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TARRAGONA

PATRIMONI

L’Ajuntament regula l’ús que es pot
fer dels recintes del Museu d’Història
El consistori ha redactat una normativa per establir el tipus d’actes que es poden fer en indrets com l’Amfiteatre o el Circ
cristina aguilar

Laia Díaz

Arran de la creixent demanda
que hi ha hagut per part d’entitats privades i de particulars de
l’ús dels recintes que es gestionen des del Museu d’Història,
com ara l’Amfiteatre, el Circ o el
Pretori, entre d’altres, l’Ajuntament de Tarragona ha elaborat
un protocol de funcionament
per regular el tipus d’activitats
que es poden fer en aquests espais tot garantint la seva preservació i conservació.
Així doncs, el consistori ha
redactat una nova normativa en
què s’estableixen algunes prohibicions a tenir en compte, com
ara que no es poden utilitzar
elements que alterin les condicions ambientals dels recintes
(temperatura, humitat relativa,
il·luminació) ni que produeixin
fum, gasos o introdueixin partícules en suspensió; que no es
permet penjar ni recolzar res a
les parets, tan a l’interior com a
l’exterior dels immobles o, per
exemple, que en cap cas es podrà
manipular o desplaçar cap peça
de la seva ubicació original.
I és que qualsevol pot llogar algun dels recintes museístics per
fer-hi activitats privades, com
ara una boda, una presentació o
un concert. L’únic que cal fer, a
banda de complir aquesta nova
normativa i abonar una mòdica
quantitat de diners, és fer una
sol·licitud en què hi ha de constar qui és l’organitzador de l’activitat, la persona responsable que
exercirà d’enllaç amb els tècnics
del Museu, l’espai que es vol utilitzar, la descripció detallada de
l’activitat amb indicació de tot
el material que s’hi instal·larà,
l’horari de l’activitat prevista,
el compliment de les mesures
de seguretat i, en el cas que es
tracti d’un acte obert al públic,

Llogar l’Amfiteatre per ús privat durant tot un dia sencer costa 1.195, 47 euros.

Tarifes per la utilització dels recintes del Museu d’Història
RECINTE

MATÍ
(08-15 h)

TARDA
(15-22h)

NIT
(22-03h)

DIA
SENCER

Amfiteatre

418,42 €

418,42 €

597,73 €

1.195,47 €

Passeig Arqueològic

418,42 €

418,42 €

597,73 €

1.195,47 €

Fòrum local

418,42 €

418,42 €

597,73 €

1.195,47 €

Casa Castellarnau

418,42 €

418,42 €

597,73 €

1.195,47 €

Casa Canals

418,42 €

418,42 €

597,73 €

1.195,47 €

Pretori romà (1 sala)

418,42 €

418,42 €

597,73 €

1.195,47 €

Pretori romà (per cada sala de més)

119,55 €

119,55 €

179,31 €

358,62 €

Circ romà

418,42 €

418,42 €

597,73 €

1.195,47 €

Tothom pot demanar
l’ús d’algun dels espais
pagant un lloguer i
omplint una sol·licitud

Celebrar una boda a
indrets com l’Amfiteatre
o Casa Canals és
possible, si es paga

l’aforament, la forma de control
i l’acreditació de compliment de
les normes reguladores.
Els preus per llogar algun dels
recintes de la ciutat (que en algun

cas són Patrimoni de la Humanitat) va des dels 418,42 euros, en
el cas que únicament es necessiti
durant un matí o una tarda, fins
als 1.195,47 euros si es necessiti
durant tot un dia sencer. A banda, si l’espai es necessita a la nit,
entre les deu i les tres de la matinada, el preu ja ascendeix fins als
597,73 euros. Així doncs, celebrar
una boda a l’Amfiteatre, a Casa
Canals, al Circ o, perquè no, al
Passeig Arqueològic costa un total de 418,42 euros.
Actes que estan autoritzats
Els recintes patrimonials no es
poden llogar, però, per fer qualsevol tipus d’activitat. El nou
protocol d’usos també estableix
que únicament s’hi poden realitzar actes organitzats per l’Ajuntament, actes culturals avalats
per una entitat o persona qualificada, exposicions temporals,
activitats de formació, actes protocolaris privats, enregistrament
d’audiovisuals (entrevistes de
mitjans de comunicació o enregistrament d’imatges per a documentals científics o per a filmacions comercials o de ficció),
cerimònies civils i religioses (no
la festa de celebració de l’esdeveniment) i àpats amb aliments
cuinats prèviament, però només
en els espais a l’aire lliure.
De fet, segons dades facilitades
per l’Ajuntament de Tarragona,
durant el 2012 i en el que portem
d’aquest 2013, els recintes que
gestiona el Museu d’Història han
acollit 27 gravacions d’espots publicitaris, 21 reportatges fotogràfics per a revistes o pàgines web
(bàsicament relacionades amb
el turisme cultural), 55 actes de
caire divers (com ara, presentacions de llibres, concerts, rodes
de premsa, etc) i, finalment, 12
bodes.

La CUP preguntarà en
el plenari d’avui sobre
la futura gestió del
Centre d’Art
La CUP de Tarragona formularà diverses preguntes en el
plenari d’avui al matí sobre el
comunicat emès per l’Ajuntament sobre la nova proposta
de gestió del futur del Centre
d’Art de Tarragona. La candidatura vol conèixer la informació que asseguren que «no
s’ha aclarit», com ara si el nou
centre d’art passarà a tenir
una gestió totalment pública o
amb quins recursos comptarà,
i si la utilització de recursos
municipals no afectarà altres
serveis culturals. A banda,
també volen saber quin servei
donarà el Centre d’Art des de
l’1 d’agost fins a la implementació del nou projecte el 2014
o com es garantirà el suport a
la diversitat de les pràctiques
artístiques contemporànies de
la ciutat i del territori. Redacció

Josep Ma.Rosselló
podria ser Fill
Predilecte de la ciutat
En el plenari d’avui plenari entrarà la petició d’atorgar diversos diplomes a diferents ens i
personatges de la ciutat. Així
doncs, es demanarà atorgar
el Diploma al Mèrit Cultural
de l’Associació de Radioaficionats de Tarragona, el títol
de Fill Predilecte a l’artista de
la ciutat Josep Ma. Rosselló i,
finalment, el Diploma al Mèrit
Cívic a l’expresident del Col·
legi de Graduats Socials, Francesc Blasco. Redacció

S’inaugura l’exposició
‘El cel dels castells’ del
tarragoní David Oliete
Aquesta tarda a les set s’inaugura l’exposició El cel dels castells, amb fotografies i un audiovisual del tarragoní David
Oliete a la Sala Espai Turisme
del carrer Major. L’exposició
forma part del marc de la celebració de Tarragona, ciutat
de Castells; primera setmana
castellera de Tarragona que
tindrà lloc durant la setmana
del 24 al 30 de juny. La mostra,
que és gratuïta, es podrà visitar fins el 21 de juliol. Redacció

