MEMÒRIA 2013
Servei d’Arxiu i Documentació Municipal
Tarragona, 31 de gener de 2013

MEMÒRIA DE L’ANY 2013
Servei d’Arxiu i Documentació Municipal

1.

ARXIU ADMINISTRATIU I GESTIÓ DOCUMENTAL

DOCUMENTACIÓ TOTAL I INCREMENT DE L’ANY 2013
Documentació a 31.12.2012 ................................
Increment registrat l’any 2013 ..............................
Documentació a 31.12.2013 ................................
1.1.

8.214 metres lineals
142 metres lineals
8.356 metres lineals

QUADRE DE CLASSIFICACIÓ

En relació al Quadre de Classificació de la documentació municipal, s’han dut a
terme les tasques següents:
* Revisió de la codificació i descripció dels processos implantats a
SIGEM
*

Revisió dels codis i descripció del quadre de classificació:
02.05. Contractació
05.05. IMET
02.24. Serveis Socials
05.02. Institut Municipal de Serveis Socials:
- IMSS
- Unitats Tècniques de Suport (USIF, UTICS, UTAD, UGGA)

1.2.

ARXIUS DE GESTIÓ

Revisió i implantació dels codis dels Arxius de Gestió.
Suport i millora de la gestió documenta en els següents Arxius de Gestió:
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•

05.05. IMET
Revisió dels codis del quadre de classificació eliminació de la
documentació corresponent a les matrícules d’alumnes.

•

02.28. Guàrdia Urbana
Estudi i informe corresponent a la documentació per traslladar a la
nova seu i/o transferir a l’Arxiu Administratiu.

•
•

02.24. Benestar social i
05..02. INSS
Estudi i proposta de millora de la gestió de la documentació
(transferències, QC, eliminació, duplicitats etc )

•

02.22. Relacions ciutadanes:
Estudi i proposta de millora de la gestió documental
Lliurament de la relació nominal d’expedients d’honors i distincions

•

05.04. Patronat Municipal d’Esports
Valoració de la documentació per a transferir i/o eliminar i millora de
la gestió documental

•

05.05. IMET
Revisió de la documentació generada per les llars d’infants.
Transferències, conservació / eliminació.

1.3. GESTIÓ DELS APLICATIUS SERVEI D’ARXIU I DOCUMENTACIÓ
MUNICIPAL

Durant l’any 2013, la informació continguda a la base de dades sobre la qual
dirigeix la consulta i el préstec a l’aplicatiu del Sistema de Gestió Documental
ha augmentat un 7%, passant dels 183.842 registres als 196.132 registres.
Actualment, aquesta base de dades informa sobre més de 610.000 expedients
transferits al Servei d’Arxiu i Documentació Municipal des de la seva creació,
l’any 2004.
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Alguns Arxius de Gestió, com els 02.36.Esports i 05.02. IMSS, encara
gestionaven aïlladament la seva documentació en EXCEL. Durant aquest any
s’han integrat en l’aplicatiu del Servei d’Arxiu i Documentació Municipal.
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).

1.3.1. Aplicatiu de gestió de les Llicències d’Obres i Activitats
Classificades
Gestió, manteniment i increment dels expedients de les sèries de llicències
d’obres i activitats classificades a l’aplicatiu de consulta i préstec que es pot
consultar a la Intranet.
S’ha ampliat l’accés a la consulta fins l’any 1986 en les Llicències d’Obres que
compta amb 33.742 registres (1835-1986) .
S’ha ampliat l’accés a la consulta fins l’any 1996 en les Activitats Classificades
que compta amb 30.167 registres (1857-1996).
Actualment, continua la tasca de catalogació de les dues sèries documentals
esmentades.

1.3.2. Aplicatiu de gestió dels convenis
Conjuntament amb la Secció d’Informàtica, revisió de l’aplicatiu i millora del
mòdul consulta. S’ha possibilitat la cerca per a qualsevol dels camps de
consulta.

1.3.3. Anul·lació de les Bdades ACCES i traspàs per la gestió dels
registres en unes noves Bdades
En previsió de la supressió del programari ACCES, s’han estudiat les
repercussions per a la gestió de la documentació des del Servei d’Arxiu i
Documentació.
S’ha informat a la Secció d’Informàtica que actualment es gestionen més de 45
bases de dades ACCES i que la seva eliminació immediata comportaria greus
problemes en la seva gestió.
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Preveient una eliminació gradual, s’ha desenvolupat un nou aplicatiu com a
prova per a la seva possible substitució. En fase de proves s’està treballant els
registres corresponents a la gestió de les imatges en una sola base de dades. .

1.3.4. Intranet
S’ha revisat i actualitzat la informació del Servei d’Arxiu i Documentació en la
secció: Suport al dia a dia.
Notícia sobre la creació del Servei d’Informació i Referència (SIR), 10 d’abril.

1.4.

SERVEI DE PRÉSTEC I CONSULTA INTERNA

En aquest any 2013, la Unitat de Préstec del Servei d’Arxiu i Documentació
Municipal ha donat resposta a 4.815 sol·licituds, és a dir una mitjana de més
de 400 préstecs al mes i d’uns 22 serveis al dia.
Des del dipòsit documental de la Rambla Nova s’han servit 2.718 préstecs; del
dipòsit documental de la Plaça de la Font s’han registrat 80 préstecs; del dipòsit
de la Nau del Polígon Francolí s’ha donat resposta a 709 peticions; i des del
nou dipòsit documental de la Tabacalera s’han facilitat 1.308 préstecs.
Amb més de 300 préstecs sol·licitats, destaquen els Arxius de Gestió següents:
- 02.16. Obertures d’Establiments:
- 02.14. Llicència d’Obres:
- 02.12. Estadística:
- 02.04. Béns i Domini Públic:

1.5.

1.987
814
483s
399

TRANSFERÈNCIES DOCUMENTALS

En el transcurs de l’any 2013 s’han realitzat 50 transferències documentals
ordinàries (revisades i seguint el procediment establert), amb un total de 1.729
caixes. Aquestes xifres representen una mitjana de prop de 4,1 transferències i
144 unitats d’instal·lació al mes.
En concret s’han transferit 304 unitats al dipòsit documental de la Rambla Nova
i 1.425 al dipòsit documental de la Tabacalera.
Així mateix, s’han reintegrat 124 expedients procedents de transferències
d’anys anteriors.
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1.6. 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.

1.7.

AVALUACIÓ I ELIMINACIÓ DE DOCUMENTS

S’han identificat i separat per a la seva posterior eliminació 89 caixes
corresponents a Informes d’arrelament social, segons les TAAD es poden
eliminar passat un any des de la seva creació.

1.8.

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,
durant l’any 2013, s’han realitzat la següents actuacions:
• S’han eliminat 346 caixes d’esborranys i còpies de documentació que es
conservaven al dipòsit documental de la Nau del polígon.
• S’ha procedit a l’estudi de la documentació que es conservava en l’Arxiu
de Gestió 11.00. Servei Municipal d’Habitatge i s’ha autoritzat
l’eliminació de 42 caixes de còpies i esborranys.
• 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,
amb un total de total 8.964 Kgs.
• Documentació eliminada directament des del Servei d’Arxiu i
Documentació Municipal amb certificat de destrucció de l’empresa EcoShredder, amb un total de 14.360 quilos de paper.
La conversió de la documentació eliminada en pasta de paper significa la
preservació certificada de 380 arbres.
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1.9.

SERVEI D’INFORMACIÓ I REFERÈNCIA INTERN

Aquest any 2013, el Servei d’Arxiu i Documentació Municipal ha creat el Servei
d’Informació i Referència (SIR) que facilita a tots els usuaris municipals
informació general i assessorament especialitzat sobre els fons documentals,
bibliogràfics i hemerogràfics de L’Arxiu. També, si s’escau, proporciona
informació de referència sobre altres centres d’arxiu i fons documentals. Aquest
servei es materialitza a través del formulari de sol·licitud que es troba a Intranet.
Aquest nou servei es va difondre mitjançant una notícia a la Intranet el dia 10
d’abril de 2013.

1.10. GESTIÓ DOCUMENTAL ELECTRÒNICA
Els tècnics del Servei d’Arxiu i Documentació Municipal han participat en:
- Conjuntament amb el Departament d’Informàtica, revisió i anàlisis dels plecs
de prescripcions tècniques presentades per a la implantació de la Plataforma
de Gestió Documental i Arxiu Electrònic de l’Ajuntament de Tarragona.
- Estudi, disseny i revisió de la base de dades per a l’elaboració del mapa
d’aplicatius.
- Seguiment i revisió de la informació que els Arxius de Gestió introdueixen per
a l’elaboració del mapa d’aplicatius.
- Comissió per a la Implantació de la Plataforma de Gestió Documental i Arxiu
Electrònic
o Joaquim Nolla Aguilà nomenat membre fix de la comissió.
o En Jordi Piqué, nomenat membre rotatori de la comissió.
Aquesta Comissió, entre d’altres punts acordà la creació del grup de treball que
actuarà com a enllaç amb l’empresa SEMIC / BARATZ, (guanyadora del
concurs per la Implantació de la Plataforma de Gestió Documental i Arxiu
Electrònic), integrat per: Dídac Cuadros, Maria José Guillén i Joaquim Nolla.
Aquest grup de treball s’ha reunit tres vegades presencialment amb l’empresa,
a banda dels treballs on-line mitjançant la plataforma creada.
Temes revisats i treballats:
• Quadre de classificació de l’ajuntament de Tarragona
• Quadre de conservació / eliminació (retenció)
• Relació dels codis i Arxius de Gestió
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• Ordenança electrònica
• Circular documents electrònics
Nocions bàsiques gestió integral docs electrònics
Revisió de codis quadre de classificació
• Revisió dels nivells d’accés a la documentació
• Estudi de la relació usuaris EDAP.
• Revisió de la proposta de gestió de metadades
• Proposta de l’empresa per a la gestió documentació digital (estructura de
carpetes en quadres de classificació propis per a cadascun dels Arxius
de Gestió).
• Revisió del vocabulari comú.
Els tècnics del Servei d’Arxiu i Documentació Municipal han desenvolupat i/o
participat en:
• Elaboració i publicació a la Intranet del document Nocions bàsiques
sobre els documents electrònics.
• Revisió de l’aplicatiu de contractació.
• Estudi i valoració d’aplicatius de gestió documental.
• Revisió i proposta per a la gestió dels expedients electrònics en l’Arxiu
de Gestió 01.00. Alcaldia.
• Proposta Pla director i proposta de creació de grup de treball de Gestió
Documental i Arxiu Electrònic.

1.11. FORMACIÓ
Normes tècniques d’interoperabilitat i la seva incidència al món dels
arxius
Associació d’Arxivers de Catalunya – Gestors de documents
Barcelona, 12 i 13 de febrer de 2013.
Riscos i mesures preventives al lloc de treball: Tècnic i administratiu
Sociedad de Prevención ASEPEYO.
Metodologia per a l’elaboració de propostes d’avaluació i accés
documental
Comissió Nacional d’Accés Avaluació i Tria de Documentació.
Tarragona, 7 de juny de 2013.
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La seguretat a la Gestió i a l’Intercanvi d’Informació a les Administracions
Gestió documental i processos
Escola Superior d’Arxivística i Gestió de documents. Escola de Prevenció i
Seguretat Integral. Adscrites a la UAB.
Barcelona, novembre – desembre 2013.
Conservació i eliminació de documents d’empresa
Associació d’Arxivers – Gestor de documents de Catalunya.
Tarragona, 19 de novembre de 2013.
La gestió documental als ens locals: casos pràctics
Localret.
Barcelona, 3 de desembre de 2013.
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2.

2.1.

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE TARRAGONA
I CENTRE D’IMATGES DE TARRAGONA
GESTIÓ DEL PATRIMONI DOCUMENTAL

INGRESSOS DE NOUS FONS I DOCUMENTS
En el transcurs de l’any 2013, L’Arxiu ha ingressat els següents fons i
documents:
•

Fons documental Comunitat de Regants de Tarragona (1845 1966).

•

Fons documental de la Societat Coral l’Àncora (1883 – 1999),
segon lliurament, 309 fotografies de gran format.

•

Fons documental del Grup Escènic Atenea (1961 - 2011).

•

Fons documental del Col·legi Oficial de Decoradors
Dissenyadors d’Interiors de Tarragona (1979 – 2005).

•

Fons fotogràfic Chinchilla (1917 – 2013), més de 300.000 imatges.

•

Fons fotogràfic Taller Escola d’Arqueologia (TED’A), 214
fotografies lliurades per Jaume Massó.

•

Col·lecció fotogràfica publicada al llibre l’Abans a Tarragona
d’Editorial EFADOS, 1.287 imatges.

•

Col·lecció fotogràfica de David Martínez Villena, 613 fotografies
de carrers de la ciutat dels anys setanta.

•

Col·lecció plaques de vidre de Lluís Pons Riba, 103 imatges
estereoscòpiques.

•

Col·lecció fotogràfica de la família Serres – Cirujeda, 185 plaques
de vidre, 234 negatius, 325 positius i 65 postals.

•

Col·lecció fotogràfica d’Albert Saludes, 111 plaques de vidre, 167
negatius, 12 diapositives i 182 positius.

i
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•

Fotografies relacionades amb la Fàbrica de Tabacs de
Tarragona: Tabacalera
Jordi Barberà Rizo, 1.135 fotografies digitalitzades
Francesc Barriach, 12 fotografies digitalitzades
Jordi Freixa, 25 fotografies digitalitzades

INSTRUMENTS DE DESCRIPCIÓ REALITZATS DURANT L’ANY 2013
Inventari del fons municipal (1300-2007)
Continuació de la descripció, classificació i gestió en una base de dades
que ja compta amb 27.045 registres.
Inventari del fons d’imatges (1870-2011)
Continuació del programa de treball amb la descripció, classificació i
inventari amb el resultat de 16.254 registres que identifiquen 67.994
fotografies.
Catàleg de plànols del fons municipal (1803-1984)
1.210 registres.
Catàleg de la sèrie d’Actuacions Urbanístiques (1827 – 1987)
Continuació de la descripció, classificació i catalogació, amb 35.237
expedients.
Catàleg de la sèrie d’Obertures d’Establiments (1827 - 1996)
Continuació de la descripció, classificació i catalogació, amb 30.174
expedients.
Catàleg del fons audiovisual
Descripció de 1.385 registres.
Biblioteca auxiliar de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona
Continuació de la catalogació de llibres, amb 1.527 registres.

CONSERVACIÓ,
DOCUMENTAL

PRESERVACIÓ

I

REPRODUCCIÓ

DEL

PATRIMONI

El mes de maig de 2013 va entrar en funcionament el servidor propi del Servei
d’Arxiu i Documentació Municipal, QNAPARXIU. Actualment, presenta un espai
ocupat de 830 GB. Aquest servidor permet d’una banda alliberar espai al
servidor general i per l’altre garantir la preservació de la documentació digital.
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Durant l’any 2013 s’ha continuat amb el programa de treball per a la
digitalització de documentació, amb l’objectiu doble d’assegurar la seva
conservació i de facilitar la seva consulta o difusió.
plànols del fons municipal:
fotografies aèries gran format:
plaques de vidre:
negatius:

312 unitats
100 unitats
285 unitats
2.200 unitats

CONVENIS DEL SERVEI D’ARXIU I DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL
Conveni entre la Conselleria de Patrimoni Històric i l’editorial EFADOS per a
l’acceptació de 1.287 fotografies publicades al llibre Tarragona. Recull 1863 –
1967 de la col·lecció L’Abans.
Conveni entre la Conselleria de Patrimoni Històric i el Sr. Josep Sabat Brasó
per a l’acceptació del seu fons personal.
Conveni entre la Conselleria de Patrimoni Històric i el Sr. Ramon Segú
Chinchilla per la cessió del fons fotogràfic Chinchilla.

2.2. SERVEIS DE L’ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE
TARRAGONA
I
DEL
CENTRE
D’IMATGES
DE
TARRAGONA
SERVEI DE CONSULTA
Usuaris sala de consulta:
Unitats documentals consultades:
Consultes per correu:
Consultes correu electrònic:
Consultes telefòniques:
Total serveis prestats
Usuaris WEB:
Pàgines vistes al web:
Mitjana permanència / visita

607
1.582
25
285
220
1.137
16.826
150.795
3 minuts i 15 segons
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SERVEI DE REFERÈNCIA I ASSESSORAMENT
L’Arxiu facilita a tots els usuaris el Servei d’Informació i Referència (SIR).
Aquest servei ofereix informació general i assessorament especialitzat sobre
qualsevol tema la informació del qual es pugui localitzar en els fons
documentals, bibliogràfics i hemerogràfics custodiats a L’Arxiu. També, si
s’escau, proporciona informació de referència sobre altres centres d’arxiu i fons
documentals. Aquest servei es materialitza a través del formulari de sol·licitud
que es troba al web, també es pot omplir presencialment a L’Arxiu o bé
demanar-lo per correu electrònic, correu postal i telèfon.
A partir de la recerca en els padrons municipals i a petició dels ciutadans
interessats, s’han emès 18 informes sobre les dades de naixement i residència
durant el segle XIX de diferents veïns de la ciutat.
D’altra banda, s’han elaborat 8 informes sobre temes històrics a petició de
diferents departaments de l’Ajuntament de Tarragona.

SERVEI DE RECERCA I CESSIÓ D’IMATGES
En total, durant l’any 2013, el Centre d’Imatges de Tarragona, ha atès 44
sol·licituds, amb recerca, selecció i cessió de 318 fotografies.
Recerca i cessió de 6 fotografies a M. Cinta Virgili Llauradó.
Recerca i cessió de 1 fotografia per a l’edició del llibre El primer
franquisme sindical a Tarragona i Comarca. Persones i actuacions,
editat per Arola Editors.
Recerca i cessió de 9 fotografies per a l’edició del llibre Tarragona
Panoràmica, editat per Efadós Editorial.
Recerca i cessió de 8 fotografies per a l’edició del llibre El comerç a la
Rambla de Tarragona. Pas a pas, editat per la Cambra de Comerç de
Tarragona.
Recerca i cessió de 10 fotografies a TAC 12 per a un especial de la
Setmana Santa.
Recerca i cessió de 1 fotografia per a l'ambientació de l’establiment
comercial la Fresca del Fòrum.
Recerca i cessió de 2 fotografies a Roger Marí Torras.
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Recerca i cessió de 2 fotografies a Comercial Padrell, exposició en motiu
del 50è aniversari d'obertura de l'establiment.
Recerca i cessió d'1 fotografia a Memorial Democràtic per a l'edició del
catàleg i l'exposició Catalunya en Transició.
Recerca i cessió de 10 fotografies per a l'ambientació del local Seaside.
Recerca i cessió d'11 tires de negatius a Emili Mateu Morelló.
Recerca i cessió de 5 fotografies al Diari Més per un reportatge sobre
Josep Maria Recasens.
Recerca i cessió de 4 audiovisuals a TAC 12 per fer un especial sobre
l'alcalde Josep Maria Recasens..
Recerca i cessió de 2 fotografies a la Conselleria de Cultura per a la
targeta de presentació dels gegants moros petits.
Recerca i cessió de 10 fotografies a l'Autoritat Portuària per a l'edició de
La targeta postal a Tarragona - 100 anys d'història (1897-1996).
Recerca i cessió d'1 fotografia a la revista Fet a Tarragona pel reportatge
Érem joves i tot estava per fer...
Recerca i cessió de 2 fotografies a la revista Fet a Tarragona pel
reportatge Chinchilla: memòria gràfica de Tarragona.
Recerca i cessió de 4 fotografies a l'arxiu municipal de Cambrils per a
l'exposició Història del port de Cambrils.
Recerca i cessió de 3 fotografies pel reportatge El castell més estimat
publicat al blog de Tarragona Cultura i la revista Fet a Tarragona.
Recerca i cessió de 38 fotografies a TAC 12 per al documental sobre la
repressió revolucionària.
Recerca i cessió de 10 fotografies a Alba Guinovart.
Recerca i cessió d'1 fotografia al Diari de Tarragona per a un reportatge
sobre l'escola Saavedra.
Recerca i cessió de 3 fotografies a l'Autoritat Portuària de Tarragona per
a l'exposició 100 anys de Tinglados.
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Recerca i cessió de 24 fotografies a l'Oficina de Projectes de
l'Ajuntament de Tarragona per al projecte de remodelació de l'edifici de
la plaça de la Font.
Recerca i cessió de 6 fotografies a l'Oficina d'Urbanisme de l'Ajuntament
de Tarragona per al projecte de remodelació de la plaça dels Infants.
Recerca i cessió de 1 fotografia per a l’edició del llibre Catalunya, nació
d'Europa. 1714-2014, editat per Enciclopèdia Catalana
Recerca i cessió de 7 fotografies per a l'edició del llibre La Chartreuse
de Tarragona, editat per Gestión 4 Estudios.
Recerca i cessió de 4 fotografies per a una exposició a la comissaria de
la Guàrdia Urbana en motiu de la seva inauguració.
Recerca i cessió d'11 fotografies a la colla Xiquets de Tarragona per a
integrar dins d'un aplicatiu de gestió d'imatges sobre la colla.
Recerca i cessió de 20 fotografies i 5 audiovisuals per a la realització
d'un documental sobre la visita de Dalí a Tarragona.
Recerca i cessió d'1 fotografia a la revista Fet a Tarragona per un
reportatge sobre l'estàtua d'august i la visita del comte Ciano.
Recerca i cessió de 15 imatges per a la publicació al web
tanatoritarragona.cat, SERFUMT.
Recerca i cessió de 5 fotografies per a la revista Públics
Recerca i cessió d'1 fotografia a la Brigada Municipal per fer una
reproducció de l'antiga estació al parc de la Ciutat
Recerca i cessió d'1 fotografia per a l'exposició Memòria Democràtica a
Tarragona: un passat per no oblidar.
Recerca i cessió de 3 fotografies a Enric Roca, Brigada d’Obres
Municipal.
Recerca i cessió de 3 fotografies a Imma Teixell de la Conselleria de
Patrimoni.
Recerca i cessió de 4 imatges per a la publicació Les dones de
Torreforta.
Recerca i cessió de 4 imatges al Diari de Tarragona per a la publicació
de l'article Fotografía en sepia digital.
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Recerca i cessió de 20 fotografies a Josep Ferrer Bosch.
Recerca i cessió de 10 fotografies a l'Autoritat Portuària de Tarragona
per a l'exposició Gremi de Marejants "300 anys processonant".
Recerca i cessió d’una fotografia de l’antiga estació del ferrocarril a Marc
Antillac, cap de la Brigada d’Obres Municipal.
Recerca i cessió de 6 fotografies pel col·leccionable del Diari de
Tarragona 100 portades històriques del Diari de Tarragona.

2.3.

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ I PROJECCIÓ EXTERIOR

WEB I XARXES SOCIALS
El web de L’Arxiu http://arxiu.tarragona.cat, 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 33.500 fotografies del fons fotogràfic
municipal i a diversos audiovisuals.
Durant l’any 2013, s’han publicat 25 notícies al web de L’Arxiu.
D’altra banda, L’Arxiu també administra el web http://1811.tarragona.cat que
conté les programacions, conferències, publicacions i audiovisuals relatius a la
commemoració del Bicentenari del Setge de Tarragona durant la guerra del
Francès.
Per la seva banda, el web http://capsadesabates.tarragona.cat és la plataforma
del projecte d’àlbum domèstic dels tarragonins, amb 70 àlbums i més de 800
fotografies.
Estadístiques:
http://arxiu.tarragona.cat:
11.633 visites
74.890 planes vistes
3,50 minuts de mitjana per visita
http://1811.tarragona.cat:
2.449 visites
7.719 planes vistes
2,25 minuts de mitjana per visita
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http://capsadesabates.tarragona.cat
2.744 visites
28.086 planes vistes
2,30 minuts de mitjana per visita

Total :

16.826 visites
110.695 planes vistes
3,15 minuts de mitjana de permanència per visita

Xarxes Socials
Secció fixa setmanal “La finestra de l’Arxiu” a TGN Cultura https://caes.facebook.com/TGNcultura , amb 40 intervencions des del 8 d’abril fins al 30
de desembre de 2013.
Cessió d’imatges per a la secció fixa setmanal “Tal com érem” a https://caes.facebook.com/AjuntamentTGN , 6 intervencions del 23 de novembre a 30
de desembre.

VISITES GUIADES
Durant l’any 2013, s’han atès les següents sol·licituds de visites guiades a les
dependències de L’Arxiu:
31 de gener, de 13 a 14,30 h
Alumnes del Cicle Superior de FP2 de Documentació Sanitària, assignatura
d’Arxius Clínics
Institut Cal·lípolis
Professora Sefa Gras
Assistents: 26 alumnes
13 de febrer, de 10 a 12 h
Alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Animació Sociocultural
Institut Vidal i Barraquer
Professora Pilar Figueras i Torruella
Assistents: 25 alumnes
15 de marc, de 9 a 11 h
Alumnes de Tercer d’Història, assignatura d’Arxivística de la URV
Professora Coral Cuadrada
Assistents: 40 alumnes
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20 de març, de 12,30 a 14 h
Alumnes Tercer Història de l’assignatura Catalunya Contemporània, de la URV
Professor Jordi Roca
Assistents: 40 alumnes
10 d’abril de 10 a 12 h
Alumnes de les assignatures d’Història de les Dones i d’Història Social de la
URV
Professora Meritxell Ferré
Assistents: 20 alumnes
24 de maig de 12 a 14 h
Alumnes de 1er de Batxillerat de l’IES Pons Icart
Professora: Montse Coll
Assistents: 25 alumnes
18 de setembre de 12 a 14 h
Alumnes de 3er d’Història
Assignatura Metodologia Històrica
Professor: Ramon Arnabat
Assistents: 50 alumnes
Total visites .............................................. 226 assistents

EXPOSICIONS
Produïdes per L’Arxiu:
Exposició Tarragona sota les bombes, del 15 de gener fins al 30 d’agost. Ha
estat visitada per 1.103 persones.
Exposició La fàbrica de Tabacs de Tarragona: La Tabacalera, del 23
d’octubre al 31 de desembre. Ha estat visitada per 567 persones.
Total visites exposicions durant l’any 2013 .................................1.669 persones

Participació de l’Arxiu en altres exposicions:
Participació i cessió de documents per a l’exposició El Gremi de Marejants,
produïda per l’Autoritat Portuària de Tarragona.
Participació i cessió de documents per a l’exposició 100 anys de Tinglados,
produïda per l’Arxiu del Port de Tarragona.
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Participació i cessió de documents per a l’exposició “BAN DA VINT”
organitzada en el 20è aniversari de la Banda Simfònica Unió Musical de
Tarragona, en el Teatre Metropol.
Participació i cessió de documents per a l’exposició “100 anys de la festa i
cavalcada dels Reis Mags d’Orient a Tarragona”, produïda per l’Autoritat
Portuària de Tarragona.

PUBLICACIONS
Col·laboració en l’edició del llibre La Llibreria de la Rambla i l’alternativa
cultural de Tarragona (1968-1980), de Ramon Marrugat, publicat pel Centre
d’Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver.
Publicació de l’article El primer alcalde de la represa democràtica a la secció
“El racó de l’Arxiu”, a Fet A Tarragona núm. 1, 14 de setembre.
Col·laboració en la publicació de la Revista Kesse núm. 47, amb el dossier
Santa Tecla. Vida i Llegenda.
Article “Les festes de Santa Tecla de 1985 i 1986: La Televisió Municipal de
Tarragona” a Kesse núm. 47.
Article “Les festes de Santa Tecla de l’any 1963. Ara fa cinquanta anys” a
Kesse núm. 47
Publicació de l’article La Fàbrica de Tabacs de Tarragona a la secció “El racó
de l’Arxiu”, a Fet A Tarragona núm. 2, 14 de novembre.
Article “El fons documental d’Ernest Vallhonrat Llurba” publicat a:
Homenatge a Ernest Vallhonrat Llurba, Tarragona, 2013.
Article “16 de juliol de 1713. Marc històric de la batalla de Torredembarra”.
A: Recull de Treballs, 14. Centre d’Estudis Sinibald de Mas. Torredembarra,
2013. .
Edició del tríptic “La Fàbrica de Tabacs de Tarragona: La Tabacalera”

DOCUMENTALS I AUDIOVISUALS
Producció de l’audiovisual La Fàbrica de Tabacs de Tarragona: La
Tabacalera, setembre de 2013.
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Producció de l’audiovisual La Televisió Municipal de Tarragona (1985-1986).
Producció de l’audiovisual El fons fotogràfic Chinchilla, novembre de 2013.
Participació en el reportatge sobre Els bombardejos a Tarragona pel
Telenotícies de TV3, gener 2013.
Participació en el reportatge sobre Els bombardejos a Tarragona emès per
TAC12, gener 2013.
Participació en el reportatge sobre La Llibreria de la Rambla emès per
TAC12, en el programa “Identitats”, març 2013.
Participació en el reportatge sobre La Televisió Municipal de Tarragona
(1985-1986) emès per TAC12, en el programa “Identitats”, setembre 2013.
Participació en el reportatge Tot recordant Poetes, emès per TAC12,
desembre de 2013.

CONFERÈNCIES, PRESENTACIONS I ACTES
Presentació de la conferència La catalanitat del descobriment d’Amèrica i la
manipulació de la història,
Institut Municipal d’Educació de Tarragona
Tarragona, 17 de gener de 2013
Inauguració de la mostra documental Tarragona sota les bombes.
Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona
L’Arxiu, 75 assistents
Tarragona, 24 de gener de 2013
Conferència Tarragona sota les bombes a càrrec de Jordi Piqué
Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona
L’Arxiu, 75 assistents
Tarragona, 24 de gener de 2013
Presentació del llibre La Idea. Negre sobre blanc. Articles de Josep Alomà,
de Ramon Gras Alomà.
Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona
L’Arxiu, 80 assistents
Tarragona, 1 de febrer de 2013
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Presentació del llibre La Llibreria de la Rambla i l’alternativa cultural de
Tarragona (1968-1980), de Ramon Marrugat.
Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona
L’Arxiu, 75 assistents
Tarragona, 1 de febrer de 2013
Presentació la revista Kesse núm. 47 amb el dossier Santa Tecla. Vida i
Llegenda, editada pel Cercle d’Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver.
Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona
L’Arxiu, 40 assistents
Tarragona, 20 de setembre de 2013
Inauguració de l’exposició La fàbrica de Tabacs de Tarragona: La
Tabacalera
Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona
L’Arxiu, 200 assistents
Tarragona, 23 d’octubre de 2013
Presentació del llibre Atac i defensa de la rereguarda. Els bombardeigs
franquistes a les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre, 1936-1939
Facultat de Lletres / Campus Catalunya, Universitat Rovira i Virgili
Tarragona, 31 d’octubre de 2013
Acte de cessió del fons fotogràfic Chinchilla
Centre d’Imatges de Tarragona
L’Arxiu, 100 assistents
Tarragona, 13 de novembre de 2013

CESSIÓ DE LA SALA D’ACTES PER A ACTUACIONS EXTERNES
Fòrum del Campus d’Excel·lència Internacional Catalunya Sud
Universitat Rovira i Virgili
27 de novembre de 2013
Càpsula de Formació sobre processos de selecció
Tarragona Impulsa
18 de desembre de 2013

PARTICIPACIÓ EN JURATS, COMISSIONS, JORNADES I CONGRESSOS
Els tècnics del Servei d’Arxiu i Documentació Municipal han participat com a:
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Tutor de les pràctiques del Màster de Patrimoni Artístic i Cooperació
Cultural
Facultat de Lletres, Universitat Rovira i Virgili
Tarragona, juliol de 2013
Membre del jurat del Premi de Difusió del Tarragonès
Consell Comarcal del Tarragonès
Tarragona, 2 d’octubre de 2013.
Participació a la taula rodona Església i construcció d’identitat nacional
Jornada Església i construcció de la identitat nacional
Seminari d’Història de l’Educació
Universitat Rovira i Virgili
Tarragona, 7 d’octubre de 2013
Professor de l’Aula d’extensió de la Gent Gran
Universitat Rovira i Virgili
Tarragona i Constantí, Curs 2013-2014
Presentació del projecte de recuperació del fons de la Televisió Municipal
de Tarragona (1985-1986) a l’Observatori d’Arxius i Televisions Locals a
Girona, 4 de novembre de 2013.
Professor del curs Eines per a la recerca. Els arxius i els documents.
Centre d’Estudis Sinibald de Mas. Biblioteca Maria Antònia de Torredembarra.
Torredembarra, maig de 2013.
Conferència 13 de juliol de 2013. La batalla de Torredembarra.
Regidoria de Patrimoni.
Ajuntament de Torredembarra, 18 de juliol de 2013.
Conferència 300 anys. La Guerra de Sucessió a les comarques de
Tarragona.
Centre Cultural del Morell. 11 d’octubre de 2013.
Vocal del tribunal del IX Premi de recerca de batxillerat
Convocat per l’entitat Sinibald de Mas, dins del Cartell de premis vila de
Torredembarra. 2013.
President del tribunal de la 1a Beca de recerca i investigació del Morell.
Ajuntament del Morell
Novembre de 2013.
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DIFUSIÓ EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
08/01 Notícia Més Tarragona sobre la commemoració del 75è aniversari dels
bombardejos sobre la població civil de Tarragona.
22/01 Reportatge del Diari de Tarragona relatiu als bombardejos sobre la
ciutat.
22/01 Programa de Tarragona Ràdio sobre els bombardejos sobre la ciutat.
27/01 Reportatge del Diari de Tarragona relatiu als bombardejos sobre la
ciutat.
31/01 Notícia del Diari de Tarragona sobre la presentació a L’Arxiu del llibre La
idea. Negre sobre blanc. Articles de Josep Alomà.
01/02 Notícia de Més Tarragona sobre la presentació a L’Arxiu del llibre La
idea. Negre sobre blanc. Articles de Josep Alomà.
27/02 Notícia de Més Tarragona sobre la presentació a L’Arxiu del llibre La
Llibreria de la Rambla.
28/02 Notícia del Diari de Tarragona sobre la presentació a L’Arxiu del llibre La
Llibreria de la Rambla.
28/02 Notícia a TAC12 sobre la presentació del llibre La Llibreria de la Rambla i
l’alternativa cultural de Tarragona (1968-1980), de Ramon Marrugat.
03/03 Reportatge a Diari de Tarragona sobre la presentació del llibre La
Llibreria de la Rambla i l’alternativa cultural de Tarragona (1968-1980), de
Ramon Marrugat.
14/03 Reportatge a TAC 12, programa “Identitats” sobre el llibre La Llibreria de
la Rambla i l’alternativa cultural de Tarragona (1968-1980), de Ramon
Marrugat.
24/04 Notícia a Diari de Tarragona sobre el fons documental de Josep Sabat
Brasó.
24/04 Notícia a Més Tarragona sobre el fons documental de Josep Sabat
Brasó.
21/05 Notícia Més Tarragona sobre la pel·lícula Tarragona. Balcón del
Mediterráneo.
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24/07 Reportatge al Diari de Tarragona sobre el Centre d’Imatges de Tarragona
/ L’Arxiu.
03/09 Article Fet a Tarragona, “La Tabacalera torna a renéixer a L’Arxiu”.
19/09 Notícia Més Tarragona sobre la presentació de la revista Kesse núm. 47
amb el dossier Santa Tecla. Vida i Llegenda.
20/09 Notícia Diari de Tarragona sobre la presentació de la revista Kesse núm.
47 amb el dossier Santa Tecla. Vida i Llegenda.
20/09 Participació en el programa especial de les Festes de Santa Tecla de
Tarragona Ràdio sobre la presentació de la revista Kesse.
21/09 Notícia de TAC12 sobre la Televisió Municipal de Tarragona.
10/10 Reportatge a Diari de Tarragona sobre la pel·lícula Tarragona. Balcón del
Mediterráneo.
17/10 Reportatge de TAC12 al programa l’Auditori sobre la Televisió Municipal
de Tarragona.
23/10 Notícia a Diari de Tarragona sobre la inauguració de l’exposició La
Fàbrica de Tabacs de Tarragona: La Tabacalera.
23/10 Notícia a Diari de Tarragona sobre la inauguració de l’exposició La
Fàbrica de Tabacs de Tarragona: La Tabacalera.
23/10 Notícia a Més Tarragona sobre la inauguració de l’exposició La Fàbrica
de Tabacs de Tarragona: La Tabacalera.
24/10 Programa de Tarragona Ràdio sobre la inauguració de l’exposició La
Fàbrica de Tabacs de Tarragona: La Tabacalera.
26/10 Article de Fet a Tarragona sobre l’exposició La Fàbrica de Tabacs de
Tarragona: La Tabacalera.
13/11 Notícia al Telenotícies de TV3 sobre la cessió del fons fotogràfic
Chinchilla.
13/11 Notícia a TAC12 sobre la cessió del fons fotogràfic Chinchilla.
14/11 Notícia a Diari de Tarragona sobre la cessió del fons fotogràfic Chinchilla.
14/11 Notícia a Més Tarragona sobre la cessió del fons fotogràfic Chinchilla.
14/11 Notícia a La Vanguardia sobre la cessió del fons fotogràfic Chinchilla.
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15/11 Entrevista a Ràdio Nacional d’Espanya sobre la cessió del fons fotogràfic
Chinchilla.
29/12 Reportatge al Diari de Tarragona sobre la Tabacalera i la seva exposició.
Total 34 notícies en els mitjans de comunicació.

2.4.

PRÀCTIQUES EXTERNES

Pràctiques del Curs de Postgrau Especialista Universitari en Arxivística
Fundación Carlos Amberes, UNED
Tarragona març i abril de 2013.
Pràctiques del Màster de Patrimoni Artístic i Cooperació Cultural
Facultat de Lletres, Universitat Rovira i Virgili
Tarragona, juliol de 2013.
Pràctiques Estada a l’empresa
Col·legi Sagrat Cor
Tarragona, juliol de 2013.
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3. BIBLIOTECA HEMEROTECA MUNICIPAL DE
TARRAGONA
Durant el transcurs de l’any 2013 s’ha esdevingut el trasllat i la integració en el
Servei d’Arxiu i Documentació Municipal de la Biblioteca Hemeroteca Municipal
de Tarragona, des de les dependències del carrer Major a les noves
instal·lacions de L’Arxiu, M2, Espai Tabacalera, Avinguda Vidal i Barraquer.

3.1. GESTIÓ
DEL
HEMEROGRÀFIC

PATRIMONI

BIBLIOGRÀFIC

I

3.1.1. NOUS FONS INGRESSATS
Nombre de monografies ingressades durant el 2013: 105
Provenen d’intercanvi o donació ja que l’any 2013 tampoc s’ha pogut fer
compra de llibres.
S’han introduït 1.365 registres nous a la base de dades de les quals
destaquem:
Llibres : 127
Cartells : 52
Articles (diari, revista, llibres...) : 891

Donacions
Donació Enric Baixeras Sastre. Gestió, selecció i trasllat del fons local de la
biblioteca d’Enric Baixeras Sastre.
Donació Josep M. Recasens i Comes. Gestió, selecció i trasllat del fons local
de la biblioteca de Josep M. Recasens i Comes.
Donació Josep M. Rosselló. Gestió i trasllat de la cessió de documentació i
obra de Josep M. Rosselló.
Donació Federico Bardají. Recull de premsa, revistes, fulletons i programes
relacionats amb els barris de Camp Clar i Riuclar i les actuacions de SOS
Racisme als barris de la ciutat.
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3.2. SERVEI DE CONSULTA
La BHMT va estar tancada per trasllat entre els mesos de juny i octubre. Tot i
que es va seguir atenent als usuaris per telèfon o per correu electrònic, el
nombre d’usuaris presencials ha disminuït considerablement.
Hem comprovat que un nombre molt elevat de consultes a la pàgina web
provenen d’una adreça de pandora que fins ara no s’havia comptabilitzat i que
a partir d’enguany la tindrem en compte.

Total usuaris 2013
Usuaris presencials, correu electrònic, telèfon: 1.241
Usuaris web: 10.680
Usuaris premsa des de Pandora: 13.068
TOTAL: 24.989

3.3. DIFUSIÓ
3.3.1 EXPOSICIONS

Catalunya bombardejada. 75è aniversari dels bombardeigs sobre la
població civil. Exposició itinerant produïda pel Memorial Democràtic Antic
Ajuntament fins el 27 de gener. L’aportació de la BHMT va ser la documentació
del fons de Lluis de Salvador i Andrés i premsa de l'època relativa als
bombardejos.
La bona acollida i l’ interès entre els ciutadans que va tenir la mostra va fer que
iniciéssim juntament amb el Museu d’Història i l’Arxiu Municipal una crida per
tal de recollir testimonis dels bombardejos que patí la ciutat.
Imatges àuliques. La representació del poder 1800-2000. Exposició de
producció i fons propis produïda pel Museu d’Història i la Biblioteca
Hemeroteca Municipal. Antic Ajuntament des del 5 de juny al 4 d'agost.
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Mostra d’algunes de les imatges de propietat municipal dels monarques i
sistemes polítics que s’han succeït durant aquests dos segles,
contextualitzades amb documents relacionats conservats a la BHMT. Es van
fotografiar tots els quadres, es va digitalitzar tota la documentació i es va
realitzar un reportatge en fotografia de 360º per poder fer la visita virtual.
Recordant poetes. En col·laboració amb el MHT. Tinglado 1 del Moll de Costa
del 19 de desembre de 2013 al 19 de gener de 2014.
Recollida de premsa, fulletons i invitacions, així com l’entrevista a les persones
relacionades amb el cafè per motius professionals, laborals o d’amistat. Creació
del grup de Facebook Recordant Poetes que ha tingut molt bona acollida, amb
300 membres que han aportat imatges i records dels 25 anys que el cafè va
estar obert, entre 1978 i 2003.

3.3.2 PUBLICACIONS
Articles
Públics núm. 155. A La troballa es dona a conèixer el fons de cartells de
Carnaval conservat a la BHMT. Les imatges passen a incorporar-se a la web
de la festa.
Públics núm. 157. A La troballa es dona a conèixer l’anunci del forn del Cisne.
Públics núm. 159. La troballa del mes de juny tracta sobre les festes i falles
que es van celebrar a Tarragona entre 1933 i 1936 a la ciutat.
Públics núm. 160. A La troballa del mes de juliol es va presentar la col·lecció
de cartells antics i programes dels Festivales de Tarragona.
Històries enllaçades El mes d’abril iniciem una col·laboració setmanal al
Facebook de Tarragona cultura per tal de donar a conèixer els fons de la BHMT
i aspectes de la història local molt diversos a través de cartells, anuncis,
fulletons, noticies de premsa i imatges. Al llarg de 2013 ha aparegut en 39
ocasions, entre el 9 d’abril i el 30 de desembre.
La història en un clic. Dins: 100 portadas históricas del Diari de Tarragona
(1808-2013).
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Recordant els bombardejos sobre Tarragona. Butlletí Sindicat d’Iniciativa i
Turisme de Tarragona., núm. 44
11 de juny 2013. Un segle i mig d’història de Tarragona a només un clic. Al
bloc de Tarragona cultura article de Jordi Suriñach.
11 de juny de 2013. Baixeras i Recasens, investigadors / A: Diari de
Tarragona , 11/06/2013 . -- p.22
Altres
Pròlegs dels dos volums El comerç a la Rambla de Tarragona, pas a pas de
Ramon Giner i Rafael Vidal.
Presentació del llibre La Canonja a través del Butlletí Municipal de
l’Ajuntament de Tarragona 1969-2000 de Jaume Gómez Travé. Al Castell de
Masricart el 20 d’octubre.
Selecció d’imatges i de portades pel col·leccionable del Diari titulat: 100
portadas históricas del Diari de Tarragona 1808-2013.
Digitalització de diversos opuscles i llibres sobre el setge de Tarragona per
l’alcalde de Lillo (Toledo) de visita a la ciutat per commemorar l’aniversari del
setge.

3.3.3. HISTÒRIA ORAL
Gràcies a un conveni de col·laboració entre la URV i TAC 12 hem iniciat les
entrevistes per dos projectes:
Projecte Tarragona sota les bombes . Es van entrevistar un total de 19
persones, 11 homes i 8 dones que van viure en primera persona els
bombardejos de la Guerra Civil.
Projecte Recordant poetes. Entrevistes a 23 persones, propietaris, animadors
culturals i clients habituals del cafè per a la realització d’un audiovisual que es
va presentar a l’exposició.
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3.3.4. RUTES
Tamarit, una ruta. La BHMT en col·laboració amb la Biblioteca Pública de
Tarragona i els Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat hem organitzat
una ruta històrica literària a la vil·la closa de Tamarit els dies 13 d'abril i 19 de
maig. Documentació i selecció de textos.

3.3.5. NOUS FONS INCORPORATS A LA PLANA WEB I DISPONIBLES A
LA XARXA

-

-

Cartells de Carnaval
Cartells de Setmana Santa
Cartells i programes dels Festivals de Tarragona
Cartells i programes de les festes i falles de la Segona República.
Diario Español des de 1950 a 1959, gràcies a l’acord amb
l’Hemeroteca Tarragona per intercanviar planes digitalitzades
Butlletí pel Foment de la Sardana l’Harmonia (1931-1936). Revistes
cedides per un particular i digitalitzades a la BHMT.
Butlletí d’Informació Municipal de Tarragona (1969-1974). Digitalitzat
gràcies a personal en pràctiques del departament de disseny gràfic i
autoedició.
Catàleg digital del Llegat Nadal- Malé
Catàleg digital del Llegat Quintana

3.3.6. DIFUSIÓ EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
6 de maig de 2013. Traslladaran la Biblioteca Municipal al Magatzem
número 2 de la Tabacalera / Díaz, Laia . Diari més , 06/05/2013, pàg.3
29 de maig de 2013. Biblioteca Hemeroteca Municipal / Bernabé Bernabé/J.
Manel Mallol . Notícies Tgn , 29/05/2013 , pàg. 5
10 de juny 2013. La hemeroteca municipal se trasllada a la Tabacalera . A:
Diari de Tarragona, 10/06/2013 , pàg. 7
10 de juny 2013. Final d’etapa a la BHMT. A: FET a TARRAGONA.
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3.3.7. ACTIVITATS DIVERSES

Alumnes en pràctiques
Estada a l’empresa: els mesos de juny i juliol un alumne del col·legi Sagrat Cor
ha fet l’estada a l’empresa a la BHMT realitzant tasques diverses relacionades
amb el servei i col·laborant amb les tasques relacionades amb el trasllat.
Pràctiques externes del grau de Comunicació Audiovisual: pràctiques de dos
alumnes de Comunicació audiovisual de la URV per a la gravació de les
entrevistes de Tarragona sota les bombes i Recordant Poetes.

Treballs de recerca
Assessorament i guiatge de 6 treballs de recerca de Batxillerat sobre temes
diversos: Textos literaris del Llegat Carles Babot i Boixeda de la BHMT,
Tarragona sota les bombes, i d’altres encara sense títol definitiu sobre Dones
de la Tabacalera, Ball de Cercolets, Premsa diària, i Carrers de Tarragona.

Servei de publicacions
Durant l’any 2013 s’han repartit més de 600 llibres del fons dipositat a la Casa
Canals. A grans trets els llibres s’han lliurat, sempre sota petició, a les Àrees de
Cultura i Patrimoni, Alcaldia, Relacions Ciutadanes, Salut Pública entre altres.

Formació
Curs Col·leccions i fons patrimonials en temps de crisi. COBDC. Barcelona,
9 i 11 d’abril.

Informes
Informe sobre la situació i necessitats de la BHMT, abril.
Informe sobre el tancament de l’Hemeroteca Tarragona, desembre
Informe sobre la donació de Josep M. Rosselló.
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4. VALORACIÓ DE L’ANY 2013
El 2013 va ser el primer any sencer de funcionament de L’Arxiu, per la qual
cosa es pot fer una primera valoració del que ha representat el servei de gestió
de la documentació i de la informació ubicat en les noves dependències
municipals situades al Magatzem número 2 de l’Espai Tabacalera. A l’edifici de
L’Arxiu es localitzen les seccions de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona,
l’Arxiu Administratiu, el Centre d’Imatges de Tarragona i, des del mes d’octubre
passat, la Biblioteca Hemeroteca Municipal.
En relació als serveis que s’ofereixen als ciutadans s’han registrat més 700
usuaris de la sala de consulta, s’han atès 1.674 peticions d’informació de forma
no presencial mitjançant el correu, el telèfon o el correu electrònic, s’han atès
44 sol·licituds de recerca i cessió de 318 fotografies i es comptabilitzen 40.574
visites a les quatre seccions web que s’administren des del Servei d’Arxiu i
Documentació Municipal.
D’altra banda, cal esmentar 230 persones que han visitat l’espai de forma
guiada en diferents grups organitzats que ho han sol·licitat, més de 700
assistències als diferents esdeveniments celebrats a la sala d’actes
(conferències,
cursos,
presentacions
de
publicacions,
projecció
d’audiovisuals...), així com prop de 1.500 visites a les exposicions o mostres
documentals de l’espai expositiu. A més a més de les dues exposicions de
producció pròpia, el Servei d’Arxiu i Documentació Municipal ha participat en
set exposicions més celebrades en diferents indret de la ciutat.
Pel que fa als nous fons ingressats durant l’any, entre d’altres, cal assenyalar
els fons documentals de la Comunitat de Regants de Tarragona (1845 – 1966),
del Grup Escènic Atenea (1961 - 2011), del Col·legi Oficial de Decoradors i
Dissenyadors d’Interiors de Tarragona (1979 – 2005) i el fons fotogràfic
Chinchilla. Així com el fons locals de les biblioteques d’ Enric Baixeras Sastre,
de Josep M. Recasens i Comes i de Josep M. Rosselló.
Des de l’Arxiu també es gestiona la documentació administrativa generada o
rebuda actualment per l’Ajuntament de Tarragona. En aquest sentit, l’aplicatiu
del Sistema de Gestió Documental del Servei d’Arxiu ja aporta informació sobre
més de 610.000 expedients administratius, s’han servit 4.800 documents que
els departaments municipals necessiten per a la tramitació dels expedients que
afecten als ciutadans, s’han ingressat prop de 1.800 caixes d’arxiu als dipòsits
documentals procedents de les oficines municipals i s’ha eliminat i reconvertit
en pasta 23 tones de paper.
Cal assenyalar també que aquest any s’ha creat i desenvolupat la comissió per
a la Implantació de la Plataforma de Gestió Documental i Arxiu Electrònic de
l’Ajuntament de Tarragona.
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En definitiva, l’any passat ha significat d’una banda, l’obertura a la ciutat
d’aquest nou espai cultural que conserva, gestiona i difon 36 fons i col·leccions
documentals, més d’un milió de fotografies, 3.500 plànols i cartells, prop de
15.000 llibres i més de 400 capçaleres de publicacions periòdiques. Per l’altra,
la consolidació del sistema de gestió documental de l’Ajuntament de Tarragona
i l’inici del desenvolupament del projecte d’arxiu electrònic.

Jordi Piqué Padró
Cap del Servei d’Arxiu i Documentació Municipal
Tarragona, 31 de gener de 2014
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