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‘Umbracle’ és el nom del projecte 
urbanístic guanyador del concurs 
públic per humanitzar la Plaça 
Corsini impulsat pels Mercats de 
Tarragona, l’Ajuntament de Tarra-
gona i el Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya. Aquesta proposta, pre-
sentada per Aleix Salazar, Guiller-
mo Pomar i Carlos Graña de l’es-
tudi SEA Arquitectos SLP, ha estat 
la més ben valorada entre un total 
de 34 projectes rebuts. 

El projecte guanyador pretén 
humanitzar i fer més amable la 
Plaça Corsini a través de la cons-
trucció d’una pèrgola amb vege-
tació enfiladissa per proporcio-
nar zones d’ombra, així com amb 
la col·locació de bancs de granit 
amb jardineres per oferir també 
espais de descans a la ciutada-
nia. 

La instal·lació, que no afectarà 
el pas dels vehicles d’emergència, 
també preveu disposar d’il·lumi-
nació de baix consum en el seu 
eix estructural. Està previst que la 
pèrgola estigui ubicada en un la-
teral de la Plaça Corsini, deixant 
l’edifici modernista del Mercat 
Central davant seu. La proposta 
conviurà amb l’activitat habitual 

del mercadet, fires i actes cultu-
rals de la plaça. 

El tribunal, format per repre-
sentants de l’Ajuntament de Ta-
rragona, dels Mercats de Tarrago-
na, de l’Associació de veïns i de la 
demarcació de Tarragona del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalun-
ya, ha valorat que ‘Umbracle’ pro-
posi una àmplia zona d’ombra a 
través d’una estructura poc agres-
siva amb l’entorn i lleugera arqui-

tectònicament. També ha destacat 
l’èxit de participació de la convo-
catòria així com l’alt nivell de les 
propostes presentades. 

El president de Mercats de Ta-
rragona, Dídac Nadal, ha destacat 
que «convertir la plaça Corsini en 
un espai públic més amable on la 
ciutadania sigui la principal pro-
tagonista ha estat i és una de les 
màximes prioritats d’aquesta nova 
etapa». 

«Aquest projecte permetrà dis-
posar d’una plaça Corsini amb 
zones d’ombra, espais verds i nou 
mobiliari urbà, humanitzant 
aquest eix vertebrador del centre 
de la ciutat», ha manifestat Nadal, 
que ha assenyalat que amb aques-
ta actuació «es fa realitat una llar-
ga reivindicació veïnal». En aquest 
sentit, el president de Mercats de 
Tarragona ha recordat que l’Asso-
ciació de Veïns Tarragona Centre 

ha format part del tribunal que ha 
escollit la proposta guanyadora. 
«En definitiva, es tracta d’una im-
portant actuació que se suma a 
les nombroses accions de millora 
que s’estan realitzant al volant del 
Mercat Central», ha explicat. 

La proposta ‘L’Envelat’ ha rebut 
la segona millor puntuació i ‘Em-
plaça’t’ i ‘Teranyin’ han empatat 
en la tercera posició. Amb la vo-
luntat de premiar equitativament 
els dos projectes que han obtingut 
la mateixa millor tercera puntua-
ció, s’ha acordat atorgar dos ter-
cers premis. 

Exposició pública 
Un cop resolt el concurs públic, es 
preveu ara que l’estudi d’arquitec-
tura guanyador comenci a treba-
llar de forma immediata per tal 
de fer els ajustos tècnics i funcio-
nals necessaris per poder executar 
el projecte. D’altra banda, els 
Mercats de Tarragona impulsaran 
en els propers dies una exposició 
pública per tal que la ciutadania 
pugui conèixer els projectes pre-
sentats. 

Està previst que la pèrgola sigui 
una realitat aquest mateix estiu, 
per tal que els tarragonins ja pu-
guin gaudir d’aquesta emblemàti-
ca plaça.

Tarragona
Medioambiente. Savia 
roja como la sangre 

Quienes pasaban ayer por la 
Rambla Nova se sorprendieron al 
ver lo que parecían árboles que 
sangraban tras ser podados. En 
realidad la savia roja es 
característica de esta especie, la 
Tipuana tipu, originaria de Bolivia 
y Argentina. FOTO: PERE FERRÉ

Una pèrgola amb vegetació 
enfiladissa farà ombra a Corsini

Via pública

‘Umbracle’ es el projecte guanyador del concurs impulsat des de l’empresa de Mercats

Imatge virtual de la futura plaça a partir del projecte ‘Umbracle’.  FOTO: SEA ARQUITECTOS SLP


