MEMÒRIA 2011
Servei d’Arxiu i Documentació Municipal
Tarragona, 30 de gener de 2012

MEMÒRIA DE L’ANY 2011
Servei d’Arxiu i Documentació Municipal

1.

SISTEMA DE GESTIÓ DOCUMENTAL
CONSELLERIA DE SERVEIS CENTRALS

1.1.

QUADRE DE CLASSIFICACIÓ

Durant l’any s’ha procedit a revisar i proporcionar codis de classificació de les
sèries documentals corresponents a procediments que s’integren en el Sistema
Integral de Gestió Municipal (SIGEM).

1.2.

ARXIUS DE GESTIÓ

Revisió i implantació dels codis dels Arxius de Gestió.

1.3.

APLICATIU DEL SERVEI D’ARXIU I DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL

L’aplicatiu, elaborat conjuntament amb la Secció d’Informàtica, permet
potenciar i agilitar les accions de consulta, préstec i transferència documental.
Durant l’any 2011, la informació continguda a la base de dades sobre la qual
dirigeix la consulta a l’aplicatiu del Sistema de Gestió Documental ha
augmentat un 11%, passant dels 155.683 registres als 172.920 registres.
Actualment, aquesta base de dades informa sobre més de 540.000 expedients
transferits al Servei d’Arxiu i Documentació Municipal des de la seva creació,
l’any 2004. D’altra banda, d’aquesta base de dades s’han eliminat 442 registres
d’acord a la normativa.
Paral·lelament i amb el suport de la Secció d’Informàtica s’han controlat i
gestionat els accessos dels usuaris associats a cada Arxiu de Gestió (altes,
baixes i consultes).
S’ha gestionat l’accés a la base de dades de préstec i consultes i a la base de
dades de Llicències i Activitats Classificades a l’Ajuntament de la Canonja.
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1.4. APLICATIU D’ACCÉS A LLICÈNCIES D’OBRES I ACTIVITATS
CLASSIFICADES
Gestió i manteniment de l’aplicatiu de consulta i préstec de Llicències d’Obres
(1835-1970), i d’Obertures d’Establiments (1857-1980). Aquest aplicatiu permet
accedir a la informació de més de 27.000 expedients.
Actualment s’està continuant amb la catalogació de les dues sèries
documentals esmentades per a arribar fins al 1992, any en el qual els
departaments respectius varen començar a informatitzar els expedients.

1.5.

SERVEI DE PRÉSTEC I CONSULTA INTERNA

En aquest any 2011, la Unitat de Préstec del Servei d’Arxiu i Documentació
Municipal ha donat resposta a 5.692 sol·licituds, amb un augment del 13%
respecte a l’any 2010, és a dir una mitjana de 475 préstecs al mes i d’uns 27
serveis al dia.
Des del dipòsit documental de la Rambla Nova s’han servit 3.383 préstecs, del
dipòsit de la Plaça de la Font s’han registrat 593 i del dipòsit de la Nau del
Polígon Francolí s’ha donat resposta a 1.716 peticions.
Amb més de 300 préstecs sol·licitats, destaquen els departaments d’Obertures
d’Establiments (1.632), Llicència d’Obres (1.229), Recursos Humans (534),
Béns i Domini Públic (414) i Contractació (311).

1.6.

TRANSFERÈNCIES DOCUMENTALS

En el transcurs de l’any 2011 s’han realitzat 45 transferències documentals
ordinàries (revisades i seguint el procediment establert), amb un total de 1.736
caixes. Aquestes xifres representen una mitjana de prop de 4 transferències i
145 unitats d’instal·lació al mes.
En concret s’han transferit 954 unitats al Dipòsit de Polígon Francolí, 773
unitats al Dipòsit de la Rambla Nova i 9 al Dipòsit de la Plaça de la Font.
Així mateix, dins del programa de gestió dels diferents dipòsits d’arxiu, i per tal
de facilitar l’accés a la documentació als Arxius de Gestió, s’han realitzat dos
transferències des del dipòsit de la Rambla Nova al dipòsit de la Nau, amb un
total de 1.170 unitats d’instal·lació. Amb la consegüent renumeració i reubicació
d’aquestes.
D’altra banda, s’han reintegrat 276 expedients procedents de transferències
d’anys anteriors.
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1.7. CALENDARI
MUNICIPAL

DE

CONSERVACIÓ

DE

LA

DOCUMENTACIÓ

Aquest element del Sistema de Gestió Documental que regula la conservació o
l’eliminació de la documentació que prèviament ha estat avaluada, ha estat
revisat i actualitzat en relació a l’aprovació i publicació de les Taules
d’Avaluació i Accés Documental i les resolucions que periòdicament s’han
publicat en el DOGC.

1.8.

AVALUACIÓ I ELIMINACIÓ DE DOCUMENTS

D’acord amb la normativa s’ha procedit a eliminar la següent documentació,
avaluada i eliminada amb certificat de destrucció de l’empresa Allende, segons
l’aplicació de les Taules d’Avaluació Documental (TAAD) :
Sèrie

Codi Dates

Càrrecs domiciliats a entitats
bancàries (extractes bancaris)

587

1984/1999

12.9

Modificacions del padró d’habitants
(canvis de domicili)

618

1991-1995

4.6

Ordres de domiciliació bancària

585

1990-1992

1.6

Resums comptables

586

1991-1994

4.7

Tauler d’anuncis

138

1997/2009 13.8

69

1981-1997 15.4

Transferències de vehicles en relació
el padró de l’impost sobre vehicles
de tracció mecànica (vehicles)
Talons de càrrec
Expedients sancionadors en matèria
de trànsit i circulació de vehicles (butlletins
denúncies i plecs descàrrega)
Notificacions de liquidacions tributàries
per ingrés directe

M.l.

278

1989/1997

2.2

29

2002-2003

24.6

277

1980-1990

10.5

4

Decrets Assessoria fiscal
(còpies)

--

1988-1989

2.6

Certificats d’empadronament

--

1989-1998

7.4

Premsa, reculls de

--

1984/1999

5.9

Publicacions, programes,invitacions

--

1979-1984

0.8

Rebuts de companyies elèctriques

--

1991

5

Taxes incineradora

--

1992

7.6

Total 1.151 caixes

1.9.

ELIMINACIÓ CERTIFICADA DE DOCUMENTS

Per tal d’assegurar l’eliminació certificada de documentació que conté dades de
caire personal protegides per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre,
s’han realitzat les següents actuacions:
1) Còpies i esborranys de documentació eliminats i reconvertits en pasta de
paper, amb certificat de destrucció de l’empresa SANEA.
Total 4.620 kgs.
2) Documentació dipositada en els 21 contenidors de seguretat repartits
entre les diferents dependències municipals, eliminada i reconvertida en
pasta de paper, amb certificat de destrucció de l’empresa Eco-Shredder.
Total 8.854 Kgs.
Total de documentació eliminada ................. 13.474 Kgs.
La conversió de la documentació eliminada en pasta de paper significa la
preservació de 525 arbres.
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1.10. PARTICIPACIÓ
EN
EL
PROCÉS
DE
MODERNITZACIÓ
ADMINISTRATIVA DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA
Els tècnics del Servei d’Arxiu i Documentació Municipal han participat en:
•

Col·laboració en el seguiment i revisió del pla de treball de l’empresa
ALTRAN per a la millora i implantació de 30 processos dins del
programa VINCI.

•

Revisió i implantació dels codis i títol de les sèries documentals en
l’aplicatiu SIGEM.

•

Revisió de la implantació del Registre d’Apoderats (REA).

•

Estudi, revisió i proposta per a la contractació d’un Gestor
Documental de documentació electrònica.

•

Comissió de protocol de serveis i tràmits electrònics.

D’altra banda, s’han elaborat els informes de gestió documental relatius a:
•

Proposta de creació d’un sistema de Gestió Documental per a la
Mancomunitat Intermunicipal “Serveis Mancomunats d’Incineració de
Residus Urbans”.

•

Elements necessaris per a la digitalització d’un document per a
generar un document electrònic.

•

Revisió i proposta de gestió de la documentació generada en l’Arxiu
de Gestió 04.02. Recaptació Executiva.

S’han elaborat les següents circulars de Secretaria General:
•

Sobre la impossibilitat d’acceptar noves transferències documentals,
de 27 de juny de 2011.

•

Sobre la gestió de la documentació electrònica, de 14 de novembre
de 2011

1.11. JUNTA DE GOVERN LOCAL
Felicitació de la Junta de Govern Local per la participació del tècnics del Servei
d’Arxiu i Documentació Municipal en el projecte eTràmit, acordada en la sessió
ordinària del dia 25 de març de 2011.
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2.

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE TARRAGONA
CONSELLERIA DE CULTURA, PATRIMONI I FESTES

2.1.

DOCUMENTACIÓ TOTAL I INCREMENT DE L’ANY 2010

Documentació a 31.12.2010 ...............................
Increment registrat l’any 2011 ..............................
Documentació eliminada any 2011 ......................
Documentació a 31.12.2011 ................................

2.2.

7.932
185
- 115
8.002

metres lineals
metres lineals
metres lineals
metres lineals

INSTRUMENTS DE DESCRIPCIÓ REALITZATS DURANT L’ANY 2011
Inventari del fons municipal (1715-1998)
Continuació de la descripció, classificació i gestió en una base de dades
que ja compta amb 20.638 registres.
Inventari del fons d’imatges (1860-2000)
Continuació del programa de treball amb la descripció, classificació i
inventari amb el resultat de 14.356 registres que identifiquen 41.016
fotografies.
Inventari del fons de la Societat Coral l’Àncora (1885-1999)
Classificació i descripció de 165 registres i 410 fotografies.
Inventari del fons de la Reial Acadèmia de Nàutica i Dibuix
(1801-1845)
Classificació i descripció de 161 registres.
Inventari d’identificació dels negatius del fons fotogràfic Vallvé
1.404 registres.
Catàleg de les plaques de vidre del fons fotogràfic Vallvé
5.177 registres
Catàleg de la sèrie d’Actuacions Urbanístiques (1827 – 1981)
Continuació de la descripció, classificació i catalogació, amb 29.960
expedients.
Catàleg de la sèrie d’Obertures d’Establiments (1940 - 1994)
Continuació de la descripció, classificació i catalogació, amb 27.615
expedients.
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Catàleg del fons fotogràfic Josep M. Tarrassa
Descripció de 2.219 fotografies.
Biblioteca auxiliar de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona
Continuació de la catalogació de llibres, amb 1.215 registres.

2.3.

CONSERVACIÓ I REPRODUCCIÓ DEL PATRIMONI DOCUMENTAL

Durant l’any 2011 s’ha continuat amb el programa de treball per a la
digitalització de documentació, tant en format paper com en format fotogràfic o
de pel·lícula, amb l’objectiu doble d’assegurar la seva conservació i de facilitar
la seva consulta o difusió.
Digitalització de negatius del Fons Vallvé (1939 - 1950)
15.000 negatius positivats i digitalitzats.

2.4.

CONVENIS DEL SERVEI D’ARXIU I DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL

Conveni entre la Conselleria de Patrimoni de l’Ajuntament de Tarragona i el Sr.
Pere Grau i Valls, en representació de la Gran Lògia de Catalunya, pel dipòsit
dels documents digitalitzats conservats a l’”Archivo Histórico Nacional de
Salamanca” relatius a la Gran Lògia de Catalunya, compresa entre el període
1933-1939, així com documentació dels antecedents de la Gran Lògia Regional
Simbòbila Catalana Balear i de les lògies Themis, Karl Marx, Justicia i
Humanidad de Barcelona, Tarraco de Tarragona, Fidelidad de Rubí i Álvarez
de Castro de Girona, abril de 2011.

2.5.

SERVEIS DE L’ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE TARRAGONA

Servei de consulta
Amb un augment d’un 219% respecte a l’any 2010, especialment motivat pel
creixement de consultes via WEB, durant l’any 2011 l’Arxiu Històric de la Ciutat
de Tarragona ha registrat els serveis següents:
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Usuaris sala de consulta:
Unitats documentals consultades:
Usuaris WEB:
Consultes presencials:
Consultes per correu:
Consultes correu electrònic:
Consultes telefòniques:
Nombre total serveis prestats:

340
1.110
20.364
275
212
275
316
22.892

Servei de referència i assessorament
A partir de la recerca en els padrons municipals i a petició dels ciutadans
interessats, s’han emès 19 informes sobre les dades de naixement i residència
durant el segle XIX de diferents veïns de la ciutat.

Servei de recerca i cessió d’imatges
Recerca i cessió de 6 fotografies emeses durant la retransmissió
especial de TV3 de la Cavalcada dels Reis Mags de Tarragona.
Recerca i cessió de 8 fotografies per a l’article Inventari de barraques de
Toni Orensanz, publicat a La Vanguardia del dia 11.02.2011.
Recerca i cessió de 2 fotografies per a l’edició de la revista Setmana
Santa 2011. Tarragona.
Recerca i cessió de 2 fotografies per a l’exposició “La ciutat de Sagnier”
de CaixaForum.
Recerca i cessió de 311 fotografies per a l’exposició “150 anys del Club
Gimnàstic de Tarragona”.
Recerca i cessió de 6 fotografies amb imatges de castells i del Magí de
les Timbales per a la revista de Santa Tecla 2011.
Recerca i cessió de 2 fotografies històriques de castells per a la
reproducció de cinc quadres que es lliuren a les colles castelleres
participants a les Festes de Santa Tecla.
Recerca i cessió de 15 fotografies sobre la Tabacalera a Tarragona Film
Office.
Recerca i cessió de 2 fotografies sobre els treballs arqueològics de Mn.
Serra Vilaró al Museu d’Història de Tarragona.
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Recerca i cessió de 9 fotografies a SNIK Comunicación Interactiva per a
l’audiovisual del 25è aniversari de l’Institut Municipal de Serveis Socials
Recerca i cessió de 10 fotografies a l’Institut Municipal de Serveis
Socials per a l’exposició sobre el 25è aniversari.
Recerca i cessió de 13 fotografies sobre monuments de Tàrraco per a
l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica.
Recerca i cessió de 5 fotografies per a la seva publicació a TINET: Canal
Testimonis, en l’audiovisual sobre la Rambla Nova de Josep Gispert.
Recerca i cessió de 4 fotografies a l’editorial LUNWERG per a la
publicació en el llibre Castellers, una voluntat col·lectiva.
Recerca i cessió d’una fotografia a Enciclopèdia Catalana per a la
publicació “Joies del Modernisme”.
Recerca i cessió de 71 fotografies a l’Associació Setge de Tarragona de
1811 per a l’exposició “Records: 50 anys del Batalló Infantil crat per a la
commemoració del 150è aniversari del setge”.
Recerca i cessió de 29 imatges per a l’exposició “Grup de Tarragona
1970-1972. Pintura, gravat i esmalt”.
Cessió de la pel·lícula Tarragona. Balcón del Mediterraneo, de l’any
1956, per a l’exposició Un Turisme de Postal de Catalunya Caixa.
Recerca i cessió de 9 fotografies a Editorial Pagès per a la publicació de
la “Història de Tarragona”.
Recerca i cessió de 100 diapositives i 43 negatius per a la
commemoració del 25è aniversari del Taller Escola d’Arqueologia de
Tarragona (TEDA).
Recerca i cessió de 6 fotografies d’inauguració dels centres cívics de
Torreforta i Bonavista per a la coordinadora de Centres Cívics de
l’Ajuntament de Tarragona.
Recerca i cessió de 3 fotografies pel reportatge especial de La
Vanguardia sobre la cavalcada de reis.

10

2.6.

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ

WEB
L’any 2011 es va presentar la nova web http://arxiu.tarragona.cat, que entre
d’altres continguts permet l’accés a més de 150.000 documents digitalitzats
(Llibres d’Acords Municipals 1800-1900 i fons de la Junta del Corregiment de
Tarragona 1808-1821).
També s’accedeix via web a més de 25.000 fotografies del fons fotogràfic
municipal, la qual cosa situa a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona en el
tercer lloc de Catalunya com a centre que disposa de més documents
fotogràfics accessibles a través de la xarxa.
D’altra banda, la web http://1811.tarragona.cat conté les programacions,
conferències, publicacions i audiovisuals relatius a la commemoració del
Bicentenari del Setge de Tarragona durant la guerra del Francès.
El web http://capsadesabates.tarragona.cat és la plataforma del projecte
d’àlbum domèstic dels tarragonins, amb 70 àlbums i més de 800 fotografies.
Visites totals:
http://arxiu.tarragona.cat:
http://1811.tarragona.cat:
http://capsadesabates.tarragona.cat

7.820 visites (increment 79% respecte 2010)
8.960 visites
4.225 visites

Total visites ........................................ 21.005 visites (increment 320% respecte 2010)

COORDINACIÓ
ASSETJADA.

DE

PROGRAMES

D’ACTES

1811.

TARRAGONA

Coordinació general de la difusió i elaboració del programa d’actes “1811.
Tarragona assetjada” en commemoració del Bicentenari del setge de
Tarragona durant la Guerra del Francès que s’ha celebrat entre els mesos de
gener i novembre, amb més de 80 actes als quals hi ha assistit més de 15.000
persones: 15 conferències, 4 exposicions, 15 publicacions (9 llibres i 6 revistes
– en paper o en suport digital), 9 rutes històriques guiades, 3 audiovisuals, 10
projeccions de pel·lícules i documentals, 4 activitats pedagògiques, la
inauguració del Centre d’Interpretació de les Fortificacions de Tarragona, dos
dies de Jornades de Reconstrucció Històrica i la “timbalada” popular.
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A més a més de la coordinació general del programa d’actes, l’Arxiu Històric de
Tarragona ha desenvolupat les següents activitats:
•

Organització de l’acte institucional d’inici del programa amb la
conferència del Dr. Josep Sánchez Cervelló i la presentació de
l’audiovisual El setge de Tarragona durant la Guerra del Francès.

•

Coordinació de la campanya de lliurament i acte de presentació del
còmic 1811. El setge de Tarragona.

•

Organització de la presentació i coordinació de la campanya de
distribució del conte Tinc un gat de tres colors, entre 2.000 alumnes
de 22 escoles de la ciutat, amb col·laboració amb el Institut Municipal
d’Ensenyament de Tarragona (IMET).

•

Presentació de la digitalització i accés a través del web del Servei
d’Arxiu i Documentació Municipal de tots els documents relatius a
Tarragona durant la Guerra del Francès

•

Organització de les visites guiades a l’exposició “Tarragona a la
Guerra del Francès”, al tinglado 1 del Port de Tarragona.

•

Presentació del Quadern de l’Arxiu núm. 6, Tarragona a la Guerra
del Francès.

•

Presentació de l’exposició fotogràfica Bicentenari del Setge 18112011 de Joaquim Cabezas Rectoret a l’Ateneu de Tarragona.

•

Organització de la presentació del llibre d’Antonio Moliner Prada:
Tarragona (mayo -.junio 1811): una ciudad sitiada durante la
Guerra del Francés, editat pel Consejo Superior de Investigaciones
Cientifícas.

•

Enregistrament de l’audiovisual dels actes de reconstrucció històrica i
de l’acte institucional dels dies 25, 26 i 28 de juny.

•

Projecció de l’audiovisual 1811-2011 Bicentenari del setge de
Tarragona a l’espai Cultural del Corte Inglés.

•

Projecció de l’audiovisual 1811-2011 Bicentenari del setge de
Tarragona a l’Associació de Jubilats Club 65.

•

Administració i gestio del web http://1811.tarragona.cat
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EXPOSICIONS
Producció de l’exposició “Tarragona a la Guerra del Francès”, conjuntament
amb l’Autoritat Portuària de Tarragona, celebrada en el Tinglado 1.
Participació i cessió de documents per a l’exposició “En capsa de sabates”,
celebrada en el Palau de Congressos.
Participació i cessió de documents per a l’exposició “Cent cinquanta anys del
Club Gimnàstic”, celebrada en el Tinglado 4.
Cessió de documents en l’exposició “La ciutat de Sagnier”, produïda per
CaixaFòrum.
Participació i cessió de documents en l’exposició “Compartint la mar”,
produïda pel Museu del Port de Tarragona.
Participació i cessió de documents audiovisuals per a l’exposició “El Grup de
Tarragona 1970-1972”, produïda per Catalunya Caixa.
Participació i cessió de documents per a l’exposició “Records: 50 anys del
Batalló Infantil creat per a la commemoració del 150è aniversari del
setge”, produïda per l’Associació Setge de Tarragona 1811.
Col·laboració i cessió de la pel·lícula Tarragona: Balcón del Mediterraneo, per a
l’exposició “Un turisme de postal” de Catalunya Caixa.

PUBLICACIONS
Edició i presentació del número 6 de la col·lecció Quaderns de l’Arxiu, amb el
títol de Tarragona a la Guerra del Francès (1808-1813).
Coedició del Catàleg de l’exposició Tarragona a la Guerra del Francès,
conjuntament amb l’Autoritat Portuària de Tarragona.
Col·laboració en l’edició del còmic 1811. El setge de Tarragona, editat per
l’Ajuntament de Tarragona
Participació en l’Extraordinari sobre la Guerra del Francès publicat pel Diari
de Tarragona.
“Explicar la història”, article publicat al Diari de Tarragona (28.06.2011) sobre
els actes del Bicentenari del setge de Tarragona.
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Participació i col·laboració en el llibre de GÜELL, Manel: La crisi de la Guerra
del Francès (1808-1814) al Camp de Tarragona. Tarragona: Cercle d’Estudis
Històrics i Socials Guillem Oliver del Camp de Tarragona, Tarragona, 2011.
Participació i col·laboració en la publicació de la revista Kesse 44,
Extraordinari sobre la Guerra del Francès a Tarragona, editada pel Cercle
d’Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver del Camp de Tarragona, Tarragona,
2011.
Participació i col·laboració en l’article Inventari de barraques de Toni
Orensanz, publicat a La Vanguardia (11.02.2011).
Coordinació de la publicació del llibre Lo caragirat, de Josep Martí Folguera,
amb una edició a cura de Jordi Tiñena.
Coordinació de la nova col·lecció Tarragona. Història i Patrimoni, una
coedició amb Arola Editors.
Article “El fons documental de la Junta del Corregiment de Tarragona” a A
Carn ! Publicació electrònica d’Història Militar Catalana, núm. 16.
Col·laboració en l’edició del col·leccionable Tarragona. Recull gràfic 18631967, per editorial Efadós amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona

DOCUMENTALS I AUDIOVISUALS
Producció de l’audiovisual El setge de Tarragona durant la Guerra del
Francès.
Producció de l’audiovisual 1811-2011 Bicentenari del setge de Tarragona.
Participació en l’audiovisual sobre El Grup de Tarragona 1970-1972.
Participació en l’audiovisual 50 anys del Batalló Infantil creat per a la
commemoració del 150è aniversari del setge.

CONFERÈNCIES
Participació en la taula rodona El Grup de Tarragona 1970-1972, juny de
2011.
Participació en la taula rodona Guerra i revolució a la província de
Tarragona, octubre de 2011.
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Conferència Revolució i guerra civil: economia i paper moneda a
Tarragona, novembre de 2011.

PROJECTES DE RECERCA HISTÒRICA I DIFUSIÓ
En el marc dels projectes adreçats a la restitució de la memòria democràtica
s’ha coordinat la recerca sobre Les víctimes de la repressió revolucionària i
franquista a Tarragona (1936-1947), accessible a través del web.
Presentació de la segona fase del projecte Arxiu audiovisual de personatges
de les festes de Tarragona, a càrrec d’un equip de l’Arxiu Històric de la Ciutat
de Tarragona amb els recursos tècnics facilitats pel Canal de Televisió TAC 12.
En el desenvolupament d’aquest projecte s’han enregistrat 20 entrevistes
realitzades a persones que poden aportar un testimoni significatiu.
Presentació i desenvolupament del projecte Capsa de sabates 2.0 L’àlbum de
fotografies dels tarragonins. Un espai web on guardar i compartir les
fotografies familiars, un espai que permet crear una memòria col·lectiva de les
famílies que han viscut a Tarragona. El web està administrat per l’Arxiu Històric
de la Ciutat de Tarragona que es compromet a conservar les fotos familiars
com a part de la memòria col·lectiva i també privada de cada família.
Inici del projecte de l’Arxiu Sonor de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona,
conjuntament amb Tarragona Ràdio. Aquest programa de treball es fixa
digitalitzar tots els documents sonors de Tarragona Ràdio, per a la seva
preservació i per a facilitar l’accés a la seva consulta.

PARTICIPACIÓ EN JURATS, COMISSIONS, JORNADES I CONGRESSOS
Participació dels tècnics de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona en:
Membre del jurat del Premi Tarragonès de Difusió Eutyches, convocat
pel Consell Comarcal del Tarragonès.

DIFUSIÓ EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
17/01 Roda de premsa de presentació del col·leccionable Tarragona. Recull
gràfic 1863-1967, per editorial Efados amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Tarragona
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27/01 Roda de premsa de presentació del programa d’actes 1811. Tarragona
assetjada, en commemoració del Bicentenari del setge de Tarragona durant la
Guerra del Francès.
02/02 Roda de premsa de presentació del projecte d’àlbum de fotografies
domèstiques del tarragonins: Capsa de sabates 2.0.
08/02 Roda de premsa de presentació de la segona fase de l’arxiu
audiovisual amb vint entrevistes més a persones significatives de la Festa
Major de Tarragona
11/02 Publicació de l’article Inventari de barraques de Toni Orensanz a La
Vanguardia, amb la col·laboració de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona.
15/03 Roda de premsa presentació del conte Tinc un gat de tres colors i de
la seva distribució a les escoles, dins del programa 1811. Tarragona
assetjada.
22/03 Roda de premsa de presentació del web del Servei d’Arxiu i
Documentació Municipal, amb més de 150.000 documents digitalitzats i 25.000
fotografies.
29/03 Entrevista a Tarragona Ràdio sobre el nou web del Servei d’Arxiu i
Documentació Municipal
27/05 Article a Diari de Tarragona sobre l’activitat de difondre el setge de
Tarragona a les escoles i de la distribució del conte Tinc un gat de tres
colors.
10/06 Entrevista a Ràdio Nacional d’Espanya sobre les activitats de 1811.
Tarragona assetjada.
22/06 Entrevista a Onda Cero sobre les activitats de 1811. Tarragona
assetjada.
22/06 Roda de premsa de presentació de la segona fase dels actes de 1811.
Tarragona assetjada.
25/06 Entrevista a Tarragona Ràdio sobre la segona fase dels actes de 1811.
Tarragona assetjada.
28.06 Article al Diari de Tarragona sobre els actes de 1811. Tarragona
assetjada.
28/06 Reportatge dels actes 1811. Tarragona assetjada emès per TAC 12.
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08/07 Emissió del reportatge de 1811-2011 Bicentenari del setge de
Tarragona a la Xarxa de Televisions Locals de Catalunya.
21/09 Emissió per TAC12 de l’audiovisual 1811-2011 Bicentenari del setge
de Tarragona.
19/10 Entrevista a Tarragona Ràdio sobre la difusió de la pel·lícula Tarragona
Balcón del Mediterraneo en el web del Servei d’Arxiu i Documentació
Municipal.
29/11 Reportatge de Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona emès per TAC12
en el programa “10 comarques” sobre la recuperació del patrimoni audiovisual.

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Felicitació de la Junta de Govern Local a l’Arxiu Històric de la Ciutat de
Tarragona, acordada en la sessió ordinària del dia 15 de febrer, per la tasca
duta a terme en relació a l’estudi del barraquisme.

Jordi Piqué Padró
Cap del Servei d’Arxiu i Documentació Municipal
Tarragona, 31 de gener de 2012
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