
Diari 
Diumenge, 29 de gener de 2017 15  | TARRAGONA

A l principi del segle XIX, les 
juntes de comerç de Va-
lència, Tortosa i Tarrago-

na van sol·licitar amb urgència la 
instal·lació de senyals marítims a 
les boques de l’Ebre. Era un lloc 
amb força perill per a la navega-
ció i eren freqüents els naufragis 
dels vaixells, la qual cosa perju-
dicava seriosament el comerç.  

Del projecte inicial, presen-
tat per l’enginyer Àngel Camón 
l’any 1857, es va modificar el ti-
pus de construcció ateses les di-
ficultats que presentava l’esta-

bilitat del terreny format per al·lu-
vions de terres toves. Lucio del 
Valle, cap de la Comissió de Fars, 
va encarregar el 30 d’abril de 1860 
a uns industrials de Birmingham 
tres torres de ferro desmunta-
bles, sistema inventat per l’ame-
ricà Mitchell, i adequades per a 
instal·lar en sòls de poca consis-
tència com són els d’un delta.  

La ubicació de les torres era 
a la punta de la Banya, l’illa de 
Buda i la zona del Fangar. Un se-
gle més tard, totes tres han es-
tat substituïdes per altres cons-

truccions; només ens ha quedat 
com a testimoni la torre del far de 
la Banya atès que les altres dues 
desaparegueren a conseqüència 
del seu mal estat (la de Buda es va 

enfonsar la nit de Nadal de l’any 
1961 i la del Fangar fou reempla-
çada per una de formigó l’any 
1986). La recuperació d’aquest 
far metàl·lic singular ha estat 
possible gràcies al seu trasllat 
cap als anys vuitanta al dic de Lle-
vant del port de Tarragona on va 
ser rehabilitat. Es va encendre 
l’agost de 1990 pel seu caire his-
tòric encara que no és necessari 
per a la navegació.  

Per al Port de Tarragona va 
passar de ser un edifici singular, 
únic testimoni dels fars metàl·lics 

de l’Ebre, a ser la imatge corpo-
rativa de la institució fins a l’any 
2010. Està catalogat com a bé 
d’interès local i forma part de la 
ruta patrimonial del Port de Tar-
ragona, ruta que, mitjançant pla-
fons en diferents idiomes, expli-
ca elements portuaris del Moll 
de Costa i del dic de Llevant.  

D’aquesta manera tornem al 
bell edifici metàl·lic la vella tas-
ca de vigilar la costa i guiar, sim-
bòlicament, els navegants men-
tre els instagramers el mantenen 
viu en la memòria.
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al dic de Llevant
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El plànol del projecte de torres de senyalització al delta de l’Ebre de l’any 1860. FOTO: CEDIDA

El far de la Banya, actualment instal·lat al Port de Tarragona i únic 
testimoni dels fars metàl·lics de l’Ebre. FOTO: CEDIDA

Bé d’interès local. Per al Port de Tarragona 
és un edifici singular

El far de la Banya és 
l’únic testimoni que 
queda de les torres 
que van senyalitzar 
el delta de l’Ebre

Puesta de largo de MetrÒpera en el TGN
■ El Teatre Tarragona acogió ayer el estreno de Lo 
Speziale, la primera producción del proyecto Me-
trÒpera,  impulsado por el consistorio para for-

mar cantantes de ópera e impulsar la divulgación 
musical a toda la ciudadanía. La obra volverá a re-
presentarse hoy a las 18 horas.

El Teatre Tarragona acogió anoche el estreno de ‘Lo Speziale’. Hoy volverá a representarse. FOTO: LLUÍS MILIÁN

NEGOCIOS ■  A LAS 20 HORAS EN EL TEATRE TARRAGONA

Mañana, gala de entrega de 

los Premis Fòrum Comerç

■ El Teatre Tarragona acogerá 
mañana lunes –a las 20 horas– 
la celebración de la primera edi-
ción de los premios Fòrum Co-
merç Tarragona, organizados 
por Ayuntamiento con la cola-
boración de la patronal PIMEC 
Comerç Tarragona. 

Los premios tienen como ob-
jetivo premiar y reconocer a los 
empresarios y comercios al de-
talle del tejido comercial y de dis-
tribución de la ciudad y, al mis-
mo tiempo, homenajear al sector 
comercial. En la gala se entrega-
rán cuatro categorías de recono-
cimientos y premios. Por un la-
do, habrá un reconocimiento y 
homenaje por años de servicio y 
gestión comercial a 57 estable-
cimientos que cumplen 25, 40, 
50, 60, 75 y 100 años, a los que se 
les obsequiará con un diploma 

acreditativo. En segundo lugar, 
se entregarán reconocimientos 
a las asociaciones comerciales 
de la ciudad: en total, serán galar-
donadas 19 entidades. 

En tercer lugar, se entrega-
rán seis Premis Fòrum Comerç 
especiales : Premi especial al 
Centenari del Mercat Central; 
Premi de reconeixement al co-
merç històric i singular; Premi 
comerç just; Premi al gremi ar-
tesà;  Premi al millor aparador 
anual; Premi a l’empresa de l’any 
dins de la categoria grans for-
mats comercials. Finalmente, 
en la categoría Comerç 2016 se 
entregarán tres premios: Pre-
mi al millor comerç minorista 
urbà de Tarragona 2016; Premi 
al millor establiment comercial 
de Ponent; Premi al millor es-
tabliment comercial de Llevant.


