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CLIMATOLOGÍA
CLIMA: TARRAGONA

El clima de Tarragona és càlid i temperat. La temperatura mitjana anual a Tarragona és de 16ºC. La
mitjana de precipitacions és de 560 mm a l'any, concentrades més a l’hivern que a l’estiu. El mes més
sec és juliol i el de majors precipitacions, l’octubre.
El mes més calorós de l'any, amb una mitjana de 23.6° C, és l’agost i el més fred, el gener, amb 9.2º C.
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EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE TARRAGONA
Època prehistòrica:


Trobem un important jaciment a pocs quilòmetres de la ciutat, la Boella.

Època preromana:


El terme municipal era poblat en temps preromans per ibers que van tenir contacte comercial
amb els grecs i fenicis que es van establir a la costa.

Època romana:


Tàrraco sorgeix l'any 218 a. C.



Poc temps després es va transformar en la principal base militar romana a Hispània.



La presència romana va comportar també l'arribada d'influències i d'una nova cultura.



Tàrraco va créixer de forma accelerada durant els segles II i I aC.



Va ser durant els anys 26-25 aC. quan Tàrraco va adquirir una major rellevància com a ciutat.



Durant el segle I d.C. la ciutat va créixer i es va consolidar.

Època visigoda:


Tàrraco va continuar sent una de les principals metròpolis hispanes durant la monarquia
visigoda fins que el panorama va canviar radicalment amb la conquesta de la ciutat pels
exèrcits islàmics.

Dominació musulmana - Regnes cristians (relació):


A partir d'aquest moment, la ciutat va entrar en un llarg i fosc període.
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Època medieval:


En 1129, l'arquebisbe de Tarragona, Oleguer Bonestruga, mitjançant un pacte feu-vassallàtic,
va cedir la Ciutat.



A partir de la infeudació, els normands, van arribar i es van instal·lar a la ciutat.



La Tarragona de finals del segle XII ja era un nucli urbà plenament consolidat.



A partir de finals del segle XII, la ciutat va créixer i es va ocupar tota l'àrea interna del Fòrum
Provincial.

Època moderna


L'expansió de la pesta bubònica per tot Europa va marcar l'inici d'un important període de
recessió demogràfica.



La situació política es va agreujar al llarg de la primera meitat del segle XV.



El 17 octubre 1462 les tropes de Joan II van arribar a Tarragona per assetjar la ciutat. El 2 de
novembre els tarragonins van decidir rendir-amb la condició que ni el rei ni les seves tropes
entressin a la ciutat.



La guerra va sumir a Tarragona en la més absoluta decadència.



La vida de la ciutat de Tarragona durant l'època moderna són tres els conflictes bèl·lics:
-

La Guerra dels Segadors
Guerra de Successió (1702-1714)
Epidèmies de pesta i els atacs pirates.

Època contemporània:


El segle XIX s'inicia amb un conflicte bèl·lic de conseqüències devastadores per a la ciutat: la
Guerra del Francès.



El 28 de juny de 1811 els francesos van ocupar la ciutat durant més de dos anys, després dels
quals van deixar un rastre de misèria i fam. La seva sortida, el 19 agost 1813.



La recuperació va ser lenta.



Durant la segona meitat del segle XIX, les oscil·lacions del preu del vi van condicionar
l'economia i la demografia de la Ciutat.



La part baixa o Marina, de nova construcció, més dinàmica, es va convertir en el lloc on
s'establirà la burgesia comercial amb els seus tallers i botigues.
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Durant el primer terç del segle XX es produeixen al país canvis polítics i socials que van influir
de manera determinant en la vida dels tarragonins:
- La Dictadura de Primo de Rivera
- La proclamació de la Segona República
- La Guerra Civil Espanyola (1936-1939).



A finals de la dècada dels cinquanta algunes indústries químiques van començar a instal·lar-se
a la zona.



L'empenta del sector industrial també va influir de manera notable en l'aspecte urbanístic i
constructiu.



Tarragona passarà a ser una ciutat industrial especialitzada en el camp petroquímic.

Futur

• Jocs del Mediterrani el 2017:
Els XVIII Jocs Mediterranis tindran lloc a Tarragona (Espanya) entre el 30 de juny i el 9 de juliol de 2017.
Serà la tercera vegada que Espanya organitzi aquest esdeveniment esportiu.
Els jocs se celebraran a setze seus diferents, i constaran de 31 disciplines esportives.
El col·legi LA SALLE TORRFORTA, és centre promotor dels jocs.
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SITUACIÓ GEOGRÀFICA DE TARRAGONA

Tarragona està situada a l’est de la Península Ibèrica, al sud de Catalunya. Es troba a la costa del Mar
Mediterrani al marge esquerre de la desembocadura del riu Francolí.
És la capital de la comarca del Tarragonès i de la província de Tarragona. El municipi compta amb una
població de 131.255 habitants distribuïda en
diferents nuclis.
La nostra escola està al bell mig del barri de
Torreforta. Hi viuen 23.462 persones i és un dels
anomenats barris de Ponent junt amb Bonavista, el
Pilar, los Naranjos, Camp Clar, La Granja, Buenos
Aires i Riu Clar
El nom de Torreforta té el seu origen en una antiga
torre de vigilància del segle XVII coneguda com
“Torre Fuerte” que encara es conserva.
Les primeres edificacions del barri són del 1946 quan
treballadors de diferents parts de l’Estat, sobretot
d’Andalusia i Extremadura, s’instal·laren a la zona per treballar a les diferents indústries químiques,
inaugurades de poc.
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PER QUÈ
MUNDIAL?

SOM

PATRIMONI

Tàrraco (Tarragona, avui dia), capital de la
Tarraconensis,
va
ser
una
ciutat
administrativa i mercantil important a l'època
romana i el centre del culte imperial per a
totes les províncies ibèriques.
Es va dotar de molts edificis públics i parts
d'aquestes construccions s'han posat de
manifest en una sèrie d'excavacions
excepcionals. Encara que la majoria són fragmentàries i que moltes es conserven sota d’edificis més
recents, les restes que hi perviuen presenten un quadre de la grandesa d'aquesta capital provincial
romana. Per tot això, l'any 2000 la UNESCO va declarar el conjunt arqueològic de Tàrraco Patrimoni
Mundial de la Humanitat.
Per ser inclosos en aquesta llista mundial, cal que els llocs inscrits tinguin un valor universal i que
compleixin almenys un dels deu criteris de selecció. El conjunt de Tàrraco compleix els criteris 2 i 3
establerts pel Comitè. D'aquesta manera, d'una banda, amb la denominació es reconeix que les restes
romanes de Tàrraco són d'excepcional importància en el desenvolupament de la planificació i el
disseny urbà romans i que aquesta planificació va servir com a model per a les capitals de província en
el món romà en altres llocs; d'una altra banda, es posa de manifest que Tàrraco proporciona un
testimoni eloqüent i sense precedents d'una etapa important en la història dels pobles de la
Mediterrània en l'antiguitat.
El conjunt arqueològic de Tàrraco inclou:
- Les Muralles
- El Recinte de culte i el Fòrum Provincial
- El Circ
- El Fòrum de la Colònia
- El Teatre
- L’Amfiteatre amb la basílica i l’església romànica
- La Necròpolis paleocristiana
- L’Aqüeducte
- La Torre dels Escipions
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- La pedrera romana del Mèdol
- La Vil·la Mausoleu de Centcelles
- La Vil·la dels Munts
- L’Arc de Triomf de Berà

BREU HISTÒRIA DEL COL·LEGI “LA SALLE TORREFORTA”

El barri i el Col·legi han crescut junts. Les primeres vivendes es van construir a partir del juliol de
1950, i van constituir el primer nucli residencial
del barri de Torreforta. A l’octubre de 1964, l’
“Obra sindical del Hogar” va iniciar la construcció
de 232 vivendes. Les necessitats d’escolarització
dels nens del barri eren tan importants que en
1961, sense finalitzar les obres de construcció del
nou Col·legi, es constitueix la primera comunitat
de Germans de les Escoles Cristianes, que acull
els primers alumnes. El Germà Donato va ser el
primer director. Finalment, el 30 de maig de
1962, el Cardenal de Tarragona, Benjamín de
Arriba i Castro, inaugura el Col·legi La Salle Torreforta.

Per acollir el continu creixement d’alumnes, el
1971 es va afegir un tercer pis a l’edifici original,
per així poder impartir de millor manera EGB i
Formació Professional en un centre d’educació
mixta.
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El 1990 es va integrar el Jardí d’Infància Mare de Déu de la Pau al Col·legi La Salle Torreforta, ubicat a
la Plaça Primer de Maig. Amb l’aplicació de la LOGSE, el Centre va adquirir una nova dimensió,
integrant las etapes d’Educació Infantil, Primària i Secundària, i va desaparèixer la Formació
Professional.

El 26 d’octubre de 2002 es va inaugurar el nou centre d’Educació Infantil La Salle Torreforta.
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