatura o per la pluja)  
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La Plaça de Toros ya tiene cristal 
 
Por primera vez en sus 125 años, los orificios exteriores 
están cerrados por pantallas acristaladas para garantizar la 
insonoridad del nuevo espacio multiusos de Tarragona  
 
 
Los cambios radicales a los que está siendo sometido el 
edificio modernista de la Plaça de Toros ya son perceptibles 
desde el exterior. En las grandes ventanas que dominan en 
la fachada del inmueble se han colocado cristales, con el 
doble objetivo de garantizar que el sonido que se produzca 
en el recinto no cause molestias a los vecinos y para 
mantener las condiciones climáticas en su interior. 
 
La grúa que se instaló meses atrás para proceder a la 
instalación de la cúpula retráctil que cubre el coso será 
desmontada el próximo 16 de septiembre. Una vez retirada 
la estructura metálica, se ultimará el acondicionamiento de 
los graderíos y de la arena para que todo esté lista el 5 de 
octubre, día en que la Plaza de Toros reabrirá sus puertas 
para acoger una nueva edición del Concurs de Castells. 
 
Otro cambio que puede observarse desde la calle es la 
nueva imagen que ofrece la fachada, una vez sometida a 
una profunda limpieza. La piedra, maltratada por la 
contaminación ambiental y el paso de los años, ha 
recuperado su color original. 
 
125 aniversario 
 
La Plaza de Toros fue inaugurada el 21 de septiembre de 
1883, coincidiendo con las Festes de Santa Tecla. Fue un 
acontecimiento social de primer orden, del que se habló en 
el conjunto del Estado. La compañía de ferrocarriles dispuso 
de trenes especiales para desplazar hasta Tarragona a 
aficionados de Barcelona y València que no quisieron 
perderse la primera corrida de toros, protagonizada por los 
diestros Rafael Molina Lagartijo y Salvados Sánchez 
Frascuelo. 
 
Más de 10.000 espectadores acudieron a la corrida 
inaugural de una plaza que estaba por finalizar –faltaban 
por construir los pisos superiores– y que una vez 
completada tenía capacidad para 16.000 aficionados. Esta 
cifra es especialmente espectacular si se tiene en cuenta 
que la población de Tarragona en 1883 era de 20.000 
personas.  
 



Diaridetarragona.com 
 
----- 
 
Molt bona remodelació, i a mes es posa fi a les tortures 
animals.  
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Que hi ha fotos actualitzades?  
__________________ 
Anunciat primer de tot per l'equip_de_moderadors 
Regles per a la bona convivència entre els foraires. 
• No es permeten rescats financers amb una mida superior 
a 3 en cap fil de discussió del fòrum.  
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Les imatges que hi han a la web de la diputació son de JULIOL del 
2008 
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Mou-te per Tarragona!!!! 5943 adherits!  
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24/7 
  
Join Date: Sep 2002 
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Obro un fil nou perquè és un projecte prou interessant.  
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El concurs de castells farà lluir la nova 
plaça de toros de Tarragona dos anys 
abans de la inauguració 
 
La celebració del Concurs de Castells, diumenge, servirà per 
exemplificar que la primera fase de la remodelació, 
rehabilitació i cobriment de la plaça de toros de Tarragona 
s'ha completat amb èxit i dins dels terminis previstos després 
dels dos primers anys d'obres. La imatge del recinte, que ara 
tindrà un aforament per a 7.000 espectadors, està en procés 
de metamorfosi i a la nova coberta fixa i a la mòbil retràctil –
s'instal·larà a partir de la setmana que ve– s'uneixen una 
gran reforma estructural de l'edifici amb una adaptació 
gradual a totes les normatives, tant acústiques com 
d'emergència, entre altres treballs. La Diputació, la 
propietària, confia que la plaça de toros estarà del tot 
acabada l'any 2010. A partir de llavors, esdevindrà un 
equipament multifuncional. 
 
Tres dies abans de la celebració del concurs, que La Diputació 
de Tarragona –que té la titularitat de la plaça de toros des de 
l'any 1940– va voler mostrar ahir el resultat de la primera 
fase dels treballs de remodelació, rehabilitació i cobriment de 
l'equipament, que és previst que finalitzin d'aquí a dos anys, i 
convertirà així la plaça en un escenari apte per a tot tipus de 
celebracions. Tot i que des de fora la imatge és la mateixa 
perquè la façana original –data de 1883– es conservarà, en 
l'interior els canvis són múltiples. El principal respon a un dels 
objectes prioritaris de les reformes: el cobriment. Hi ha una 
coberta fixa de 92 metres de diàmetre, amb un buit central 
diametral d'uns 40 metres. Aquest espai quedarà tapat amb 
la coberta mòbil retràctil que es començarà a instal·lar a 
partir de la setmana que ve i que acabarà de perfilar la nova 
imatge de la plaça. 
 
Al marge de les tasques de cobriment, durant la primera fase 
d'obres també s'han dut a terme altres actuacions, com la 
rehabilitació de l'edifici, l'adaptació a les normes de seguretat 
i l'aïllament acústic respecte de l'entorn urbà. «Ha causat un 
gran impacte ciutadà», va explicar el president de la 
Diputació, Josep Poblet. Entre les obres, destaquen la 
instal·lació d'un ascensor i la millora de les sortides 
d'evacuació, ja que s'ha passat de tenir-ne 3 a 10 des de 
l'arena cap al corredor perimetral de la plaça. Les tasques per 
minimitzar les emissions de so també han esdevingut un 
maldecap, però finalment s'han superat amb unes cobertes 
multicapa molt pesades –100 quilos per cada metre quadrat– 
a la coberta principal i doble finestra i recintes amb portes 
acústiques. (Tota la informació sobre el concurs de castells al 
Punt de Festa.) 
 
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/no..._idcmp=3017394  
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La verdad es que la plaza ha mejorado mucho, incluso 
sin estar terminada la reforma. Hoy me he podido mover con 
bastante comodidad dentro del recinto. En los cinco concursos 
anteriores a los que asistí, pensé en sondarme antes de 
empezar la competición para evitarme la tortura que 
suponía tener que ir al lavabo, y volver. Además, la cúpula es 
todo un regalo para alguien como yo, que odia el sol. 
 
Off topic: molt bé, borinots! La colla de mi barrio (Sants) ha 
cargado, por primera vez en su historia, un castell de 9. 

¡Ahora hay que conseguir descargarlo!  

    

JuanK 

View Public Profile 

Find More Posts by 
JuanK 

October 5th, 2008, 07:38 PM    #19 

Luo  
Registered User 
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Quin goig que feia la plaça de braus coberta per la tele 
xDDDD. A veure si acaben la reforma que ara toca l'aspecte 
exterior! 
 

 
__________________ 

Tarragona, since 218 before Christ  
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el casanovas  
Hourloupe 
  

La colla de Sants últimament ho està fent molt bé, per la 
Mercè també es van lluir bastant. Jo ho he vist per la tele i la 
veritat és que el recinte fa molta pinta d'inacabat, però quan 
tingui la coberta retràctil segur que és la canya.  
__________________ 
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La gent no vol MAT, no vol subestacions, no vol antenes, no 
vol res. Quina mena de societat és aquesta?  
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