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UNIVERciutats

Efervescència urbana 
a la vora de la mar
Si deixem de banda les característiques més 
populars d’aquestes dues ciutats –com ara 
que són mediterrànies i que tenen un pes de-
cisiu del seu passat fundacional, primer iber i 
després sarraí l’una i romà l’altra–, i filem una 
mica més prim, és evident que Castelló de la 
Plana i Tarragona tenen molts punts en comú 
així com també moltes meravelloses diferènci-
es que avui ja són trets identitaris. 

Hi havia una vegada Castalias i Tarakon...
Quan els ibers habitaven la Península, 
pels volts del segle IV aC, van fundardos 
assentaments anomenats Castalias (tam-
bé Cartalias o Castalium) i Tarakon (també 
Kesse), que van donar origen a les actuals 
ciutats de Castelló i Tarragona. 

En el cas de la ciutat de la Plana valenci-
ana serien els àrabs els qui van construir, 
després, al tossal de la Magdalena el pri-
mer castell que dóna nom a l’urbs. Diver-
ses lluites entre islàmics i cristians (amb el 
Cid al front) s’hi van succeir, fins que l’any 
1251 el rei Jaume I va autoritzar traslladar 
definitivament la vila i els seus habitants al 
terrenys de la plana litoral. I és aquesta la 
data que els castellonencs consideren com 
a fundacional de la seua ciutat, perquè la 
situa al seu emplaçament actual. 

Pel que fa a la Tarakon ibera, va cedir da-
vant la invasió romana, que va rebatejar-la 
com a Tàrraco, la primera seu militar de 
l’imperi fora de la península Itàlica. La seua 
importància també radica en el fet que la 

conquesta d’Hispània va partir de Tàrraco, 
on els romans van governar durant més de 
set-cents anys, per la qual cosa l’emprem-
ta d’aquest poble i la seua cultura a la ciu-
tat catalana és tan present encara avui dia. 

Quan va passar el temps de domini de l’Im-
peri Romà, a Tarragona, i del poder morisc, 
a Castelló, cada època va aportar nous aires 
a les dues viles, però el fet de ser ciutats 
portuàries i vinculades al comerç per mar 
les ha dotades d’un sentir cosmopolita que 
ha motivat, també, un intercanvi cultural i 
de coneixement constant i creixent.  

És per això que les seues respectives ins-
titucions universitàries d’enguany són tan 
valorades com a part irrenunciable d’amb-
dues ciutats, i així ho manifesten els res-
ponsables consistorials. A l’Ajuntament de 
Tarragona ho tenen clar: «No podríem en-
tendre la ciutat sense la Universitat Rovira 
i Virgili (URV) i els seus campus», afirmen 
des del Departament de Comunicació. I és 
que la URV és considerada com a «una de 
les potes clau de Tarragona», tant pel que fa 
al coneixement i a la recerca com en la seua 
implicació en la generació d’infinitat d’acti-
vitats culturals. D’aquesta manera, «tant els 
estudiants com els docents es converteixen 
en membres actius de la societat tarragoni-
na i aconsegueixen que la ciutat guanyi en 
debat, esperit actiu i constructiu», continu-
en dient des de Comunicació del consistori, 
la qual cosa «ens permet, encara més, dis-
senyar plegats el nostre futur».

Nous aires mariners 

pentinen els vestigis dels 

antics nuclis medievals i 

romans que constitueixen 

les ciutats actuals de 

Castelló de la Plana 

i Tarragona. I com a 

testimonis, i alhora grans 

artífexs de l’evolució urbana 

que mira cap a endavant, 

hi ha les seues universitats     

–UJI i URV–, dues institucions 

transmissores de 

coneixement i de cultura que 

també exerceixen el paper 

de punt de connexió entre 

tradició i noves tecnologies, 

entre societat i empresa, i 

que salvaguarden uns valors 

d’Humanisme que els són 

inherents i que rescaten i 

mantenen per al futur. 

—
13

Castelló i Tarragona
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Espai d'Art Contemporani de Castelló Pont de l'UJI sobre el riu Sec Concatedral de Santa Maria i Campanar
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Així, també és permanent la col·laboració 
mútua entre universitat i ciutat per fomen-
tar el creixement econòmic territorial, com 
per exemple pel que fa a la promoció tu-
rística, sector on el 2010 s’ha creat el pla 
de dinamització de la Tàrraco romana, un 
pla amb un pressupost de més de 4 milions 
d’euros que ha estat redactat per l’Escola 
de Turisme de la URV. La indústria química 
és un altre dels puntals econòmics i de re-
cerca que es potencien a Tarragona per part 
d’Ajuntament i URV, de la mà del sector pri-
vat. En aquest sentit, el seu projecte actual 
més destacat és el del Parc Tecnològic de 
la Química i l’Energia, que quedarà situat a 
la zona de Sescelades, on actualment hi ha 
un dels dos campus que la Rovira i Virgili 
té a Tarragona –a més d’altres cinc ubicats 
a Reus (2), Coma-ruga, Vila-Seca i Tortosa.

Miguel Ángel Mulet, regidor de Cultura de 
l’Ajuntament de Castelló, parla de la relació 
entre la Universitat Jaume I (UJI) i la ciutat 
en termes semblants a com ho fan els seus 
homòlegs de Tarragona: d’un vincle de 
compromís permanent d’intercol·laboració 
entre totes dues institucions. Tant l’alcalde 
de Castelló com ell mateix són membres 
del Consell Social de l’UJI i de la Fundació 
Universitat-Empresa, que conjuntament 
porten endavant diversos programes com 
premis d’investigació, exposicions, con-
certs i inclús la Filmoteca, que abans era 
de titularitat municipal i ara s’ha traslladat 
al Paranimf del campus. 

Al centre de Castelló, a l’antic edifici de la 
Llotja del Cànem, hi ha la Seu de la Ciutat 
de l’UJI, on s’hi programen des de fa quatre 
anys activitats culturals i artístiques gràcies 
a un conveni entre la universitat i el con-
sistori municipal. La Llotja també acull una 
unitat d’informació universitària, la Societat 

d’Antics alumnes de l’UJI (Sauji) i sales de 
premsa. Però el gran projecte conjunt del 
futur immediat, segons confirma Mulet, és 
el gran centre que s’està construint a l’an-
tic edifici d’Hisenda, a l’Hort dels Corders, 
on l’Ajuntament de Castelló desenvolupa-
rà la seua activitat sociocultural i l’UJI de 
recerca. Aquest espai disposarà de sala 

d’exposicions, sala d’actes i biblioteca, i la 
Universitat preveu instal·lar-hi un centre 
d’alfabetització digital i un altre per l’autoa-
prenentatge de llengües.

Dos noms il·lustres per a dues universitats 
Jaume I el Conqueridor (1208) és qui dóna 
nom a la universitat de Castelló, fundada el 

Radiografia breu de dues ciutats

Castelló
• Població total: 180.690 habitants. 
• Aeroports: Castelló-Costa Azahar, a 40 km del centre de Castelló (pròxima apertura).
• Estudiants a la Universitat Jaume I (UJI): 14.702.
• Titulacions de grau de l’UJI adaptats a l’IEES: 29. Administració d'Empreses, Criminologia i Seguretat, 

Comunicació Audiovisual, Dret, Economia, Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural, Enginyeria 
en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria d'Edificació, 
Enginyeria en Tecnologies Industrials, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Mecànica, Enginyeria 
Química, Estudis Anglesos, Finances i Comptabilitat, Història i Patrimoni, Humanitats, Estudis 
Interculturals, Infermeria, Matemàtica Computacional, Medicina, Mestre o Mestra d'Educació Infantil, 
Mestre o Mestra d'Educació Primària, Periodisme, Psicologia, Publicitat i Relacions Públiques, 
Química, Relacions Laborals i Recursos Humans, Traducció i Interpretació i Turisme.

• Biblioteques: 12 en total, de les quals 1 universitària i 8 espais públics de lectura.
• Cinemes: 3 (2 multisala).
• Aliments emblemàtics i altres productes típics: taronja, mandarina, llima i cítrics en general; 

olives i oli; arrossos, paelles i fideuaes; coques (de Castelló i mal feta); olla de la Plana i de 
recapte; o figues albardaes. Tradicionalment es cultivava la canyamel (canya dolça o canya 
de sucre) amb els seus emblemàtics trapig (tallers-magaztems), però la competència de la 
producció americana va fer que s’abandonara i es potenciara el cultiu de cànem, que també 
va acabar desapereixent.

Tarragona
• Població total: 140.184 habitants.
• Aeroports: Reus, a 13 km del centre de Tarragona.
• Estudiants a la Universitat Rovira i Virgili (URV): 11.344.
• Titulacions de grau de la URV adaptats a l’IEES: 37. Administració i Direcció d'Empreses, 

Anglès, Arquitectura, Bioquímica i Biologia Molecular, Biotecnologia, Comunicació 
Audiovisual, Dret, Economia, Enginyeria Agroalimentària, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria 
Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Mecànica, Enginyeria 
Química, Enginyeria Telemàtica, Educació Infantil, Educació Primària, Educació Social, 
Enologia, Finances i Comptabilitat, Fisioteràpia, Geografia i Ordenació del Territori, Història, 
Història de l'Art, Infermeria, Llengua i Literatura Catalanes, Llengua i Literatura Hispàniques, 
Medicina, Nutrició Humana i Dietètica, Pedagogia, Periodisme, Psicologia, Publicitat i 
Relacions Públiques, Química, Relacions Laborals i Ocupació, Treball Social i Turisme.

• Biblioteques: 16 en total, de les quals 2 universitàries.
• Cinemes: 1 (multisala). 
• Aliments emblemàtics i altres productes típics: marisc i peix blau amb Denominació d’Origen 

Peix Blau de Tarragona; cassola de romesco; paella marinera, arròs negre, arrossejat i fideus 
rossejats; vins de la DO Tarragona; i dins de la província, olis i olives arbequines, vins i caves 
del Penedès i del Priorat, avellanes de Reus i calçots de Valls, tots amb denominació d’origen.

Amfiteatre romà Catedral de Tarragona Pont del Diable



1991. Va ser el gran monarca medieval del 
Regne de València, Aragó i Mallorca, comte 
de Barcelona i d’Urgell, i la seua vida queda 
descrita al Llibre dels fets, la primera de les 
quatre grans Cròniques que conformen el mi-
llor conjunt historiogràfic de l’Europa medie-
val. Per tant, la Universitat Jaume I de Castelló 
rep el nom d’un dels més il·lustres personat-
ges de la història dels territoris de parla catala-
na, que va començar a regnar amb només 10 
anys i que va alliberar el Regne de València de 
la invasió morisca.

Més de 700 anys després de l’existència 
del monarca, va néixer la Universitat Jau-
me I «fruit d’una demanda històrica dels 

castellonencs i les castellonenques», se-
gons expliquen des del Servei de Comuni-
cació i Publicacions de l’UJI. Hereva de la 
tradició educativa de les aules de Gramàti-
ca i Llatinitat castellonenques així com de 
l’Escola de Formació del Professorat i del 
Col·legi Universitari de Castelló del segle 
passat, l’actual UJI és la universitat pública 
de Castelló. I el fet de disposar d’un cam-
pus integrat i ubicat a la ciutat ha provocat 
que els vincles entre aquesta i la Universi-
tat siguen més forts. En aquesta línia, l’UJI 
té en marxa un projecte urbanístic per la 
part nord del campus que contempla la 
construcció d’uns 9.000 habitatges nous, 
que serviran per a eixamplar la comunitat 
universitària. 

Per la seua banda, la universitat pública de 
Tarragona va adoptar, des del 1991, el nom 
d’Antoni Rovira i Virgili. Nascut en aquesta 
ciutat el 1882, fou un reconegut periodista 
especialitzat en política que desenvolupà 
la seua carrera a publicacions tan emble-
màtiques com El Poble Català, L'Esquella 
de la Torratxa o La Veu de Catalunya. Actiu 
militant catalanista, Rovira i Virgili va treba-
llar activament a la Mancomunitat de Cata-
lunya i acabà sent president del Parlament 
de Catalunya l’any 1936, després de l’as-
sassinat de Lluís Companys. Va morir l’any 
1949 a Perpinyà, on era membre de la Ge-
neralitat en l’exili. Rovira i Virgili va escriure 
diversos assajos sempre centrats a oferir la 
visió de Catalunya com a nació. 

Així doncs, la URV es fonamenta en l’espe-
rit d’un tarragoní notable per dur endavant 
el seu projecte formatiu, un projecte que 
es remunta a quan els estudis universita-
ris de Tarragona eren una delegació de la 
Universitat de Barcelona, l’any 1971, com 
recorda Maria Bargalló, vicerectora d’Estu-
diants i Comunitat Universitària de la URV. 
Vint anys més tard, es constitueix com 
a Universitat Rovira i Virgili i «assumeix 
el paper de motor de desenvolupament 
humà, responsable i sostenible, sobretot 
en l’àmbit social, cultural i econòmic de les 
comarques meridionals de Catalunya», diu 
Bargalló. Conclou assenyalant que «la prin-
cipal tasca de la universitat és la formació 
de professionals en les diferents branques 
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Per la Magdalena,      
festa amb gaiates i canyes
No és la patrona de la ciutat i, malgrat això, santa Maria Magdalena és la protagonista de 
les festes al carrer més populars i esperades de Castelló de la Plana. Aleshores, si no es 
venera la patrona –que és la Mare de Déu del Lledó–, quin és l’origen d’aquesta celebració? 

Cada tercer diumenge de Quaresma, amb les Festes de la Magdalena els castellonencs 
recorden el trasllat de la ciutat de la muntanya al pla fèrtil, que va tenir lloc l’any 1251. 
Així, els habitants del tossal de la Magdalena –on hi ha l’ermita dedicada a la santa i les 
restes del castell islàmic que dóna nom a la vila– van descendir prop de vuit quilòmetres 
i es van instal·lar a la plana litoral, on fundaren l’actual emplaçament urbà de Castelló.

Avui, la peregrinació des de la plana a l’ermita centra el moment culminant de la festa en 
la massiva Romeria de les Canyes, en la qual els caminants porten una canya amb una 
cinta de seda verda. L’endemà de la Romeria hi ha l’esclat de llum amb la desfilada de 
les Gaiates, una gran serp il·luminada d’espectaculars carrosses de 6 metres d’alçada 
amb diverses formes, que evoquen els fanals que van fer servir els castellonencs quan 
baixaven, durant la nit, de la muntanya a la plana, segons recorda la llegenda.

I com no podia ser d’una altra forma tractant-se de festes valencianes, les de la Magda-
lena estan esquitxades de paelles, de mascletaes i de focs artificials. Tot acaba amb el 
"Magdalena Vítol!" (visca la Magdalena) el segon i últim diumenge de festes, que crida la 
reina de les festes a la plaça Major.

Alguns enllaços d’interès
Castelló
• Ajuntament de Castelló:  

www.castello.es
• Joventut de Castelló: joventut.castello.es  
• Universitat Jaume I: www.uji.es/
• Per fer turisme: 

www.castellonturismo.com 
www.micastellon.com/

• Castelló Cultural: www.culturalcas.com/

Tarragona
• Ajuntament de Tarragona:  

www.tarragona.cat
• Tarragona Jove: www.tarragonajove.org/
• Universitat Rovira i Virgili: www.urv.cat/
• Per fer turisme: 

www.tarragonaturisme.cat/
• Cultura: www.tarragona.cat/ 

lajuntament/conselleries/cultura

Rectorat de la URV

Àgora de l'UJI

 www.e-buc.com
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del coneixement, però no és completa si 
no va acompanyada d’una formació que 
converteixi els nostres estudiants en per-
sones amb capacitat crítica, sensibles i 
amb un ferm compromís amb la societat». 
Motiu pel qual fa èmfasi en el programa 
URV Solidària de l’Oficina del Voluntariat, 
en l’Aula de Debat adreçada a fomentar el 
pensament crític, o en Senderisme URV, 
que promou entre els universitaris el co-
neixement del territori.

Descobrint racons mil·lenaris i paratges 
naturals     
Si de conèixer l’entorn es tracta, la millor 
opció és deixar que els nostres passos ens 
porten pels indrets més sorprenents de 
Castelló i de Tarragona.

Per perdre’s per l’antiga plaça forta roma-
na proposem tres rutes temàtiques que 
ens donaran la possibilitat de conèixer en 
primer lloc la vella Tàrraco avui, després 
la ciutat feudal i modernista, i els paratges 
naturals més sorprenents per finalitzar. Re-
sulta imprescindible, així, visitar el conjunt 
arqueològic Patrimoni de la UNESCO for-
mat pel quilòmetre i mig de muralla roma-
na, el fòrum, el circ i l’amfiteatre al centre 
de la ciutat. A les rodalies, l’aqüeducte del 
riu Francolí, o la Torre dels Escipions i l’arc 
de triomf de Roda de Berà. 

Per la ruta medieval, ens caldrà aturar-nos 
a la Catedral, a les esglésies de Sant Pau i 
de Santa Tecla la Vella, als porxos del carrer 

Merceria, al Castell del Rei, a les Torres de 
Tintorer i de l’Arquebisbe o al barri jueu. El 
Teatre Metropol, de Josep M. Jujol, és punt 
de partida ineludible per la passejada per la 
Tarragona modernista, on també és bàsic vi-
sitar l’altar de l’església de Jesús i Maria per 
ser obra d’Antoni Gaudí, de qui fou deixeble 
Jujol. La ruta pot acabar a l’Antic Escorxador 
modernista, avui seu del rectorat de la URV. I 
com a merescut descans no hi ha res millor 
que gaudir d’algun dels 15 quilòmetres de 
platges de sorra daurada que té Tarragona. 

A l’hora d’impregnar-nos de l’esperit caste-
llonenc, no hi ha més remei que començar 
per recórrer el trajecte que separa l’actual 
Castelló de la Plana del turó on hi ha l’ermi-
ta de la Magdalena. Des de dalt, fent-hi un 
pícnic, distingirem el parc natural del De-
sert de les Palmes i el tapís verd de l’horta 
que, ple de tarongers, arriba fins a la mar. 
De nou al bell mig de la capital, convé voltar 
pel centre on hi ha el Teatre Principal i fer 
una aturada a l’Espai d’Art Contemporani 
de Castelló (l’EACC), al costat del Conserva-
tori, per accedir als nous valors emergents 
de l’art i potser veure alguna projecció inè-
dita a l’Espaicinema. Però si el que volem 
és refrescar-nos amb la brisa marina, ens 
encaminarem cap al Port. Allà al Grau de 
Castelló podem visitar el Museu de la Mar 
o, si el dia és clar, potser albirar les properes 
Illes Columbretes des de terra.

Gaudir d’unes ciutats plenes d’història i de 
tradició, amb un clima immillorable, banya-

des per les aigües suaus de la Mediterrània 
no és cap utopia. Si a això li afegim el fet 
d’estar envoltats d’activitats culturals i d’oci, 
amb l’alegria de les celebracions centenà-
ries al carrer com a eix articulador, l’ànsia 
del descobriment es multiplica. I quan ens 
assabentem que aquestes ciutats atorguen 
una importància cabdal al fet d’oferir una 
formació universitària basada en el conei-
xement, en el creixement personal i pro-
fessional i en el desenvolupament del país, 
definitivament cal anar a fer-hi una ullada. 

Tot això és possible ben a la vora, és una 
realitat cada dia a Castelló i a Tarragona. 

I per Santa Tecla, castells,   
correfocs i balls parlats
El 23 de setembre és per als tarragonins el dia gran de la ciutat, ja que és la festivitat de 
santa Tecla i la principal celebració de l’any. Va ser el 1091 quan es va instaurar la santa 
com a patrona de Tarragona, però els actes tradicionals que vertebren el calendari de les 
festes d’avui provenen del període de la Reconquesta i, sobretot, de l’arribada de la relí-
quia del sant braç l’any 1321 procedent d’Antioquia. Des d’aleshores, el 22 de setembre 
hi ha el cant de vespres a la catedral i la cercavila. El 23 queda reservat per l’anada a 
missa amb noves danses i amb la senyera i, més tard, per l’eixida de la processó del sant 
braç sota pal·li, il·luminat per vint ciris amb el senyal de la ciutat.

Al marge de les celebracions litúrgiques, del 15 al 24 de setembre Tarragona és l’epicentre 
de l’exhibició de moltes de les tradicions més identificatives del folklore català, com són 
els castells i els balls de gegants i bestiari. Cal destacar la diada castellera de la plaça de 
les Cols, en la qual l’acte central és el Pilar Caminant. Es tracta de l’alçada per part de 
totes les colles d’un pilar de quatre, que recorre caminant des del Pla de la Seu a la plaça 
de la Font. Aquest pilar caminant és un dels motius que li ha valgut a la de santa Tecla la 
classificació com a festa patrimonial d’interès nacional per la Generalitat. 

Però les festes de santa Tecla avui no serien completes si no ballaren al ritme del pas-
doble Amparito Roca, veritable himne popular de la celebració, i es regaren amb una 
barreja de granissat de llima i Chartreuse groc i verd anomenada mamadeta, la dolça i 
refrescant beguda típica de santa Tecla. Per Judith Belmonte  

Periodista 
Fotografies: UJI, URV i Llorenç Brell

Entrada a la URV

Vista aèria de la Universitat Jaume I 

 www.e-buc.com




