MEMÒRIA 2014
Servei d’Arxiu i Documentació Municipal
Tarragona, 30 de gener de 2015

MEMÒRIA DE L’ANY 2014
Servei d’Arxiu i Documentació Municipal
El Servei d’Arxiu i Documentació Municipal consta de les següents seccions:

•
•
•
•

Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona (AHCT)
Arxiu Administratiu i Gestió Documental (AAGD)
Biblioteca Hemeroteca Municipal de Tarragona (BHMT)
Centre d’Imatges de Tarragona (CIT)

DADES GENERALS DEL SERVEI D’ARXIU I DOCUMENTACIÓ
MUNICIPAL
DOCUMENTACIÓ TOTAL I INCREMENT DE L’ANY 2014
Documentació a 31.12.2013 ................................
Increment registrat l’any 2014 ..............................
Documentació a 31.12.2014 ................................

1.

8.214 metres lineals
423 metres lineals
8.779 metres lineals

ARXIU ADMINISTRATIU I GESTIÓ DOCUMENTAL

1.1. QUADRE DE CLASSIFICACIÓ
Revisió dels codis i descripcions del Quadre de Classificació general de
l’Ajuntament de Tarragona per implantar en la Plataforma de gestió i arxiu
electrònic.

1.2.

ARXIUS DE GESTIÓ

Valoració i estudi de la documentació generada pel servei de grues (concessió
administrativa de l’Ajuntament). Proposta de millora de la gestió per definir
prèviament la documentació eliminable.
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Suport i millora de la gestió documental als següents departaments:
02.42. Oficina de projectes
Estudi i proposta de millora de la gestió documental: transferències, quadre de
classificació, eliminació, etc.
04.01. Recaptació voluntària
Estudi i proposta de millora de la gestió documental: transferències, quadre de
classificació, eliminació, etc.
05.05. IMET
Estudi i proposta de millora de la gestió documental: transferències, quadre de
classificació, eliminació, etc.

1.3. GESTIÓ
DELS
APLICATIUS
DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL

DEL

SERVEI

D’ARXIU

I

Durant l’any 2014, la informació continguda a la base de dades sobre la qual es
dirigeix la consulta i el préstec a l’aplicatiu del Sistema de Gestió Documental
ha augmentat un 12%, passant durant l’any 2014 dels 196.132 registres als
223.117 registres. Actualment, aquesta base de dades informa sobre més de
691.000 expedients transferits al Servei d’Arxiu i Documentació Municipal des
de la seva creació, l’any 2004.
Paral·lelament, amb el suport de la Secció d’Informàtica, s’han controlat i
gestionat els accessos dels usuaris associats a cadascun dels Arxius de Gestió
(altes, baixes i consultes).

1.3.1. Aplicatiu de gestió de les Llicències d’Obres i Activitats
Classificades
Gestió, manteniment i increment de les llicències d’obres i activitats a l’aplicatiu
de consulta i préstec que es pot consultar a la Intranet. Per a la seva càrrega a
l’aplicatiu s’ha passat a la Secció d’Informàtica les llicències d’obres de l’any
1987 i les obertures d’establiments fins l’any 1997.
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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
ja compta amb 33.742 registres (1835-1986) .
S’ha ampliat l’accés a la consulta fins l’any 1996 en les Activitats Classificades
que ja compta amb 30.167 registres (1857-1996).
Actualment, continua la tasca de catalogació de les dues sèries documentals
esmentades.

1.3.2. 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 de
2014.

1.4.

SERVEI DE PRÉSTEC I CONSULTA INTERNA

En aquest any 2014, la Unitat de Préstec del Servei d’Arxiu i Documentació
Municipal ha donat resposta a 4.232 sol·licituds, és a dir, una mitjana de més
de 400 préstecs al mes i d’uns 20 serveis al dia.
Des del dipòsit documental de la Rambla Nova s’han servit 2.549 préstecs; del
dipòsit documental de la Plaça de la Font s’han registrat 53 préstecs; del dipòsit
de la Nau del Polígon Francolí s’ha donat resposta a 356 peticions; i des del
nou dipòsit documental de la Tabacalera s’han facilitat 1.274 préstecs.
Amb més de 250 préstecs sol·licitats, destaquen els Arxius de Gestió següents:
- 02.16. Obertura d’Establiments:
- 02.14. Llicències d’Obres:
- 02.04. Béns i Domini Públic:
- 02.27. Planejament Urbanístic:

1.745
754
351
264
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1.5.

TRANSFERÈNCIES DOCUMENTALS

En el transcurs de l’any 2014, s’han realitzat 94 transferències documentals
ordinàries (revisades i seguint el procediment establert), amb un total de 4.230
caixes. Aquestes xifres representen un augment del 318% respecte a l’any
2013 i una mitjana de prop de 7,8 transferències i 352 unitats d’instal·lació al
mes.
En concret, s’han transferit 536 unitats al Dipòsit de la Rambla Nova i 3.694 al
Dipòsit de la Tabacalera.
Així mateix, s’han reintegrat 177 expedients procedents de transferències
d’anys anteriors.

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 (TAAD) i les resolucions que, periòdicament,
s’han publicat en el DOGC.
S’ha elaborat un mapa documental amb la correspondència entre els codis del
quadre de classificació i el seu corresponent termini de conservació fixat pel les
TAAD.

1.7.

CODI

663TAAD

AVALUACIÓ I ELIMINACIÓ DE DOCUMENTS

SÈRIE DOCUMENTAL

Informes d'arrelament social

DATES
EXTREMES

METRES
LINEALS

DATA

OBSERVACIONS

2006-2008

8,9

2014-03-12

IMSS

Esborranys Decres, llistats, extractes bancaris

2006-2009

3,6

2014-03-12

Departament: Recaptació
Executiva

663

Informes d'arrelament social

2008/2001

5,9

2014-03-25

IMSS

388

Expedients de retirada de vehicles

1998-2007

27,8

2014-03-28

Grues David (empresa que té
la concessió del servei de
l'ajuntament)

--

1,9

2014-10-15

Llibres i normes tècniques

Esborranys Publicacions

5

84

Expedients de selecció de personal per a
programes ocupacionals

Esborranys Còpies de llicències d'obres i còpies de
documentació diversa

2013

2,3

2014-10-15

2008-20013

2,8

2014-11-18

En els transcurs de l’any 2014 s’han eliminat 532 caixes de documentació.

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 2014, s’han realitzat la següents actuacions:
• 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 9.964 Kgs.
La conversió de la documentació eliminada en pasta de paper significa la
preservació certificada de 427 arbres.

1.8. GESTIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ ALS DIPÒSITS
Per tal d’optimitzar l’espai i per a una millor gestió i al poder disposar de
personal (programa ocupacional del SMO), s’ha traslladat i reorganitzat la
documentació dels diversos dipòsits.
-

Del dipòsit de la Rambla a la Tabacalera: 626 caixes.
Del dipòsit de la Tabacalera a la Nau: 98 caixes de llibres.
Del dipòsit de la Nau a la Tabacalera: 290 caixes de guals.
Dipòsit de la Nau: s’han reordenat i agrupat prop de 8.200 caixes.

1.9. GESTIÓ DOCUMENTAL ELECTRÒNICA
En el marc de la comissió per a la implantació de la Plataforma de Gestió
Documental i Arxiu Electrònica s’han realitzat:
-

2 reunions de tota la Comissió per tal de fer el seguiment.
8 reunions de treball dels membres fixos.
4 reunions conjuntes dels membres fixos amb els representants de les
empreses (SEMIC / BARZAT), a banda dels treballs on-line mitjançant la
plataforma creada.
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- Comissió per a la Implantació de la Plataforma de Gestió Documental i Arxiu
Electrònic
o Joaquim Nolla Aguilà ha estat nomenat membre fix de la comissió.
o Jordi Piqué Padró ha estat nomenat membre rotatori de la
comissió.
Temes revisats i treballats:
Revisió i manteniment del Quadre de classificació de l’Ajuntament de
Tarragona.
Revisió del Quadre de conservació / eliminació (retenció)
Relació dels codis i Arxius de Gestió.
Estudi de la relació usuaris EDAP.
Elaboració del primer Mapa documental.
Elaboració del Vocabulari de tipologies documentals.
Desenvolupament i gestió del Mapa d’aplicatius.
Elaboració de la proposta del Vocabulari / esquema de metadades de
l’Ajuntament de Tarragona.
S’ha revisat el primer esborrany de les pantalles de l’aplicatiu.
Preparació de models d’ingesta per a l’aplicatiu: paquets METS.

1.10. FORMACIÓ I PARTICIPACIÓ EN FÒRUMS D’ARXIUS
La preservació digital de documents. Requeriments i experiències
pràctiques.
Associació d’Arxivers – Gestors de documents de Catalunya.
Tarragona, 1 i 3 de desembre de 2014
10 hores lectives.
Actius amb els nous programes de la Unió Europea del període 2014 2020
Europe Direct Tarragona
Tarragona, 26 de novembre de 2014
6 hores lectives
Taller “La propietat intel·lectual” a càrrec de Santiago Orós i Muruzábal, cap
del Registre de la Propietat Intel·lectual de Catalunya.
Biblioteca Pública de Tarragona
Tarragona, 10 de desembre de 2014
2 hores lectives
Conjuntament amb altres arxivers de l’administració local i, coordinats pel
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en Joaquim Nolla
Aguilà, com a membre del Grup de treball: Model de Quadre de
Classificació, participa en la redacció d’un model de Quadre de Classificació
per a l’administració local de Catalunya
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2.

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE TARRAGONA
I CENTRE D’IMATGES DE TARRAGONA

2.1. GESTIÓ DEL PATRIMONI DOCUMENTAL
INGRESSOS DE NOUS FONS I DOCUMENTS
En el transcurs de l’any 2014, l’Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona i el
Centre d’Imatges de Tarragona han ingressat els següents fons i documents:
Fons municipal de l’Ajuntament de Tarragona (segles XIII – XVIII)
En concret, la documentació del fons municipal dels segles XIII – XVIII, objecte
del retorn per part del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
engloba:
•
•
•

•
•
•

Col·lecció de pergamins (1214-1733): 655 unitats
Sèrie d’Actes Municipals (1358-1799): 286 volums enquadernats en
pergamí
Sèries d’Economia i Hisenda (1377-1850): 247 unitats, entre
quaderns i volums enquadernats en pergamí (inclosos els de la Taula
de canvi, amb enquadernació en pell)
Sèries de Miquelets i Milícies Urbanes (1795-1818): 18 volums
enquadernats en pergamí
Sèrie de la Junta Municipal del Cens Electoral (1907-1936): 3 lligalls
Documents solts en paper (1321-1879): 47 unitats d’instal·lació

Fons personal del coronel Emilio López Guzmán, documentació relativa a la
Guerra Civil espanyola, 158 carpetes
Fons de la família Guinovart, Ca Neri del Catllar, cedit per Núria Montardit,
1 caixa amb escriptures, correspondència, material escolar i 62 fotografies.
Col·lecció de fotografies aèries de la ciutat de Jordi Freixas, 520 imatges
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INSTRUMENTS DE DESCRIPCIÓ REALITZATS DURANT L’ANY 2014
Catàleg del fons municipal (segles XIII – XVIII)
Accessible a través del web
Catàleg dels pergamins del fons municipal de Tarragona
(segles XIII – XVIII)
Accessible a través del web
Inventari del fons municipal (1900-2007)
Continuació de la descripció, classificació i gestió en una base de dades
que ja compta amb 27.974 registres.
Inventari del fons d’imatges (1870-2011)
Continuació del programa de treball amb la descripció, classificació i
inventari amb el resultat de 16.307 registres que identifiquen 69.850
fotografies.
Catàleg de plànols del fons municipal (1803-1984)
1.220 registres.
Catàleg de la sèrie d’Actuacions Urbanístiques (1827 – 1987)
Continuació de la descripció, classificació i catalogació, amb 35.933
expedients.
Catàleg de la sèrie d’Obertures d’Establiments (1827 - 1996)
Continuació de la descripció, classificació i catalogació, amb 32.684
expedients.
Catàleg dels expedients de Guals (1977 – 2002)
4.488 registres
Catàleg dels negatius del fons fotogràfic Chinchilla (1940 – 1990)
2.821 registres
Catàleg del fons audiovisual
Descripció de 1.389 registres.

CONSERVACIÓ,
DOCUMENTAL

PRESERVACIÓ

I

REPRODUCCIÓ

DEL

PATRIMONI

El servidor propi del Servei d’Arxiu i Documentació Municipal, QNAPARXIU,
actualment, presenta un espai ocupat de 860 GB. Aquest servidor permet,
d’una banda, alliberar espai al servidor general i, per l’altra, garantir la
preservació de la documentació digital conservada.
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Durant l’any 2014, 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.
Positius Fons Josep M. Boronat Recasens:
44 unitats
Negatius Fons Vallvé:
4.000 unitats
Plaques de vidre Fons Chinchilla:
397 unitats
Positius Fons Chinchilla:
1.772 unitats
Conversió de 127.678 imatges del Padró Municipal TIFF a PDF

CONVENIS DEL SERVEI D’ARXIU I DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL
Conveni de lliurament i recepció de part de la documentació del fons municipal
de l’Ajuntament de Tarragona dipositat a l’Arxiu Històric Provincial de
Tarragona del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, signat
entre el conseller de Cultura, Ferran Mascarell i l’alcalde de la ciutat, Josep
Félix Ballesteros, el dia 15 de febrer de 2014.
Conveni entre l’Ajuntament de Tarragona i la Cooperativa Obrera Tarraconense
per a la celebració d’exposicions de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona al
Cafè de la Cooperativa Obrera, desembre de 2014.

2.2. SERVEIS DE L’ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE
TARRAGONA I DEL CENTRE D’IMATGES DE TARRAGONA
SERVEI DE CONSULTA
Respecte a l’any 2013 s’ha registrat un increment del 44 % dels usuaris de la
sala de consulta.
Usuaris sala de consulta:
Unitats documentals consultades:
Consultes per correu:
Consultes correu electrònic:
Consultes telefòniques:
Total serveis prestats

880
1.809
35
281
215
1.411
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Web
Usuaris únics:
Visites al web:
Mitjana permanència / visita

12.397
102.910
3 minuts i 51 segons

SERVEI DE REFERÈNCIA I ASSESSORAMENT (SIR)
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 21 informes sobre les dades de naixement i residència
durant el segle XIX de diferents veïns de la ciutat.
D’altra banda, s’han elaborat 9 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 2014, el Centre d’Imatges de Tarragona, ha atès 38
sol·licituds, amb recerca, selecció i cessió de 764 fotografies.
Recerca i cessió de 2 fotografies al conseller Javier Villamayor per a la
publicació d'un article al Diari de Tarragona "Bonavista, una mirada a su
pasado"
Recerca i cessió d'1 fotografia a la revista Fet a Tarragona per a la publicació
del reportatge "Jo, August"
Recerca i cessió d'1 fotografia a Antoni Roca Pentinat
Recerca i cessió de 36 fotografies i 2 audiovisuals per a l'edició del llibre "Toca,
Peron!!! Parlaments del Ball de Dames i Vells de Tarragona (1981-2013) de
l’Editorial Cossetània", el documental "Dames i Vells fa història", i l'exposició
"500 anys, 500 fotografies de Dames i Vells" en motiu de la celebració dels 500
anys de la primera referència escrita del ball de Dames i Vells.
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Recerca i cessió de 267 fotografies i un audiovisual per a la realització del
documental "El somni de Pau Casals. 25 edicions del Concurs de Castells"
Recerca i cessió de 3 fotografies a la revista Fet a Tarragona per a la publicació
del reportatge "Quan el concurs de castells no era concurs"
Recerca i cessió de 9 fotografies per a l'exposició dedicada a Immaculada
Sastre Miró (consellera entre 1987-1995)
Recerca i cessió de 13 fotografies a la Diputació de Tarragona per a la
museïtzació de la Tarraco Arena Plaça (TAP)
Recerca i cessió de 27 fotografies a Joan Boronat per a l'edició del llibre "El
pilar caminant. Fet diferencial tarragoní"
Recerca i cessió de 3 fotografies a la revista Fet a Tarragona per a la publicació
del reportatge "Records d'aigua i sal"
Recerca i cessió d'1 fotografia a Mercè Ribé per a la publicació d'un reportatge
al dominical Presència del diari El Punt Avui
Recerca i cessió de 27 fotografies per a la realització del documental "La
Mancomunitat al Camp de Tarragona" realitzat per la productora S.Morris, per a
la Xarxa de Televisions de Catalunya
Recerca i cessió d'1 fotografia a la revista Fet a Tarragona per a la publicació
del reportatge "Vides preses"
Recerca i cessió de 2 fotografies a la revista Fet a Tarragona per a la publicació
del reportatge "Torna-la a tocar, Peron!!!"
Recerca i cessió d'1 fotografia al Patronat de Turisme de Tarragona per
il·lustrar la publicació d'un diari en format antic amb contingut promocional i
turístic de la ciutat
Recerca i cessió de 114 fotografies a la Colla Xiquets de Tarragona per ser
integrades en un cercador de fotografies d'arxiu a la seva pàgina web
Recerca i cessió de 2 fotografies a Albert Franquès
Recerca i cessió de 6 fotografies a Marc Sotelo
Recerca i cessió de 9 fotografies a Núria Serral
Recerca i cessió de 5 fotografies a Marc Canals
Recerca i cessió de 7 fotografies per a l'exposició "1939: vencedors i vençuts"
organitzada pel Memorial Democràtic
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Recerca i cessió de 2 fotografies per a l'edició del llibre "El nostre Cinema
Paradís. Els inicis del cinema als pobles del Tarragonès "
Recerca i cessió de 24 fotografies per a l'exposició Cent anys de la Cambra de
la Propietat Urbana de Tarragona
Recerca i cessió de 7 fotografies a Marc Dalmau
Recerca i cessió de 4 fotografies a la revista Fet a Tarragona per a la publicació
del reportatge "Històries de l'escenari"
Recerca i cessió d'11 fotografies per il·lustrar el Mural del Centenari grana del
Gimnàstic de Tarragona
Recerca i cessió de 3 fotografies per al programa d'informació castellera
"Quarts de nou" de Televisió de Catalunya
Recerca i cessió de 7 fotografies per a l'exposició commemorativa dels 25a
convocatòria del Premi Pin i Soler en el marc de la Tardor Literària
Recerca i cessió del documental "Tarragona Balcón del Mediterráneo" per a la
realització d'un treball de Fi de Grau en format documental per al Grau
d'Història a la Universitat Rovira i Virgili
Recerca i cessió de 24 fotografies al projecte El Batec del Temps
Recerca i cessió de 3 fotografies a la revista Fet a Tarragona per a la publicació
del reportatge "El preventori oblidat"
Recerca i cessió de 3 fotografies per a la celebració dels 150 anys del
ferrocarril de Tarragona a Martorell
Recerca i cessió de 7 fotografies a la revista Fet a Tarragona per a la publicació
del reportatge "Les mil i una façanes"
Recerca i cessió d'1 fotografia a Joan Martin Gual
Recerca i cessió de 4 fotografies per a l'exposició "Catalunya Ciutat(s)"
organitzada pel Departament de Territori i Sostenabilitat
Recerca i cessió de 4 fotografies per a l'edició del llibre "El Call jueu de
Tarragona. Estudi històric i arqueològic de l'edifici de Ca la Garsa i el seu
entorn"
Recerca i cessió de 58 fotografies per a l'exposició "1960-1985 Bonavista i els
seus veïns"
Recerca i cessió de 2 fotografies per a la "Ruta Vicent Andrés Estellés"
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2.3. ACTIVITATS DE DIFUSIÓ I PROJECCIÓ EXTERIOR
WEB I XARXES SOCIALS
Webs
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 2014, s’han publicat 21 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 85 àlbums i més d’un miler
de fotografies. Aquest projecte s’ha recuperat amb col·laboració amb el
Departament de Comunicació de l’Ajuntament de Tarragona
Estadístiques:
http://arxiu.tarragona.cat:
7.764 usuaris únics
50.734 visites
5:03 minuts de mitjana per visita
http://1811.tarragona.cat:
1.470 usuaris únics
4.937 visites
2:12 minuts de mitjana per visita
http://capsadesabates.tarragona.cat
3.163 usuaris únics
47.239 visites
3:40 minuts de mitjana per visita
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Respecte a l’any anterior s’ha registrat un augment del 50% en el nombre
d’usuaris i del 500 % en el nombre de visites.

Total :

12.397 usuaris únics
102.910 visites
3:51 minuts de mitjana de permanència per visita
5.802 visualitzacions audiovisuals de l’Arxiu a youtube

Xarxes Socials
Secció fixa setmanal “La finestra de l’Arxiu” a TGN Cultura https://caes.facebook.com/TGNcultura , amb 54 intervencions.
Cessió d’imatges per a la secció fixa setmanal “Tal com érem” a https://caes.facebook.com/AjuntamentTGN , 54 intervencions.

VISITES GUIADES
Durant l’any 2013, s’han atès les següents sol·licituds de visites guiades a les
dependències de L’Arxiu:

22 de gener, de 12 a 14 h
Alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Animació Sociocultural
Institut Vidal i Barraquer
Professora Pilar Figueras i Torruella
Assistents: 25 alumnes
07 de febrer, de 10 a 12 h i de 12 a 14 h Exposició Tabacalera
Alumnes del Servei Local de Català de Tarragona
Professor Xavier Brotons
Assistents: 130 assistents
11 de febrer, de 11,45 a 13,15 h
Alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior Comunicació Empresarial i
Servei d’Atenció al Client
Institut Vidal i Barraquer
Professora Rosa Bolaño Gallart
Assistents: 20 alumnes
22 de febrer, de 11,30 a 13 h
Visita al refugi antiaeri i a la presó de Pilats
Agrupament Escolta Alverna
Assistents: 25
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13 de març, de 10 a 11 h
Visita a l’exposició de la Tabacalera
Centre Normalització Lingüística i Biblioteca Pública de Tarragona
Professor Rosa Ibars
Assistents: 35
28 de marc, de 12,30 a 14 h
Alumnes de Tercer d’Història, assignatura d’Arxivística de la URV
Professora Coral Cuadrada
Assistents: 50 alumnes
4 d’abril, de 11,45 a 13,15 h
Alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior Comunicació Empresarial i
Servei d’Atenció al Client
Institut Vidal i Barraquer
Professora Rosa Bolaño Gallart
Assistents: 25 alumnes
11 d’abril, de 10 a 11 h
Visita a l’exposició de la Tabacalera
Biblioteca Pública de Tarragona
Responsable Dolors Saumells
Assistents: 40
07 de juny, de 11 a 12 h
Visita exposició Tabacalera
Grup de discapacitats Trebor (10) i ciutadans (25)
Assistents: 35
16, 17 i 18 de juny, de 10,30 a 12 h
Visites a l’Arxiu
Col·legi Mare de Déu del Carme
Professora Mònica Llauradó Pàmies
Tres cursos 4 art ESO
Assistents: 75 alumnes
3 i 4 de desembre, de 12 a 13,30 h
Visita a l’Arxiu
Escola Joan XXIII / Bonavista
Professora Mari Terrado Mola
2 cursos 1er BAT
Assistents: 55 alumnes

Total visites............................................................ 510 assistents
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EXPOSICIONS
Produïdes per L’Arxiu:
Exposició La fàbrica de Tabacs de Tarragona: La Tabacalera, del 23
d’octubre de 2013 a 7 de juny de 2014. Visita durant els mesos de gener a juny
de 2014 per 635 persones.
Exposició L’Arxiu. Un nou equipament cultural, durant els mesos de juny a
octubre de 2014, visitada per 165 persones
Exposició Ramon Segú Chinchilla: els anys setanta a Tarragona, del 29
d’octubre de 2014 a 30 d’abril de 2015. Celebrada en el marc del SCAN
Festival Internacional de Fotografia de Tarragona. Visitada durant els mesos
d’octubre a desembre de 2014 per 855 persones.
Total visites exposicions durant l’any 2013 .................................1.655 persones

Participació i cessió de documents de l’Arxiu en altres exposicions:
Exposició "500 anys, 500 fotografies de Dames i Vells" en motiu de la
celebració dels 500 anys de la primera referència escrita del Ball de Dames i
Vells.
Exposició dedicada a Immaculada Sastre Miró (consellera de l’Ajuntament de
Tarragona, entre 1987-1995)
Exposició Els presos i el port de Tarragona
Exposició "1939: vencedors i vençuts" organitzada pel Memorial Democràtic
Exposició Cent anys de la Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona
Exposició del Mural del Centenari grana del Gimnàstic de Tarragona
Exposició La riuada de 1994
Exposició commemorativa dels 25a convocatòria del Premi Pin i Soler en el
marc de la Tardor Literària
Exposició "Catalunya Ciutat(s)" organitzada pel Departament de Territori i
Sostenibilitat
Exposició "1960-1985 Bonavista i els seus veïns"
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PUBLICACIONS
“Els arxius municipals”, Lligall. Revista Catalana d’Arxivística, 36 (Barcelona,
2014), pàgines 78-84.
“El dia que va caure Tarragona”, Diari de Tarragona (Tarragona, 15.01.2014).
“L’entrada de l’exèrcit franquista a Tarragona”, a la secció “El racó de l’Arxiu”,
Fet a Tarragona, número 3 (Tarragona, gener 2014).
“La Guerra Civil a Tarragona” a Los 100 consejos de guerra del franquismo,
Diari de Tarragona (Tarragona, 01.02.2014).
“La nova administració de justícia (1936-1938)” a Los 100 consejos de guerra
del franquismo, Diari de Tarragona (Tarragona, 08.03.2014).
“El retorn de la documentació del fons municipal de Tarragona”, a la secció “El
racó de l’Arxiu”, Fet a Tarragona, número 4 (Tarragona, març de 2014)
“La Mancomunitat de Catalunya a Tarragona, ara fa 100 anys”, a la secció “El
racó de l’Arxiu”, Fet a Tarragona, número 5 (Tarragona, maig 2014)
“La batalla de Torredembarra narrada per un contemporani”. Diari de la Torre,
pàg. 9. Juny de 2014.
“La visita del comte Ciano a Tarragona”, a la secció “El racó de l’Arxiu”, Fet a
Tarragona, número 6 (Tarragona, juliol 2014)
“L’Onze de Setembre de 1977 a Tarragona”, a la secció “El racó de l’Arxiu”, Fet
a Tarragona, número 7 (Tarragona, setembre 2014)
“90 anys de fotografia Chinchilla”, a la secció “El racó de l’Arxiu”, Fet a
Tarragona, número 8 (Tarragona, novembre 2014)
Edició del díptic dels actes del 75è aniversari del final de la Guerra Civil a
Tarragona: 15 de gener de 1939
Edició del tríptic divulgatiu de l’Arxiu
Edició del díptic del Concurs de Fotogràfia Chinchilla: L’espai i el pas del temps
Edició del díptic de l’exposició Ramon Segú Chinchilla: els anys 70 a Tarragona
Edició de la postal commemorativa de l’exposició Ramon Segú Chinchilla: els
anys 70 a Tarragona
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Col·laboració en l’edició del llibre Les dones en els orígens del barri de
Torreforta, coordinat per Coral Cuadrada i Esther Domingo, publicat pel Centre
d’Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver.
“Anecdotari feixista: El pas del comte Ciano per la Torre” a: Recull de Treballs,
15. Centre d’Estudis Sinibald de Mas. Torredembarra, 2014, Pàg. 51-63.

DOCUMENTALS I AUDIOVISUALS
Producció pròpia d’audiovisuals:
Producció de l’audiovisual Ramon Segú Chinchilla: els anys setanta a
Tarragona, setembre de 2013
Producció de l’audiovisual El primer any de l’Arxiu

Participació en audiovisuals de producció externa:
Documental El món on volíem viure. Robert Capa, 15 de gener de 1939, una
producció de Lavinia Productora, Televisió de Catalunya i Televisió Espanyola
Documental El somni de Pau Casals. 25 edicions del Concurs de Castells
Documental La Mancomunitat al Camp de Tarragona realitzat per la
productora S.Morris
Documental Dames i Vells fa història
Documental L’Àliga de Tarragona

CONFERÈNCIES, PONÈNCIES, PRESENTACIONS I ACTES
Coordinació del programa d’actes 75 anys del final de la Guerra Civil a
Tarragona: 15 de gener de 1939
Acte de presentació del col·leccionable del Diari de Tarragona 100 consejos
de guerra en Tarragona
L’Arxiu, 70 assistents
Tarragona, 9 de gener de 2014
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Projecció del documental El món on volíem viure. Robert Capa, 15 de gener
de 1939, una producció de Lavinia Productora, Televisió de Catalunya i
Televisió Espanyola
Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona. Antiga Audiència, 250 assistents
Tarragona, 13 de gener de 2014
Conferència Els darrers sis mesos de la Guerra Civil a Tarragona
Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona
L’Arxiu, 65 assistents
Tarragona, 16 de gener de 2014
Presentació del llibre Atac i defensa de la rereguarda. Els bombardejos
franquistes a les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre 1936 - 1939,
de Ramon Arnabat i David Íñiguez
Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona
L’Arxiu, 45 assistents
Tarragona, 21 de gener de 2014
Conferència La repressió franquista a Tarragona a càrrec de F. Xavier
Tolosana
Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona
L’Arxiu, 65 assistents
Tarragona, 22 de gener de 2014
Ponència a la taula rodona La lleva del Biberó.
Biblioteca Mestra Maria Antònia.
Torredembarra, 31 de gener de 2014.
Conferència La fi de la Guerra de Successió. Nova administració i nous
impostos.
Centre d’Estudis Sinibald de Mas i Biblioteca Mestra Maria Antònia.
Torredembarra, 7 de març de 2014.
Presentació del llibre Les dones en els orígens del barri de Torreforta,
coordinat per Coral Cuadra i Esther Gutiérrez, editat pel Cercle d’Estudis
Històrics i Socials Guillem Oliver.
L’Arxiu, 100 assistents
Tarragona, 20 de març de 2014
Confència Banc ADN. Els desapareguts de la Guerra Civil, a cura de Roger
Heredia
Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona
L’Arxiu, 50 assistents
Tarragona, 9 d’abril de 2014
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Ponent al Taller: Polítiques publiques d’ingressos en fons privats. 8è
Laboratori d’Arxius Municipals: Els fons privats als arxius municipals. Oficina
de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, Subdirecció General
d’Arxius i Museus de la Generalitat de Catalunya, Arxiu Municipal de
l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació d’Arxivers – Gestors de Catalunya.
Barcelona, 10 d’abril de 2014.
Presentació del llibre Les dones en els orígens del barri de Torreforta,
coordinat per Coral Cuadra i Esther Gutiérrez, editat pel Cercle d’Estudis
Històrics i Socials Guillem Oliver.
Centre Cívic de Torreforta, 25 assistents
Tarragona, 20 de març de 2014
Conferència 75 anys del final de la Guerra Civil a Tarragona
Centre d’Estudis Alcoverencs, 25 assistents
Alcover, 25 d’abril de 2014
Dissabte a l’Arxiu, en el marc del Dia Internacional dels Arxius
L’Arxiu, 85 assistents
Tarragona, 7 de juny de 2014
Taula rodona Josep M. Recasens Comes: passió per la ciutat, projecció de
l’audiovisual Tarragona 1982 i col·locació de la placa a la sala d’actes.
L’Arxiu, 70 assistents
Tarragona, 19 de juny de 2014
Conferència Història del Castell del Morell. 20 anys de la rehabilitació.
Centre de Cultura.
El Morell, 27 de novembre de 2014.
Presentació de l’exposició fotogràfica Descobrir Tarragona
Ateneu de Tarragona
11 de desembre de 2014

CESSIÓ DE LA SALA D’ACTES PER A ACTUACIONS EXTERNES
Tarragona 2017
Ajuntament de Tarragona, 20 assistents
18 de novembre de 2014
Procés de selecció
Servei Municipal d’Ocupació, 100 assistents
19 de novembre de 2014
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DIFUSIÓ EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

03/01 Notícia premsa en paper i digital sobre el documental de Rober Capa
07/01 Reportatge sobre l’exposició de la Tabacalera a VIU Tarragona
07/01 Reportatge sobre el fons Chinchilla a la revista VIU Tarragona
08/01 Entrevista a TN Comarques de TV3 sobre els actes del 75è aniversari
del final de la Guerra Civil a Tarragona
08/01 Entrevista a Ona Ràdio sobre els actes del 75è aniversari del final de la
Guerra Civil a Tarragona
09/01 Notícia sobre els actes del 75è aniversari del final de la Guerra Civil a
Tarragona a Diari de Tarragona
09/01 Notícia sobre els actes del 75è aniversari del final de la Guerra Civil a
Tarragona a Diari Més Tarragona
09/01 Entrevista a Ràdio Nacional de Espanya a Tarragona sobre els actes del
75è aniversari del final de la Guerra Civil a Tarragona
15/01 Article “El dia que va caure Tarragona” a Diari de Tarragona
16/01 Reportatge a Tarragona Ràdio sobre els darrers sis mesos de la Guerra
Civil a Tarragona
28/01 Notícia sobre el retorn del fons municipal de Tarragona a l’Arxiu Històric
de la Ciutat de Tarragona a La Vanguardia
28/01 Notícia sobre el retorn del fons municipal de Tarragona a l’Arxiu Històric
de la Ciutat de Tarragona a Diari de Tarragona
28/01 Notícia sobre el retorn del fons municipal de Tarragona a l’Arxiu Històric
de la Ciutat de Tarragona a Diari Més Tarragona
31/01 Reportatge al programa La Setmana, de la televisió TAC12, sobre el
retorn del fons municipal de Tarragona a l’Arxiu Històric de la Ciutat de
Tarragona
02/02 Article i columna al Diari de Tarragona sobre el retorn del fons municipal
de Tarragona a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona
05/02 Notícia sobre el balanç dels actes dels 75 anys del final de la Guerra Civil
a Tarragona a Diari de Tarragona
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05/02 Notícia sobre el balanç dels actes dels 75 anys del final de la Guerra Civil
a Tarragona a Diari Més Tarragona
13/02 Notícia al Diari Més Tarragona sobre el documental del concurs de
Castells de Tarragona i l’acord amb l’Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona
14/02 Notícia de TN Comarques de TV3 sobre el retorn del fons municipal de
Tarragona a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona
16/02 Notícia al Diari Tarragona sobre la visita dels alumnes i voluntaris del
Consorci de Normalització Lingüística a l’exposició de la Tabacalera
16/02 Notícia a Diari de Tarragona sobre el retorn del fons municipal de
Tarragona a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona
04/03 Reportatge sobre l’Arxiu al programa “Tinc una idea” de TVE / TV2
08/03 Article sobre “La nova administració de justícia (1936-1938)” pel
col·leccionable publicat pel Diari de Tarragona “100 consejos de guerra en
Tarragona”
17/03 Notícia al Diari de Tarragona sobre la publicació del llibre Les dones als
orígens del barri de Torreforta
18/03 Notícia sobre el balanç del primer any de l’Arxiu a Diari de Tarragona
18/03 Notícia sobre el balanç del primer any de l’Arxiu a Diari Més Tarragona
18/03 Notícia sobre el balanç del primer any de l’Arxiu a TAC12
20/03 Notícia sobre la presentació del llibre Les dones als orígens del barri de
Torreforta a Diari de Tarragona
20/03 Notícia sobre la presentació del llibre Les dones als orígens del barri de
Torreforta a Diari Més Tarragona
20/03 Notícia sobre la presentació del llibre Les dones als orígens del barri de
Torreforta a TAC12
21/03 Article de la secció La Plumilla d’Antoni Coll del Diari de Tarragona
dedicat a l’Arxiu
01/04 Reportatge TAC12 sobre l’accés a la consulta del fons municipal que ha
retornat a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona
09/04 Notícia a Diari de Tarragona sobre la conferència Banc ADN de Roger
Heredia
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09/04 Notícia a Diari Més Tarragona sobre la conferència Banc ADN de Roger
Heredia
06/06 Reportatge a Tarragona Ràdio sobre la celebració del Dissabte a l’Arxiu
en el marc del Dia Internacional dels Arxius.
07/06 Notícia sobre el Dissabte a l’Arxiu a Diari de Tarragona
07/06 Notícia sobre el Dissabte a l’Arxiu a TAC12

08/06 Notícia sobre el Dissabte a l’Arxiu a Diari de Tarragona
09/06 Notícia sobre el Dissabte a l’Arxiu a Diari de Tarragona
17/06 Notícia sobre els actes en record de Josep M. Recasens a Diari de
Tarragona
20/06 Notícia sobre els actes en record de Josep M. Recasens a Diari de
Tarragona
20/06 Notícia sobre els actes en record de Josep M. Recasens a Diari Més
Tarragona
15/10 Notícia a Diari de Tarragona sobre el concurs fotogràfic i l’exposició de
fotografies Chinchilla
15/10 Notícia a Diari Més Tarragona sobre el concurs fotogràfic i l’exposició de
fotografies Chinchilla
15/10 Notícia a TAC12 sobre el concurs fotogràfic i l’exposició de fotografies
Chinchilla
30/10 Notícia sobre l’exposició Ramon Segú Chinchilla els anys setanta a
Tarragona a Diari de Tarragona
30/10 Notícia sobre l’exposició Ramon Segú Chinchilla els anys setanta a
Tarragona a Diari Més Tarragona
31/10 Article a la secció “Plumilla” d’Antoni Coll Gilabert de Diari de Tarragona
sobre l’exposició fotogràfica
13/11 Notícia a El Punt / Avui sobre l’exposició fotogràfica Chinchilla
16/11 Reportatge al Diari de Tarragona sobre el projecte Capsa de Sabates
23/12 Reportatge al Diari de Tarragona “El Nadal en imatges de l’Arxiu”
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24/12 Reportatge sobre L’Arxiu és la casa de la memòria de Tarragona a
Tarragona experience, del Patronat Municipal de Turisme

Total ..............................................52 notícies en els mitjans de comunicació
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3. BIBLIOTECA

HEMEROTECA

MUNICIPAL

DE

TARRAGONA
3.3. GESTIÓ
DEL
HEMEROGRÀFIC

PATRIMONI

BIBLIOGRÀFIC

I

NOUS FONS INGRESSATS
Número de llibres a 31.12.2013.......................................
Nombre de monografies ingressades durant el 2014......
Número de llibres a 31.12.2014 ......................................
Provenen exclusivament d’intercanvi o donació
S’han introduït
destaquem:

2.172

13.453
169
13.622

registres nous a la base de dades de les quals

Llibres :
Cartells :
Articles (diari, revista, llibres...) :

169
227
1.636

DONACIONS
Donació Josep M. Rosselló. Gestió i trasllat de la cessió de documentació i
obra de Josep M. Rosselló, afegida a la donació feta el 2013. Signatura del
conveni el 26 de juny de 2014
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.
S’inicia l’ inventari de la biblioteca d’Ernest Vallhonrat dipositat a l’arxiu.

CESSIÓ DE DOCUMENTS
Silva editorial: imatges de diversos documents modernistes pel llibre : El
modernisme a Tarragona
Diari de Tarragona. Imatges de cartells per col·leccionable Los carteles
de Santa Tecla (14 al 24 setembre)
Dames i Vells: Cartell de Santa Tecla 1998 per la publicació Toca
Perón!! Parlaments del Ball de Dames i Vells de Tarragona (1981-2013)
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Patronat Municipal de Turisme. Cartells de Santa Tecla i portades de
diaris per l’exposició 25 concursos
Patronat Municipal de Turisme. Cartell festes de Sant Magí i Santa Tecla
1969. Publicació Talgo
Jaume Aresté Bagés: Imatges Frente de Juventudes per la revista La
Veu de Flix
Arxiu del Port de Tarragona. Imatges i premsa per l’exposició Els presos i
el Port de Tarragona : Història de 92 anys de treballs forçats (1792-1884)

Pedro Otiña: gravats i documents per la publicació Sanitat marítima. La
defensa de la costa i la salud pública (1720-1936)
La Mancomunitat de Catalunya al Camp de Tarragona. Emès a TAC 12
el 12 d’abril de 2014
Recerca de documentació sobre el Circ Romà i el Fòrum de la Colònia
per al projecte 3.0.de Tarragona Cultura El batec del temps

3.2

SERVEI DE CONSULTA
Usuaris presencials.....................................
Consultes per correu electrònic i telèfon....
Visites guiades exclusives BHMT:
Usuaris web:
Visites web:
Minuts de mitjana de permanència per visita

603
294
30
13.613
26.523
8:45 minuts

3.3. DIFUSIÓ
3.3.1 Exposicions
De producció pròpia
Passió per la ciutat. Josep M. Recasens Comes (1918-2012)
Coordinació de l’exposició sobre l’home, l’historiador i l’alcalde inaugurada a
l’Antic Ajuntament el 17 de juny i que ha recorregut tots els Centres Cívics de la
ciutat.
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En col·laboració amb l’Àrea de Cultura:
25 anys del Festival Internacional de Dixieland.
Exposició a l’Antiga Audiència dels cartells de les 25 edicions del Festival.
S’han digitalitzat els exemplars i ara disposem dels cartells en cartró ploma.
25 anys de Concurs, els 25 concursos de castells a través dels seus
cartells
S’han digitalitzat tots els cartells i s’han penjat a la plana web

Col·laboració amb Tarragona Turisme:
25 anys de Concurs, els 25 concursos de castells a través dels seus
cartells
Recerca de cartells i premsa per l’exposició a l’Espai Turisme dels cartells
anunciadors del concurs i les portades de premsa diària que se’n feien ressò..
Posteriorment es trasllada a la TAP formant part del recorregut

En col·laboració amb la Casa de les Lletres:
25 Pin i Soler. (Antic Ajuntament 22 d’octubre- 9 novembre 2014)
400 anys del Quixot apòcrif (Antic Ajuntament 27 de novembre al 21
de desembre)

En col·laboració amb l’Arxiu

Ramon Segú Chinchilla: Els anys 70 a Tarragona. El llegat dels fotògrafs
de Tarragona (I)
Recerca i selecció d’imatges de Chinchilla publicades en premsa i publicacions
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3.3.2. Xarxes socials
Facebook
S’obre una pàgina de Facebook per informar dels actes amb motiu del 75è
aniversari del final de la Guerra Civil. Un grup format per 306 persones que han
aportat documents, fotografies i testimonis
Històries enllaçades
Al llarg de 2014 s’han publicat 50 Històries enllaçades a les xarxes socials de
Tarragona cultura. sobre aspectes molt diversos de la història local amb
imatges de cartells, anuncis, fulletons, notícies de premsa i fotografies.

3.3.3. Articles, publicacions
Articles
Biblioteca Hemeroteca Municipal a instagram. Butlletí Sindicat d’Iniciativa i
Turisme de Tarragona
Altres
Conferència a l’Antiga Audiència als alumnes de les Aules d’extensió
Universitària sobre els fons de la Biblioteca Hemeroteca Municipal titulada
Històries en un clic, 13 de gener de 2014.
Visita a la BHMT dels instagramers amb motiu de la celebració de l festival de
fotografia SCAN. 25 d’octubre de 2014. Amb les fotografies realitzades es amb
l’etiqueta #bhmtgna, es crea una galeria a flirkr.
Entrevista sobre la Biblioteca emesa a Tarragona Radio dins el programa
quinzenal dedicat al Patrimoni l’1 de juliol de 2014

3.3.4 Història oral
Gràcies al conveni de col·laboració entre la URV i TAC 12 hem pogut enllestir
el projecte Tarragona sota les bombes iniciat el 2013. Durant el darrer
trimestre de 2014 dos alumnes de Comunicació Audiovisual de la URV han
elaborat el documental Quan la mort venia del cel. Memòria dels
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bombardejos sobre Tarragona (1937-1939). La BHMT ha coordinat el
projecte i ha elaborat el guió, la selecció d’imatges i els recursos audiovisuals.

3.3.5. Nous fons incorporats a la plana web durant el 2014 i disponibles a
la xarxa

BOLETIN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
TARRAGONA (1969-1974)
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL (1979-1981)
LA VEU DE L’AJUNTAMENT. BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
(1982-1983)
TARRAGONA MUNICIPAL.
L’AJUNTAMENT (1983-1989)

BUTLLETÍ

D’INFORMACIÓ

DE

TARRAGONA MUNICIPAL (1989-2011)
En total 9.184 pàgines
Cartells de les 25 edicions del Concurs de castells (1932-2014)
Portades dels programes de festes de Sant Magí
Col·lecció de postals de les festes de Santa Tecla
Catàleg del Llegat Gramunt

3.4.

ALTRES ACTIVITATS

3.4.1

Alumnes en pràctiques

Estada a l’empresa: els mesos de juny i juliol una alumna del col·legi
Sagrat Cor ha fet l’estada a l’empresa a la BHMT realitzant tasques diverses
relacionades amb el servei
Practiques externes del grau d’Història: pràctiques d’una alumna que va
col·laborar en el muntatge de l’exposició sobre Josep M. Recasens
Pràctiques externes del grau de Comunicació Audiovisual: pràctiques de
dos alumnes de Comunicació audiovisual de la URV per a l’elaboració del
documental Quan la mort venia del cel
Practiques externes del grau d’Història de l’Art: pràctiques d’una alumna
d’Història de l’Art en l’ inventari i catalogació del Fons de Josep M. Rosselló
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3.4.2. Servei de publicacions
Durant l’any 2014 s’han repartit més de d’un miler de llibres del fons de
publicacions de l’Ajuntament. A grans trets els llibres s’han lliurat, sempre sota
petició, a les Àrees de Cultura i Patrimoni, Alcaldia, Relacions Ciutadanes i
Salut Pública entre altres.

3.4.3. Formació
Viquipèdia i viquipedistes com a via de difusió del coneixement de
biblioteques. COBDC. Cambrils, 27 de març de 2014
III Jornada de Biblioteques patrimonials: Re-informació: patrimoni
d’anada i tornada. Ateneu Barcelonès, 20 novembre de 2014

3.4.4 Treballs de recerca
Assessorament i guiatge de 4 treballs de recerca de Batxillerat sobre temes
diversos: Jujol i el Teatre Metropol , Les presons de Franco, El Club Gimnàstic,
La síndrome de Down
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4.

VALORACIÓ DE L’ANY 2014

L’Arxiu, ubicat al Magatzem número 2 de l’Espai Tabacalera, integra les
seccions de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona, l’Arxiu Administratiu i
Gestió Documental, la Biblioteca Hemeroteca Municipal de Tarragona i el
Centre d’Imatges de Tarragona.
En relació als serveis que s’ofereixen als ciutadans s’han registrat 1.483
usuaris de la sala de consulta, s’han atès 824 peticions d’informació de forma
no presencial mitjançant correu, telèfon o correu electrònic i s’han seleccionat i
servit 764 fotografies. Tot plegat, representa un creixement de més del 95% en
relació a l’any anterior.
Pel que fa als serveis que s’ofereixen on line, les quatre seccions web que
s’administren des del Servei d’Arxiu i Documentació Municipal han registrat
més de 26.000 usuaris i prop de 130.000 visites, amb una mitjana de
permanència de 6 minuts per visita. D’altra banda, els audiovisuals accessibles
a Youtube han comptabilitzat prop de 6.000 visualitzacions.
Altrament, cal esmentar 540 persones que han visitat l’espai de forma guiada
en diferents grups organitzats, prop de 900 assistències als diferents
esdeveniments celebrats a la sala d’actes (conferències, cursos, presentacions
de publicacions, projeccions d’audiovisuals...), així com unes 1.700 visites a les
exposicions o mostres documentals de l’espai expositiu. A més a més de les
quatre exposicions de producció pròpia, el Servei d’Arxiu i Documentació
Municipal ha participat en setze exposicions més, celebrades per diferents
institucions i entitats.
Pel que fa als nous fons ingressats durant l’any, entre d’altres, cal destacar el
fons municipal de l’Ajuntament de Tarragona dels segles XIII – XVIII (655
pergamins, 551 volums enquadernats en pergamí i 47 caixes de documents en
paper. També 582 fotografies procedents de fons particulars. Per la seva
banda, la Biblioteca Hemeroteca ha rebut els fons de Josep M. Rosselló i de
Federico Bardají.
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 691.000 expedients administratius, s’han servit 4.232 documents que
els departaments municipals necessiten per a la tramitació dels expedients que
afecten als ciutadans, s’han ingressat prop de 4.230 caixes d’arxiu als dipòsits
documentals procedents de les oficines municipals i s’ha eliminat i reconvertit
en pasta unes 10 tones de paper.
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Cal assenyalar també que en l’any 2014 s’han desenvolupat els treballs de la
Comissió per a la Implantació de la Plataforma de Gestió Documental i Arxiu
Electrònic de l’Ajuntament de Tarragona.
En definitiva, durant l’any 2014 s’ha consolidat aquest nou espai cultural obert a
la ciutat 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. D’altra banda, cal esmentar la
consolidació del sistema de gestió documental de l’Ajuntament de Tarragona i
el desenvolupament del projecte d’arxiu electrònic.

Jordi Piqué Padró
Cap del Servei d’Arxiu i Documentació Municipal
Tarragona, 31 de gener de 2015
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