MEMÒRIA 2015
Servei d’Arxiu i Documentació Municipal
Tarragona, 30 de gener de 2016

MEMÒRIA DE L’ANY 2015
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 31.12.2014 ................................
Increment registrat l’any 2015 ..............................
Documentació a 31.12.2015 ................................

1.

8.779 metres lineals
310 metres lineals
9.089 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:
01.00. Alcaldia
Estudi i proposta de gestió de l’Arxiu d’Imatges digitals.
02.13. Informàtica
Revisió i estudi de la documentació que es pot eliminar (còpies i esborranys) i
quina s’ha de transferir a l’Arxiu.
05.00. Servei Municipal d’Ocupació
Revisió i consulta a la CNAATD dels terminis per tal d’aplicar l’eliminació a les
Subvencions de Fons Europeus.
05.02. Institut Municipal de Serveis Socials
Informe en relació a la documentació que es susceptible d’eliminació en
aplicació dels terminis fixats per les TAAD.
Suport en el trasllat de les oficines. Relacions de transferència i estudi de
l’espai per l’arxiu físic a les noves instal·lacions.
05.04. Patronat Municipal d’Esports
Estudi i proposta de millora de la gestió documental: transferències, quadre de
classificació, eliminació, etc. Implantació i formació en relació a l’aplicatiu
Servei d’Arxiu.
07.00. Empresa Municipal de Transports
Estudi i proposta de millora de la gestió documental: transferències, quadre de
classificació, eliminació, etc.
Elaboració / proposta per tal d’implantar un Sistema de Gestió Documental.
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1.3. GESTIÓ
DELS
APLICATIUS
DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL

DEL

SERVEI

D’ARXIU

I

1.3.1. Aplicatiu de gestió de transferències i préstecs
Durant l’any 2015, 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 11%, ha passant dels 223.117 registres als 251.152 registres,
la qual cosa, suposa un increment de 28.035 registres. Actualment, aquesta
base de dades informa sobre més de 777.600 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).

1.3.2. 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
1989 i les obertures d’establiments fins l’any 1999.
Actualment s’està continuant amb la catalogació de les dues sèries
documentals esmentades.

1.3.3. Intranet
S’ha revisat i actualitzat la informació del Servei d’Arxiu i Documentació en la
secció: Suport al dia a dia.

1.4.

SERVEI DE PRÉSTEC I CONSULTA INTERNA

En aquest any 2015, la Unitat de Préstec del Servei d’Arxiu i Documentació
Municipal ha donat resposta a 3743 sol·licituds, és a dir, una mitjana de més
de 300 préstecs al mes i d’uns 16 serveis al dia.
Des del dipòsit documental de la Rambla Nova s’han servit 2.144 préstecs; del
dipòsit documental de la Plaça de la Font s’han registrat 72 préstecs; del dipòsit
de la Nau del Polígon Francolí s’ha donat resposta a 284 peticions; i des del
nou dipòsit documental de la Tabacalera s’han facilitat 1.243 préstecs.
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Amb més de 200 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:
- 02.12. Estadística

1.5.

1.357
656
325
241

TRANSFERÈNCIES DOCUMENTALS

En el transcurs de l’any 2014, s’han realitzat 82 transferències documentals
ordinàries (revisades i seguint el procediment establert), amb un total de 3.823
caixes. Aquestes xifres representen una mitjana de prop de 6,8 transferències i
319 unitats d’instal·lació al mes.
En concret, s’han transferit 470 unitats al dipòsit de la Rambla Nova i 3.353 al
dipòsit de la Tabacalera.
Així mateix, s’han reintegrat 169 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.
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1.7.

AVALUACIÓ I ELIMINACIÓ DE DOCUMENTS

CODI
TAAD
--

SÈRIE DOCUMENTAL
Esborranys - Còpies

---

Esborranys - Pràctiques
cursos de formació
Esborranys

--

Esborranys, còpies i tiquets

1993/2004 12,6 2015-08-20

--

Esborranys, còpies i revistes

--

6,8

2015-08-31

353

2015-09-01

--

Receptes d'assistència mèdico- 2010-2013 3,4
farmacèutica
Expedients de selecció de 2000-2009 3,3
personal per a programes
d'ocupació
Còpies
-6,3

--

Hemeroteca

--

7,4

2015-09-17

--

Hemeroteca

1976-1988 7,3

2015-10-29

--

Publicacions

1980-1996 8,3

2015-10-30

Resolució Certificats
i
justificants 2000-2010 9,0
29 març d'empadronament i convivència
2007

2015-11-05

84

DATES
M.L. DATA
EXTREME 3,8
LINE ELIMINACIÓ
-2015-06-02
de 2014

2,3

2015-06-02

1999/2012 1,4

2015-06-02

2015-09-01
2015-09-14

En els transcurs de l’any 2015 s’han eliminat 719 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 2015, 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 8.964 Kgs.
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La conversió de la documentació eliminada en pasta de paper significa la
preservació certificada de 420 arbres.

1.8. GESTIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ ALS DIPÒSITS
Per tal d’optimitzar l’espai i per a una millor gestió, 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: 272 caixes.
Del dipòsit de la Tabacalera a la Nau: 120 caixes de publicacions.
Dipòsit de la Nau: s’han reordenat i agrupat prop de 9.100 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 la Comissió per tal de fer el seguiment.
10 reunions de treball dels membres fixos de la Comissió.
3 reunions conjuntes dels membres fixos amb els representants de les
empreses (SEMIC / BARATZ), a banda dels treballs on-line mitjançant la
plataforma creada.

- 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 implantació del Quadre de classificació de l’ajuntament de
Tarragona.
Actualització i revisió del Quadre de conservació / eliminació (retenció)
Estudi de la relació usuaris EDAP.
Manteniment del Mapa documental.
Codificació de les tipologies documentals.
Manteniment del Mapa d’aplicatius.
Revisió del Vocabulari / esquema de metadades de l’ajuntament.
Revisió i propostes de millora de l’aplicatiu i dels manuals lliurats per
l’empresa.
Preparació de models d’ingesta per a l’aplicatiu: paquets METS.
Proposta de crear un mòduls pels paquet d’ingesta més àgil i fàcil pel
l’usuari.
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Implantació dels serveis VALIDADOR i S- PERDURA.
Recepció de l’aplicatiu: earxiu definitiu.

1.10. PORTAL DE TRANSPARÈNCIA
En compliment de les lleis:
-

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
LLei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 10/2001, de 13 de
juliol, d'arxius i documents.

Per tal que els usuaris puguin localitzar i identificar els documents i hi pugin
accedir, en el WEB de l’Arxiu (Secció Administratiu i Gestió documental)
enllaçat amb el portal de transparència de l’Ajuntament de Tarragona, s’han
pujat:
-

-

Mapa de gestió documental. Instrument tècnic de gestió documental que
incorpora el quadre de classificació relacionant-lo amb el calendari de
conservació.
Codificació i vocabulari de tipologies documentals.
Vocabulari / esquema de metadades.
Registre de documentació eliminada.
Informació de l’accés i consulta de documents, així com la informació del
dret a reclamar i els procediments que han de seguir els usuaris en el
supòsit que els sigui denegat.

1.11 FORMACIÓ I PARTICIPACIÓ EN FÒRUMS D’ARXIUS
Taller: Comunicació per a l’avaluació de l’acompliment i resolució de
conflictes. FEDAP. Diputació de Tarragona i ACM. Tarragona, 5 de juny de
2015.
Jornada: Aplicació pràctica de la Llei de transparència i accés a la
informació al món local. Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Tarragona, 11 de juny de 2015.
Congrés: XV Congrés d’Arxivística de Catalunya: La preservació digital.
Associació d’Arxivers – Gestors de Documents de Catalunya. Lleida, 28-30 de
maig de 2015.
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Sessió: Sobre Accés i Avaluació Documental en el marc de la nova
legislació de transparència 19/2014. Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i
Tria documental. Tarragona, 22 de juny, 2015.
Ponent amb la comunicació: “Archivo electrónico y Gestión Documental”. Al
“V Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos. Gestionando el
cambio aplicando soluciones”. Madrid, 21 de abril de 2015. Federación Español
de Municipios y Provincias y Real Casa de la Moneda, Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre.
Membre del grup de treball (grup d’arxivers locals i de la Generalitat de
Catalunya), coordinat per la Subdirecció General d’Arxius de la Generalitat de
Catalunya, per l’elaboració d’un model: Quadre de Classificació per a
l’administració local.
La Viquipèdia als arxius. Associació d'Arxivers - Gestors de Documents de
Catalunya, Arxiu de l'Autoritat Portuària de Tarragona, Tarragona, 13 de maig
de 2015.

Taller de comunicació per a l'avaluació de l'acompliment i la resolució
dels conflictes, Diputació de Tarragona / Ajuntament de Tarragona,
Tarragona, 15 de maig de 2015

Jornada sobre la Llei 19/2014 de Transparència, Accés a la Informació
Pública i Bon Govern, Ajuntament de Tarragona, Tarragona, 13 d'octubre de
2015
Jornada formativa en matèria de protecció de dades, Ajuntament de
Tarragona, Tarragona, 16 d'octubre de 2015
Jornada Gestionar els riscos de corrupció: una responsabilitat directiva,
Ajuntament de Tarragona, Tarragona, 12 de novembre de 2015
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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 2015, l’Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona i el
Centre d’Imatges de Tarragona han ingressat els següents fons i documents:
Fons personal de Josep Maria Boronat Recasens
7 caixes, 617 llibres i 46 imatges
Fons del Gremi de Forners de Tarragona (1513-1765)
1 caixa
Fons de l'associació Joventuts Musicals de Tarragona (1962-2012)
18 caixes de documentació
Fons fotogràfic Colla Jove Xiquets de Tarragona (CJXT)
130.150 imatges digitalitzades, 105 vídeos, 35 cintes d'enregistraments sonors
i 80 caixes de documentació
Fons fotogràfic Colla Castellers Xiquets de Tarragona (CCXT)
116 àlbums, 10.463 positius i 24,524 imatges digitalitzades
Fons fotogràfic de Fernando López Mendoza
2.250 positius i aproximadament 50.000 negatius
Col·lecció de fotografies de la Fàbrica de Tabacs
40 plaques de vidres

INSTRUMENTS DE DESCRIPCIÓ REALITZATS I ACTUALITZATS DURANT
L’ANY 2015
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 (1800-2011)
Continuació de la descripció, classificació i gestió en una base de dades
que ja compta amb 28.363 registres.
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Inventari del fons d’imatges (1870-2011)
Continuació del programa de treball amb la descripció, classificació i
inventari amb el resultat de 16.569 registres que identifiquen 65.140
fotografies.
Catàleg de plànols del fons municipal (1803-1984)
1.220 registres.
Catàleg de la sèrie d’Actuacions Urbanístiques (1827 – 1989)
Continuació de la descripció, classificació i catalogació, amb 38.111
expedients.
Catàleg de la sèrie d’Obertures d’Establiments (1827 - 1999)
Continuació de la descripció, classificació i catalogació, amb 34.359
expedients.
Catàleg del fons fotogràfic Vallvé (1920 – 1990)
11.299 registres que descriuen 33.900 fotografies

CONSERVACIÓ,
DOCUMENTAL

PRESERVACIÓ

I

REPRODUCCIÓ

DEL

PATRIMONI

El servidor propi del Servei d’Arxiu i Documentació Municipal, QNAPARXIU,
actualment, presenta un espai ocupat de 1,60 TB. Aquest servidor permet,
d’una banda, alliberar espai al servidor general i, per l’altra, garantir la
preservació de la documentació digital conservada.
Durant l’any 2015, 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:
* Acords Municipals (1358-1745), 235 volums i 36.192 pàgines
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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 2015 s’ha registrat un increment del 18 % dels usuaris de la
sala de consulta que integra les sol·licituds a l'Arxiu Històric de la Ciutat de
Tarragona, la Biblioteca Hemeroteca Municipal i el Centre d'Imatges de
Tarragona.
Usuaris sala de consulta:
Homes
Dones
Total:
Unitats documentals consultades:
Consultes presencials:
Homes
Dones
Total:
Consultes per correu:
Consultes correu electrònic:
Consultes telefòniques:

877
213
1.090
2.979

168
85
253
37
269
175

Total serveis prestats

1.778

Web
Usuaris únics:
Visites al web:
Mitjana permanència / visita

10.094
77.523
5:10 minuts

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.
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A partir de la recerca en els padrons municipals i a petició dels ciutadans
interessats, s’han emès 20 informes sobre les dades de naixement i residència
durant el segle XIX de diferents veïns de la ciutat.
D’altra banda, s’han elaborat 12 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 2015, el Centre d’Imatges de Tarragona, ha atès 46
sol·licituds (augment del 21% respecte a l'any anterior), amb recerca, selecció
i cessió de 615 fotografies.

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 2015, 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 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
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Estadístiques:
http://arxiu.tarragona.cat:
7.020 usuaris únics
43.914 visites
5:34 minuts de mitjana per visita
http://1811.tarragona.cat:
667 usuaris únics
2.326 visites
1:55 minuts de mitjana per visita
http://capsadesabates.tarragona.cat
2.407 usuaris únics
31.283 visites
3:14 minuts de mitjana per visita

Total :

10.094 usuaris únics
77.523 visites
5:10 minuts de mitjana de permanència per visita

Youtube
https://www.youtube.com/user/TGNcultura
6.785 visualitzacions registrades pels 14 audiovisuals de l’Arxiu

Xarxes Socials
Secció fixa setmanal “La finestra de l’Arxiu” a TGN Cultura https://caes.facebook.com/TGNcultura , amb 54 intervencions.
Aquesta secció ha registrat un abast de 52.034 persones
Cessió d’imatges per a la secció fixa setmanal “Tal com érem” a https://caes.facebook.com/AjuntamentTGN , 34 intervencions.

14

VISITES GUIADES
Durant l'any 2015 s'han realitzat 20 visites guiades amb 563 assistents, la qual
cosa representa un augment del 10,3 % respecte a l'any anterior.
13 de gener, de 11,30 a 12,45 h
Alumnes de Tercer d’ESO
Escola Elisabeth de Salou
Professora Corina Pardell
Assistents: 80 alumnes i 4 professors
26 de gener, de 13 a 14 h
Alumnes del Col·legi Estela (síndrome de Down)
Assistents: 25 alumnes
04 de març, de 12,30 a 14 h
Alumnes del Grau d’Història
Història Contemporània de Catalunya
Professora Montse Duch
Assistents 20 alumnes
11 de març, 10,30 a 12 h
Alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Animació Sociocultural i
Turística
Institut Vidal i Barraquer
Professora Pilar Figueras i Torruella
Assistents: 30 alumnes
12 de març, 10,30 h
Centre de dia l’Onada
Núria March Serra
Assistents 8
25 de març, de 12,45 a 14,30 h
Alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances
Institut Vidal i Barraquer
Professora Rosa Bolaño Gallart
Assistents: 30 alumnes
26 de març, de 13 a 14,30 h
Alumnes Primer de Batxillerat de
Institut Pons d’Icart
Professora Maite Blay Boqué
Assistents: 40 alumnes
27 de març, 12 a 12,30 h
Escola Estela
17 alumnes i 4 monitors
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23 d’abril, de 10 a 11,30 h
Alumnes de 1er de Batxillerat
Col·legi Lestonnac-L'Ensenyança
Professora Elena Rodríguez
Assistents: 40 alumnes i 2 professors
24 d’abril, de 12,30 a 14 h
Alumnes de Tercer d’Història, assignatura d’Arxivística de la URV
Professora Coral Cuadrada
Assistents: 50 alumnes
06 de maig, de 12,30 a 14 h
Alumnes del Grau d’Història
Història Contemporània de Catalunya
Professora Montse Duch
Assistents 20 alumnes
13 de juny, d'11 a 13 h
Dissabte a L'Arxiu
Visites guiades a l'exposició Lletres llegades. El patrimoni literari de Tarragona
Assistents: 20
16,17 i 18 de juny, de 11,30 a 13 h
Alumnes de Socials de 3 er d'ESO
Col·legi Mare de Deu del Carme
Professora Mònica Llauradó Pàmies
Assistents 75 alumnes
6 d'agost, de 10 a 11 h
Alumnes Escola L'Onada
Assistents: 10
1 i 2 de desembre de 2015
Alumnes de 1r Batxillerat
Escola Joan XXIII de Bonavista
Professora Mari Terrado
Assistents: 60 alumnes (2 grups de 30)
17 de desembre de 2015
Alumnes de Gràfica Publicitària
Escola d'Art Diputació de Tarragona
Professors Francesc Perramon i David Salas
Assistents: 30 alumnes
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EXPOSICIONS
Produïdes per L’Arxiu:
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 a l'Arxiu durant els
mesos de gener a abril de 2015 per 965 persones.
Exposició Ramon Segú Chinchilla: els anys setanta a Tarragona, a l'Espai
de Turisme, de l'1 de maig a 24 de juny de 2015, visitada per 1970 persones.
Exposició Ramon Segú Chinchilla: els anys setanta a Tarragona, a la
Residència de la Mercè, del 16 de setembre a 12 d'octubre de 2015, visitada
per 875 persones.
Exposició Què és L'Arxiu, de l'1 de juny al 31 d'octubre de 2015, visitada per
....
Exposició Federico Garcia Lorca i Tarragona (1935-1936), del 4 de novembre
al 30 de desembre de 2015, visitada per
Exposició Platges de Tarragona: 50 anys després, a l'Espai Turisme, del 29
de desembre al 31 de gener de 2016, visitada per ...
Exposició Tarragona sota les bombes, al Cafè La Cantonada / Cooperativa
Obrera Tarraconense, del 15 de gener al 27 d'abril de 2015
Exposició El Club Gimnàstic de Tarragona, al Cafè La Cantonada /
Cooperativa Obrera Tarraconense, del 28 d'abril al 31 de juliol de 2015

Total visites exposicions durant l’any 2015 ................................2.419 persones

Participació i cessió de documents de l’Arxiu en altres exposicions:
Exposició "Lletres llegades. El patrimoni literari de Tarragona" a L'Arxiu,
produïda per la Casa de les Lletres de Tarragona, entre el 6 de maig i el 30 de
juny de 2015.
Exposició "150 anys dels Nanos Vells de Tarragona", organitzada per l'Àrea
de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, agost - setembre de 2015
Exposició "Subirachs. Crònica d'una presència. Tarragona - Poblet -El
Vendrell", organitzada pel Museu d'Art Modern de Tarragona, setembre octubre de 2015
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PUBLICACIONS
“Capsa de sabates. L’àlbum de fotografies de Tarragona”, Fet a Tarragona,
número 9 (Tarragona, gener 2015)
“Visites reials a Tarragona”, a: Una història de Tarragona en imatges. Un segle
en un clic. La saga Chinchilla. Tarragona, Arola Editors, 2015.
“La presó de Pilats i la repressió franquista”, Fet a Tarragona, número 10
(Tarragona, març 2015)
“Sobre el nom del carrer Pau del Protectorat”, Paraules per la Pau, núm. 163,
(Tarragona, març 2015)
“El mercat central: ara fa cent anys”, Fet a Tarragona, número 11
(Tarragona, maig 2015)
“El Club Gimnàstic de Tarragona (1886-1936): els primers cinquanta anys"”,
Fet a Tarragona, número 12 (Tarragona, juliol 2015)
“La televisió municipal de Tarragona. Ara fa trenta anys", Fet a Tarragona,
número 13 (Tarragona, setembre 2015)
“Quaranta anys de la mort de Franco", Fet a Tarragona, número 14 Tarragona,
novembre 2015)
Edició del díptic dels actes del final de la Guerra Civil a Tarragona: 15 de gener
de 1939
Edició de les postals corresponents a les exposicions Tarragona sota les
bombes i El Club Gimnàstic de Tarragona
Edició de l'estoig de postals del 150 aniversari dels Nanos Vells de Tarragona
Edició del tríptic divulgatiu de l’Arxiu 2015
Edició del díptic i de la postal de l’exposició Ramon Segú Chinchilla: els anys
70 a Tarragona
Edició del díptic de l'exposició Federico García Lorca i Tarragona (1935-1936)
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DOCUMENTALS I AUDIOVISUALS
Producció pròpia d’audiovisuals:
Producció de l’audiovisual Ramon Segú Chinchilla: els anys setanta a
Tarragona

Participació en audiovisuals de producció externa:
Participació en el documental El món on volíem viure. Robert Capa, 15 de
gener de 1939, una producció de Lavinia Productora, Televisió de Catalunya i
Televisió Espanyola
Col·laboració amb el programa "El batec del temps", amb el projecte "Estrats"
del fotògraf Rubén Perdomo sobre l'Amfiteatre romà.
Participació en el magazine d'estiu de TAC12 a càrrec de Morris Produccions,
sobre Ramon Segú Chinchilla
Participació en l'exposició virtual sobre el 15è aniversari del Patrimoni de la
Humanitat

CONFERÈNCIES, PONÈNCIES, PRESENTACIONS I ACTES
Coordinació del programa d’actes El final de la Guerra Civil a Tarragona: 15
de gener de 1939
Acte de signatura del conveni de cessió del fons de Josep M. Boronat
Recasens i conferència de la catedràtica d'Història Contemporània Montserrat
Duch. L'Arxiu, 60 assistents, 16 de gener de 2015
Presentació del llibre La Tarragona silenciada. L'opressió de l'aparell
franquista, de Josep Recasens Llort. L’Arxiu, 55 assistents, 21 de gener de
2015
Lliurament dels premis del Concurs de Fotografia Chinchilla. Ajuntament de
Tarragona, 22 assistents, 22 de gener de 2015
Presentació del llibre El passat ens empaita. Vicissituds d'un fill d'exiliat
republicà, de Gentil Puig. L’Arxiu, 25 assistents, 21 de gener de 2015
Projecció l'audiovisual Quan la mort venia del cel, produït per la Biblioteca
Hemeroteca Municipal de Tarragona. L'Arxiu, 87 assistents, 29 de gener de
2015
Presentació del número 48 de la revista Kesse del Cercle d'Estudis Històrics i
Socials Guillem Oliver. Cafè La Cantonada, 70 assistents, 6 de febrer de 2015
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Presentació del llibre La història de Tarragona en imatges. Ramon Segú
Chinchilla. Ajuntament de Tarragona, 150 assistents, 5 de març de 2015
Projecció de prova del documental sobre el barraquisme a Tarragona. L'Arxiu,
15 assistents, 11 de març de 2015
Dissabte a l’Arxiu, en el marc del Dia Internacional dels Arxius
L’Arxiu, 35 assistents
Tarragona, 13 de juny de 2015
Acte de cessió del fons de la Colla Jove Xiquets de Tarragona a l'Arxiu.
L'Arxiu, 50 assistents, 15 de setembre de 2015
Inauguració exposició Federico Garcia Lorca i Tarragona (1935-1936).
L'Arxiu, 60 assistents, 4 de novembre de 2015
Inauguració de l'exposició Platges de Tarragona: 50 anys després. Espai
Turisme, 60 assistents, 29 de desembre de 2015

CESSIÓ DE LA SALA D’ACTES PER A ACTUACIONS EXTERNES
Curs d'orientació en la recerca de feina i d'emprenedoria del SMO
Servei Municipal d'Ocupació. Ajuntament de Tarragona, 40 assistents,
13 d'abril de 2015
Sessió de demostració de l'aplicatiu FOTOWARE
Tarragona 2017, 10 assistents, 25 de maig de 2015

DIFUSIÓ EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
09/01 Roda premsa actes del 15 de gener de 1939: el final de la Guerra Civil a
Tarragona
14/01 Entrevista a TAC12 programa “12 qüestions” sobre els actes del 15 de
gener de 1939
15/01 Programa especial de Tarragona Ràdio sobre els actes del 15 de gener
de 1939
16/01 Entrevista a RNE sobre els actes del 15 de gener de 1939
16/01 Notícia Diari de Tarragona sobre la cessió del fons Josep M. Boronat
Recasens
16/01 Notícia Diari de Tarragona sobre els premis del concurs Chinchilla
20/01 Foto Diari de Tarragona visita de l'escola Elisabeth de Salou
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21/01 Notícia Diari de Tarragona sobre la presentació llibre La Tarragona
silenciada l'opressió de l'aparell franquista
31/01 Especial “Encuentros” del Diari de Tarragona sobre l’exposició Ramon
Segú Chinchilla
03/02 Programa especial Tarragona Ràdio sobre els actes del 15 de gener de
1939.
06/02 Notícia Diari de Tarragona i Més Tarragona sobre la presentació de la
revista Kesse
04/03 Notícia Diari de Tarragona sobre presentació llibre Ramon Segú
Chinchilla
05/03 Notícia Diari de Tarragona sobre presentació llibre Ramon Segú
Chinchilla
06/03 Notícies presentació llibre Chinchilla a Diari de Tarragona
06/03 Notícies sobre el balanç del 2014 de l’Arxiu a Diari de Tarragona i a Més
Tarragona
16/03 Roda de premsa Casa de les Lletres sobre el Projecte Lletres Llegades.
La Casa de les Lletres i el Patrimoni Literari Tarragoní.
16/03 Reportatge sobre el Centre d'Imatges de Tarragona pel programa
l'Auditori de TAC12
29/04 Notícia Diari de Tarragona i Més Tarragona de l'exposició Gimnàstic
05/05 Notícies Diari de Tarragona i Més Tarragona anunciant l'exposició Lletres
Llegades
11/06 Notícia Diari de Tarragona sobre el Dissabte a l'Arxiu
13/06 Notícia Diari de Tarragona sobre Dissabte a l'Arxiu
22/06 Imatge publicada al Diari de Tarragona de la visita del Col·legi M. Deu
del Carme
01/07 Participació en el magazine d'estiu de TAC12 a càrrec S. Morris
Produccions, 5 minuts a la setmana, entre juliol i setembre
10/09 Publicació de l'entrevista a Nació Digital "Guerra Civil: quan Tarragona
acollia vuit mil refugiats espanyols"
16/09 Notícies sobre l'acte de cessió del fons de la Colla Jove Xiquets de
Tarragona a Diari de Tarragona, Més Tarragona, El Punt i TAC12
17/09 Notícia Més Tarragona exposició Ramon Segú Chinchilla
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24/09 Notícia exposició de Ramon Segú Chinchilla a Diari de Tarragona
03/11 Entrevista RNE per l'exposició sobre Federico García Lorca a Tarragona
04/11 Entrevista a L'Arxiu de Tarragona Ràdio i TAC 12
04/11 Notícies exposició Federico García Lorca a Tarragona a Diari de
Tarragona, Més Tarragona i El Punt
25/12 Notícia Diari de Tarragona exposició Platges de Tarragona
29/12 Notícia Més Tarragona exposició Platges de Tarragona
30/12 Notícia Més Tarragona exposició Platges de Tarragona
Total ........................................

42 notícies en els mitjans de comunicació
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3.

BIBLIOTECA HEMEROTECA MUNICIPAL

3.1. GESTIÓ DEL PATRIMONI
Nous fons ingressats
Nombre de monografies ingressades durant el 2015:

328

Llibres a 31.12.2014: 13.622
Llibres a 31.12.2015: 13.951
S’han introduït 3.129 registres nous a la base de dades de les quals
destaquem:
Llibres : 533
Cartells : 178
Articles (diari, revista, llibres...) : 2.217

Conservació del patrimoni
Digitalització del Diario Español corresponents als mesos de juliol a desembre
de 1969, total 2.737 pàgines.
Digitalització de 25 cartells del concurs de focs artificials

3.2 SERVEI DE CONSULTA
Consultes presencials:
253
Telèfon i correu electrònic: 301

(168 homes i 85 dones)

Usuaris web: 22.053 (151.770 pàgines vistes de premsa digitalitzada; mitjana
de temps per visita de 12,4 minuts)

3.3. DIFUSIÓ
Exposicions
Producció pròpia:
20 anys de cartells del Festival Internacional de Dixieland de Tarragona a
la Sala d’Exposicions de la Cooperativa Obrera Tarraconense. Del 13 al 30 de
març
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Els cartells de Santa Tecla. Reculls de cartells d ela festa 1942-1977. Cafè
La Cantonada, del 16 de setembre al 15 de novembre
En col·laboració amb la Casa de les Lletres:
Lletres llegades. El patrimoni literari de Tarragona. L’Arxiu M2 Espai
Tabacalera, del 6 de maig al 26 de juny de 2015
En col·laboració amb l’Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona
Federico Garcia Lorca i Tarragona (1935-1936). L’Arxiu M2 Espai
Tabacalera, del 4 de novembre al 30 de desembre de 2015

Visites guiades
Visita a la Biblioteca Hemeroteca del Centro Cultural de Aragón, 10 assistents
Visita guiada de la ruta Lorcada en el marc de l'exposició Federico Garcia
Lorca i Tarragona (1935-1936), 40 assistents.

Xarxes socials
Facebook
Pàgina de Facebook per informar dels actes amb motiu del 76è aniversari del
final de la Guerra Civil. Un grup format per més de 300 persones que han
aportat documents, fotografies i testimonis
Històries enllaçades
Al llarg de 2015 s’han publicat 44 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.
Han tingut un abast de 23.544 persones.
Històries del carnaval
Al bloc de Tarragona Cultura, del 9 al 17 de febrer, es publiquen nou “Històries
del carnaval”, records de persones vinculades al carnaval dels anys vuitanta a
partir de les fotografies de l’època conservades a la BHMT. La secció va rebre
més de 940 lectures.
68+1 Gravació d’imatges a la biblioteca pel videoclip de la cançó “La balada de
John O’Conell”, de Xavier Martín pel llibre de Ram Giner 68+1.
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Articles, publicacions
Elaboració del recull d’articles en premsa diària de Jordi Rovira Soriano per
l’opuscle publicat per la Reial Societat Arqueològica Tarraconense: Homenatge
a Jordi Rovira i Soriano (1966-2014). Fill predilecte de Tarragona.
Quan la mort venia del cel. A: Butlletí Sindicat d’Iniciativa i Turisme de
Tarragona, núm. 47 (juny 2015)
Escultures itinerants. A: catàleg de l’exposició Subirachs crònica d’una
presència. Tarragona, Poblet, El Vendrell

Altres
Quan la mort venia del cel. Memòria dels bombardejos sobre Tarragona
(1937-1939) presentació del documental elaborat per dos alumnes de
comunicació audiovisual a partir de les entrevistes a persones que van viure els
bombardejos. L’Arxiu ,M2 Espai Tabacalera, 29 de gener, dins els actes “15 de
gener de 1939: El final de la Guerra Civil a Tarragona”. El teaser del
documental ha tingut 615 visualitzacions a Youtube.
Entrevistes a : Ser Tarragona, Tarragona ràdio, Tac 12 , Fet a Tarragona, Diari
de Tarragona

Nous fons incorporats a la plana web durant el 2015 i disponibles a la
xarxa
Diario Español juliol-desembre 1969
Col·lecció de cartells del concurs de focs artificials

3.4. DIVERSOS
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
Pràctiques externes del grau de Comunicació Audiovisual: pràctiques
d’un alumne de Comunicació audiovisual de la URV per a l’elaboració dels
vídeos de promoció de la BHM
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Donacions
Donació Federico Bardají. Recull de premsa, revistes, fulletons i programes
relacionats amb els barris de Tarragona. Roda de premsa 21 de gener,
entrevista Tarragona ràdio 27 de gener.
Inventari i catalogació de la biblioteca d’Enric Baixeras Sastre
Centro Cultural de Aragón: donació de programes de festes i revistes de
l’entitat.

Servei de publicacions
Durant l’any 2015 s’han repartit més 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,
Salut Pública entre altres.

Formació
Taller de comunicació per a l’avaluació de l’acompliment i la resolució de
conflictes. Tarragona

Distintiu de garantia de qualitat ambiental. Museus,biblioteques i centres
d’arts visuals. Barcelona, 6 d’octubre de 2015

Cessió documentació
Cessió d’imatges de premsa antiga pel Document del mes de març de l'Arxiu
Municipal de Cambrils.
Els internats de la por, recull d’informació sobre la Savinosa pel Sense Ficció
de TV3 emès el 28 d’abril.
150 anys dels Nanos vells , cessió d’imatges de cartells i programes de festes
per l’exposició. Casa de la Festa agost-setembre 2015
Exposició de cartells antics de Sant Magí i Santa Tecla (1927-1976) cessió
d’imatges dels cartells i programes per reproduir a les banderoles del Mercat
Central, del 26 d’agost al 22 de setembre.
Por al cel: La Selva del Camp durant els bombardeigs feixistes al Camp de
Tarragona (1936-1939), Cessió d’imatges de premsa a la TV de La Selva del
Camp pel documental

26

Dos gravats per l’article de Josep M. Grau Emigració de Constantí a la ciutat
de Tarragona a la segona meitat del segle XIX , Estudis de Constantí, número
31
Cartell de les festes de Santa Tecla de 1880 per l’article de Jordi Bertran Dels
mariners a les dues colles dels Xiquets publicat dins la secció “Maireta i seitó”
del Diari de Tarragona 1 d’agost de 2015
Cessió d’imatges de premsa i col·laboració en el catàleg i audiovisual de
l’exposició Subirachs. Crònica d’una presència. Tarragona, Poblet, El
Vendrell. Museu d’Art Modern de Tarragona (17 de setembre al 8 novembre)
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4.

VALORACIÓ DE L’ANY 2015

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 1.343
usuaris de la sala de consulta, s’han atès 745 peticions d’informació de forma
no presencial mitjançant correu, telèfon o correu electrònic i s’han seleccionat i
servit 615 fotografies. Tot plegat, representa un creixement de més del 6% 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 32.147 usuaris i prop de 230.000 pàgines vistes, amb una mitjana de
permanència de 8:35 minuts minuts per visita. D’altra banda, els audiovisuals
accessibles a Youtube han comptabilitzat 6.785 visualitzacions. Respecte a
l'any 2014, aquestes dades representen un augment del 25%.
Altrament, cal esmentar 623 persones que han visitat l’espai de forma guiada
en 21 grups organitzats, prop de 500 assistències als diferents esdeveniments
celebrats a la sala d’actes (conferències, cursos, presentacions de
publicacions, projeccions d’audiovisuals...), així com unes 2.419 visites a les
exposicions o mostres documentals de l’espai expositiu. A més a més de les 6
exposicions de producció pròpia, el Servei d’Arxiu i Documentació Municipal ha
participat en 5 exposicions més, celebrades per diferents institucions i entitats.
Pel que fa als nous fons ingressats durant l’any, entre d’altres, cal destacar els
següents fons: fons personal de Josep Maria Boronat Recasens, fons del
Gremi de Forners de Tarragona (1513-1765), fons de l'associació Joventuts
Musicals de Tarragona (1962-2012), fons fotogràfic Colla Jove Xiquets de
Tarragona (CJXT), fons fotogràfic Colla Castellers Xiquets de Tarragona
(CCXT) i fons fotogràfic de Fernando López Mendoza
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 777.000 expedients administratius, s’han servit 3.743 documents que
els departaments municipals necessiten per a la tramitació dels expedients que
afecten als ciutadans, s’han ingressat 3.823 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 2015 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 2016
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