MEMÒRIA 2016
Servei d’Arxiu i Documentació Municipal
Tarragona, 27 de febrer de 2017

MEMÒRIA DE L’ANY 2016
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 2016
Documentació a 31.12.2015 ................................
Increment registrat l’any 2016 ..............................
Documentació a 31.12.2016 ................................

1.

9.089 metres lineals
195 metres lineals
9.284 metres lineals

ARXIU ADMINISTRATIU I GESTIÓ DOCUMENTAL

1.1. QUADRE DE CLASSIFICACIÓ
Revisió i manteniment de la codificació i descripció dels codis i descripcions del
quadre de classificació.
Estudi de les equivalències del Quadre de classificació de l’Ajuntament de
Tarragona amb el Quadre de classificació i el catàleg de processos/sèries de la
documentació municipal proposat pel Servei d’Arxius de la Generalitat de
Catalunya.
.
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1.2. ARXIUS DE GESTIÓ
A banda del suport i millora continuada de la gestió documental en els diversos
Arxius de Gestió, cal destacar:
02.18. Arquitectura
Estudi i proposta de codificació de la documentació digitalitzada per tal
d’incorporar-la a un GIS.
Revisió codis Quadre de Classificació, Codis Tipologies documentals,
metadades, etc...
02.43. Promoció econòmica
Estudi i revisió de la documentació. Preparació de les transferències, revisió
dels codis corresponents al Quadre de Classificació i selecció de la
documentació eliminable.
02.28. Guàrdia Urbana
Informe en relació a l’eliminació de butlletins de denúncia i multes de trànsit.
05.02. Institut Municipal de Serveis Socials
Revisió dels diversos dipòsits d’arxiu i del procés de gestió interna de la
documentació.
Definició de les normes de transferència i eliminació de la documentació.
07.00 Empresa Municipal de Transports
Informe i proposta en relació al tractament de la documentació suport paper
que custodien al seus dipòsits.

1.3. GESTIÓ DELS APLICATIUS DEL SERVEI D’ARXIU I
DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL
1.3.1. Aplicatiu de Gestió de les transferències i préstecs
Durant l’any 2016, 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 4,9 %, passant dels 251.152 registres als 264.340 registres, la
qual cosa suposa un increment de 13.188 registres. Actualment, aquesta base
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de dades informa sobre més de 816.810 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 en la BDades ACCES per a la 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
1994 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 (Arxius de Gestió).

1.4. SERVEI DE PRÉSTEC I CONSULTA INTERNA
En aquest any 2016, la Unitat de Préstec del Servei d’Arxiu i Documentació
Municipal ha donat resposta a 3558 sol·licituds, és a dir, una mitjana de més
de 295 préstecs al mes i d’uns 16 serveis al dia.
Des del dipòsit documental de la Rambla Nova s’han servit 1.937 préstecs; del
dipòsit documental de la Plaça de la Font s’han registrat 15 préstecs; del dipòsit
de la Nau del Polígon Francolí s’ha donat resposta a 323 peticions; i des del
nou dipòsit documental de la Tabacalera s’han facilitat 1.283 préstecs.
Amb més de 200 préstecs sol·licitats, destaquen els Arxius de Gestió següents:
- 02.16. Obertura d’Establiments:
- 02.14. Llicències d’Obres:
- 02.12. Estadística
- 02.04. Béns i Domini Públic:

1.305
549
226
219
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1.5. TRANSFERÈNCIES DOCUMENTALS
En el decurs de l’any 2016 s’han realitzat 74 transferències documentals
ordinàries (revisades i seguint el procediment establert) amb un total de 2.263
caixes. Aquestes xifres representen una mitjana de 6 transferències i 189
unitats d’instal·lació al mes.
En concret, s’han transferit 320 unitats d’instal·lació al dipòsit de la Rambla i
1.943 al dipòsit de la Tabacalera.
Així mateix, s’han reintegrat 158 expedients procedent de transferències d’anys
anteriors.

1.6. CALENDARI DE CONSERVACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
MUNICIPAL
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.
S’ha actualitzat el 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. AVALUACIÓ I ELIMINACIÓ DE DOCUMENTS
S’han eliminat 320 unitats d’instal·lació.

CODI
SÈRIE DOCUMENTAL
TAA Expedients de retirada de
388
vehicles
--

Impresos, publicacions

DATES MET
DATA
OBSERVACIONS
EXTREME 12,6
RES 2016.03.11
ELIMINACI Grues David
2008-2009
(empresa que té la
concessió del
servei dede la
-14,8 2016.03.11 Material
plaça de la Font
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--

Documentació de treball
(còpies i esborranys)

2009-2011 4,6

2016.07.26 Patronat d'Esports

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 2016, 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 8.566 Kgs.
La conversió de la documentació eliminada en pasta de paper significa la
preservació certificada de 410 arbres.

1.9. GESTIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ ALS DIPÒSITS
Trasllat de tota la documentació del dipòsit de la plaça de la Font al dipòsit de
la Tabacalera. En funció de l’ús que es preveu pels préstecs, d’un total de
3.500 caixes, 450 s’han traslladat a la Nau i les altres 3.050 s’han instal·lat al
dipòsit de la Tabacalera.
S’ha canviat la numeració a les caixes que relacionava el dipòsit de la Plaça de
la Font. Així mateix, s’han donat de baixa de l’aplicatiu i s’han donat de nou
amb la numeració corresponent, bé del dipòsit de la Tabacalera, bé del dipòsit
de la Nau.
Per a una millor gestió i per tal de facilitar l’accés dels usuaris externs, s’han
traslladat les llicències d’obres de l’any 1999, 381 caixes, del dipòsit de la
Rambla al dipòsit de la Tabacalera.

1.10. 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 tres reunions.
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Comissió per a la Implantació de la Plataforma de Gestió Documental i Arxiu
Electrònic
o En Joaquim Nolla Aguilà hi participa com a membre fix de la
comissió.
o En Jordi Piqué Padró, hi participa com a membre rotatori de la
comissió.
Recepció, estudi i valoració dels lliuraments de l’aplicatiu“earxiu” que ha
de ser l’arxiu definitiu de l’Ajuntament de Tarragona, pel que respecta a
la conservació dels documents electrònics.
En el marc de la implantació de les lleis 39/2015 i 40/2015 s’ha participat en les
reunions del grup de treball que es reuneix setmanalment.
o En Joaquim Nolla Aguilà hi participa com a membre fix.
Participació en la redacció del Pla Director de la Política de Gestió de
Documents Electrònics de l’Ajuntament de Tarragona, aprovat per la Junta de
Govern el passat 16 de novembre i l’elaboració dels diversos instruments que
el composen:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Quadre de classificació integrat
Model / vocabulari de descripció i metadades
Catàleg de formats de documents electrònics
Catàleg / Codificació de tipologies documentals
Protocol/model de digitalització segura
Política de Seguretat de la Informació

Conjuntament amb la Secció d’Informàtica, es treballa en la càrrega de les
dades que han de permetre implantar FIRMADOC (Gestor Documental
Electrònic) en l’Ajuntament.
a. Revisió i equivalència dels codis d’arxiu amb l’organigrama dels
empleats municipals.
b. Càrrega del quadre de classificació
c. Càrrega del catàleg de tipologies documentals
d. Revisió i proposta de les metadades que incorporaran els documents
electrònics
Conjuntament amb el Servei de Tresoreria, estudi del programa de gestió
electrònica GTT, per tal de millorar les metadades que han de permetre
ingressar la documentació a l’Arxiu electrònic.
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1.11. 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.

S’ha començat a elaborar la guia de la documentació ingressada a l’Arxiu que
al llarg del l’any 2017 es preveu fer pública al portal.

1.12. FORMACIÓ I PARTICIPACIÓ EN FÒRUMS D’ARXIUS
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. (4 reunions).
Formació:
Jornada: Assolir la transparència. A qui pertoca?. Associació d’Arxivers –
Gestor de documents de Catalunya. Barcelona, 25 de maig de 2016.
Curs Esquema Nacional d’Interoperabilitat. Reus, octubre 2015 – abril 2016.
(24 hores). ASTREA.
I Forum: Innovació pública. Una nova dimensió de l’administració
electrònica. WolkersKluwer / ABSIS. Barcelona, Mont Sant Benet, 06 d’octubre
de 2016.

Sessió formativa: Servei e-Notum (notificacions electròniques).Tarragona,
19 de desembre de 2016. Ajuntament de Tarragona (1,30 hores).
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Altres:
En relació a la participació al grup de treball que ha desenvolupat el model de
quadre de classificació municipal proposat pel Servei d’Arxiu de la Generalitat
de Catalunya, s’ha rebut una comunicació de la direcció General d’Arxiu,
Museu i Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, felicitant a l’Ajuntament per la
col·laboració i compromís. Així mateix, la Junta de govern Local, de 25 de
novembre de 2016, en queda assabentada de la comunicació i felicita al Servei
d'Arxiu i Documentació Municipal per la seva tasca.
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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 2016, l’Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona i el
Centre d’Imatges de Tarragona han ingressat els següents fons i documents:
Fons Joan Gols Soler (1908-2013)
4 unitats d'instal·lació
Col·lecció de fotografies de David Oliete
33 fotografies de l'exposició Dos anys del Fet a Tarragona
Col·lecció de fotografies de Joan de la Creu Badell i Núria Meroño
139 fotografies del Barri de l'Esperança
Col·lecció de fotografies de Jordi Morant i Clanxet
384 fotografies de temàtica castellera

INSTRUMENTS DE DESCRIPCIÓ REALITZATS I ACTUALITZATS DURANT
L’ANY 2016
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 29.107 registres.
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.
Inventari del fons Joan Gols Soler (1908-2013)
76 registres
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Inventari del fons Joventuts Musicals de Tarragona (1962-2012)
24 unitats d'instal·lació i 225 registres
Catàleg de plànols del fons municipal (1803-1984)
1.221 registres.
Catàleg de la sèrie d’Actuacions Urbanístiques (1827 – 1994)
Continuació de la descripció, classificació i catalogació, amb 44.060
expedients.
Catàleg de la sèrie d’Obertures d’Establiments (1827 - 1999)
Continuació de la descripció, classificació i catalogació, amb 34.361
expedients.
Catàleg de la sèrie dels expedients de Cultura (1988-1992)
Descripció de 2.975 expedients
Catàleg de la sèrie de Guals (1977-2002)
Descripció de 4.480 expedients
Catàleg del fons fotogràfic Chinchilla (1917-2000)
19.798 registres
Catàleg del fons fotogràfic Vallvé (1920 – 1990)
13.150 registres que descriuen 33.900 fotografies
Relació de transferència del fons fotogràfic Fernando López
Mendoza
101 unitats d'instal·lació, aproximadament 60.000 fotografies
Relació de transferència del fons fotogràfic Colla Castellers Xiquets
de Tarragona
116 unitats d'instal·lació, 10.463 positius i 24.524 imatges digitalitzades

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 2016, 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 (1746-1769), 23 volums i 20.313 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:

1.013
364
1.115
1.913

175
95
270
37
369
275

Total serveis prestats

2.864

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

9.645
88.439
5:28 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 22 informes sobre les dades de naixement i residència
durant el segle XIX de diferents veïns de la ciutat.
D’altra banda, s’han elaborat 16 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 57
sol·licituds (augment del 18% respecte a l'any anterior), amb recerca, selecció
i cessió de 735 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 2016, s’han publicat 20 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:

Usuaris únics:
Visites al web:
Mitjana permanència / visita

9.645
88.439
5:28 minuts

Youtube
https://www.youtube.com/user/TGNcultura
10.005 visualitzacions registrades pels 16 audiovisuals de l’Arxiu

Xarxes Socials
Secció fixa setmanal “La finestra de l’Arxiu” a TGN Cultura https://caes.facebook.com/TGNcultura , amb 50 intervencions.
Aquesta secció ha registrat un abast de 136.653 persones, un creixement del
156% respecte a l'any anterior.

VISITES GUIADES
Durant l'any 2016 s'han realitzat 20 visites guiades amb 702 assistents, la qual
cosa representa un increment del 24%.
13 de febrer, 10 a 14 h.
Ruta pedagògica Els llocs de la memòria
Professors de Secundària i Batxillerat
Centre de Recursos Pedagògics i L'Arxiu
Assistents 35 persones
18 de febrer, 9,30 a 11 h
Alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Animació Sociocultural i
Turística
Institut Vidal i Barraquer
Professora Pilar Figueras i Torruella
Assistents: 15 alumnes
26 de febrer de 9 a 13 h
Ruta Els llocs de la memòria de la GC i la repressió franquista
Segon Batxillerat Col·legi del Sagrat Cor
Assistents: 35 alumnes
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11 de març de 9 a 13 h
Ruta Pedagògica Els llocs de la memòria
Segon Batxillerat Institut Joan XXIII de Bonavista
Assistents: 35 alumnes
16 de març, 10,30 a 12 h
Alumnes de 1r i 2n d'ESO
Col·legi Sant Domènec de Guzmán
Assistents 40 alumnes
13 d'abril de 9 a 13 h
Ruta Pedagògica Els llocs de la memòria
Segon Batxillerat Institut Tarragona
Assistents 35 alumnes
16 d'abril de 11 a 12,30 h
Ruta Pedagògica Els llocs de la memòria
Joventuts Socialistes de Catalunya
Assistents 30 persones
22 d'abril de 9 a 13 h
Ruta Pedagògica Els llocs de la memòria
Segon Batxillerat Institut Tarragona
Assistents 35 alumnes
28 d'abril de 9 a 13 h
Ruta Pedagògica Els llocs de la memòria
4 art d'ESO Institut Tarragona
Assistents 40 alumnes
3 de maig de 9 a 13 h
Ruta Pedagògica Els llocs de la memòria
4 art d'ESO Institut Tarragona
Assistents 40 alumnes
12 de maig de 13 a 14,30
Alumnes del Cicle Formatiu Superior d'Assistència a la Direcció
Institut Vidal i Barraquer
Professora Rosa M. Bolaño
Assistents 35 alumnes
13 de maig de 9 a 13 h
Ruta Pedagògica Els llocs de la memòria
4 art d'ESO Institut Tarragona
Assistents 35 alumnes
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20 de maig de 9 a 13 h
Ruta Pedagògica Els llocs de la memòria
Alumnes de 3 er d'ESO Institut Pons Icart
Professora Maite Blay
Assistents 20 alumnes
27 de maig de 9 a 13 h
Ruta Pedagògica Els llocs de la memòria
4 art d'ESO Institut Tarragona
Assistents 30 alumnes
30 de maig, de 10 a 12 h
Visita a l'Arxiu
Formació d'Adults
Centre d'Adults Casas Formació
Assistents 10 alumnes
3 de juny de 9 a 13 h
Ruta Pedagògica Els llocs de la memòria
2on BAT La Salle de Tarragona
Assistents 80 alumnes
9 de juny de 9,30 a 11 h
Visita a l'Arxiu Administratiu
Academia AUCO de Valls
Curs de Gestió Administrativa
15 assistents
28 de setembre de 10 a 12 h.
Visita alumnes d'Història de la URV
Professora Coral Cuadrada
50 assistents
26 d'octubre de 17,30 a 19,30 h
Visita dels alumnes del Curs Veure o viure els museus
Centre de Recursos Pedagògics
10 assistents
30 de novembre i 2 de desembre
Visita alumnes 1er Batxillerat Joan XXIII de Bonavista
Professor Albert Ciurana Trillas
60 assistents (dos grups)
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RUTA GUIADA ALS ESPAIS DE LA MEMÒRIA
Durant l'any 2016 s'ha desenvolupat la ruta pedagògica Els llocs de la
Memòria de la Guerra Civil i la repressió franquista a Tarragona. L'objectiu
d'aquesta proposta didàctica és afavorir el coneixement dels alumnes de 4art
d'ESO i 2n de Batxillerat del període més rellevant i dramàtic del segle XX: la
Guerra Civil i la repressió franquista posterior.
La ruta, organitzada pel Centre d'Estudis Pedagògics del Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i per L'Arxiu de l'Ajuntament de
Tarragona, dura aproximadament 4 hores i mitja, entre les 9 i les 13,30 h.
Al llarg de l'any s'han dut a terme 12 rutes, amb l'assistència de prop de 500
alumnes procedents dels centres següents: Col·legi del Sagrat Cor, Institut
Joan XXIII de Bonavista, Institut Tarragona, Institut Pons Icart i La Salle de
Tarragona.
Més informació a:
http://serveiseducatius.xtec.cat/tarragones/llocs-memoria/

EXPOSICIONS
Produïdes per L’Arxiu:
Exposició Federico Garcia Lorca i Tarragona (1935-1936), del 4 de novembre
al 31 de gener de 2016.
Exposició Platges de Tarragona: 50 anys després,
Espai Turisme, del 29 de desembre de 2015 al 31 de gener de 2016
L'Arxiu, del 3 de febrer al 29 d'abril
Espai Turisme, de l'1 de juny al 28 d'agost
Exposició El barraquisme a Tarragona, fa 50 anys,
L'Arxiu, del 4 de maig al 28 d'octubre
Espai Turisme, del 16 de novembre a 18 de desembre
Exposició Revolució i Guerra Civil a Tarragona en imatges d'Hermenegild
Vallvé
L'Arxiu, del 8 de novembre al 31 de desembre

Total visites exposicions durant l’any 2016 ................................2.530 persones

Participació i cessió de documents de l’Arxiu en altres exposicions:
Exposició Remant al Nàutic, organitzada pel Museu del Port de Tarragona.
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Exposició Lletres llegades. El patrimoni literari de Tarragona. Joan Antonio
i Guàrdias, organitzada per la Casa de les Lletres.
Exposició 50 anys del barri de Sant Salvador, organitzada per l'Associació de
Veïns de Sant Salvador.
Exposició 50 anys del Col·legi de Sant Pau Apòstol, organitzada pel Col·legi
de Sant Pau.

PUBLICACIONS
Edició del díptic dels actes del final de la Guerra Civil a Tarragona: 15 de gener
de 1939
Edició del díptic de l'exposició El barraquisme a Tarragona, fa 50 anys, la ciutat
no reconeguda i els seus habitants.
Edició del díptic i postal de l'exposició Revolució i Guerra Civil a Tarragona en
imatges d'Hermenegild Vallvé.
“El barraquisme a Tarragona, fa cinquanta anys”, Butlletí 137 (Associació
d’Arxivers Gestors de Documents de Catalunya, juny 2016), pàgs. 13-15.
“El turisme de platja fa cinquanta anys", Fet a Tarragona, número 15
(Tarragona, gener 2016)
“Barraquisme a Tarragona, ara fa cinquanta anys", Fet a Tarragona, número
16 (Tarragona, març 2016)
“El cas dels refugiats extremenys de l'any 1936", Fet a Tarragona, número 17
(Tarragona, maig 2016)
“La gènesi de l'Escola del Treball de Tarragona", Fet a Tarragona, número 18
(Tarragona, juliol 2016)
“Els llocs de la memòria de Tarragona", Fet a Tarragona, número 19
(Tarragona, setembre 2016)
“Revolució i guerra civil a Tarragona, ara fa vuitanta anys", Fet a Tarragona,
número 20 (Tarragona, novembre 2016)
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DOCUMENTALS I AUDIOVISUALS
Producció pròpia d’audiovisuals:
Producció de l’audiovisual L'Arxiu de Tarragona, com a presentació de les
funcions i activitats de L'Arxiu.

Participació en audiovisuals de producció externa:
Sèrie documental Pintant el gris. Els darrers anys del franquisme a
comarques 1965-1975 de la Xarxa de Televisions Locals de Catalunya.
Programació especial de TV3 durant les Festes de Santa Tecla.
Audiovisual sobre el Taller Escola d'Art de Tarragona (1935 - 1938), produït
pel Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona.
La Marató de TV3

PROGRAMES, CONFERÈNCIES, PONÈNCIES, PRESENTACIONS I ACTES
Coordinació del programa d’actes El final de la Guerra Civil a Tarragona: 15
de gener de 1939 , del 14 al 31 de gener de 2016, amb 5 conferències, dues
visites guiades, un taller sobre memòries de guerra i la presentació del projecte
didàctic.
Conferència La dona durant la República i la Guerra Civil a Tarragona, L'Arxiu,
18 de gener de 2016.
Conferència La visita del Comte Ciano a Tarragona l'any 1939, L'Arxiu 21 de
gener de 2016.
Presentació del projecte didàctic Els llocs de la Memòria, sala d'actes de
l'Ajuntament de Tarragona.
Conferència Les Brigades Internacionals, L'Arxiu, 29 de gener de 2016.
Inauguració de l'exposició El barraquisme a Tarragona, fa cinquanta anys,
L'Arxiu, 4 de maig de 2016.
Presentació de la revista Fet a Tarragona, núm. 19, L'Arxiu, 11 de maig de
2016.
Acte de cessió dels fons fotogràfic de la Colla Castellers Xiquets de Tarragona,
L'Arxiu, 18 d'octubre de 2016.
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Curs Veure i viure els museus, organitzat pel Centre de Recursos Pedagògics,
L'Arxiu, 26 d'octubre de 2016.
Inauguració de l'exposició Revolució i Guerra Civil a Tarragona en imatges
d'Hermenegild Vallvé, L'Arxiu, 8 de novembre de 2016.
Cicle de quatre conferències en el marc del Congrés Internacional pel 80 è
aniversari de la Guerra Civil, organitzat per la URV, L'Arxiu, dies 14, 15, 16 i 17
de novembre de 2016.
Total d'assistents als actes: 525 persones

DIFUSIÓ EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
03/01 Article Diari de Tarragona sobre l'exposició Platges de Tarragona
11/01 Roda de premsa sobre els actes de commemoració del finals de la
Guerra Civil a Tarragona.
12/01 Notícies a Diari de Tarragona, El Punt i Més Tarragona
12/01 Entrevista a Tarragona Ràdio sobre els actes de commemoració del
finals de la Guerra Civil a Tarragona.
13/01 Entrevista a Ràdio Tarragona, COPE i TAC12 sobre els actes de
commemoració del finals de la Guerra Civil a Tarragona.
14/01 Article a TGN Notícies sobre exposició Platges de Tarragona
27/01 Catalunya Ràdio i TAC 12 reportatge sobre la ruta pedagògica Els llocs
de la Memòria.
28/01 Articles a Diari de Tarragona, Més Tarragona i Punt Diari sobre la ruta
pedagògica Els llocs de la Memòria.
13/02 Seguiment de la ruta pedagògica per part de TAC12 i Catalunya Ràdio
16/02 Notícia Més Tarragona i Circ de Tarragona sobre el balanç de l'any 2015
de L'Arxiu
17/02 Notícia Diari de Tarragona sobre el balanç de l'any 2015 de L'Arxiu
19/02 Reportatge a TAC12 "El franquisme que no marxa" sobre la ruta
pedagògica Els llocs de la Memòria.
23/02 Entrevista a Tarragona Ràdio sobre la ruta pedagògica
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04/03 Notícia Mes Tarragona sobre l'exposició Platges
05/03 Notícia Diari de Tarragona sobre l'exposició Platges
22/03 Entrevista a Ràdio Tarragona digital sobre el càrrec dels consellers
municipals
31/03 Reportatge a TN Comarques de TV3 sobre la ruta Els Llocs de la
Memòria
05/05 Notícies sobre l'exposició El barraquisme a Tarragona, fa cinquanta anys
a Diari de Tarragona, Diari Més, TAC 12.
09/05 Notícies sobre l'exposició El barraquisme a Tarragona, fa cinquanta anys
a TN Comarques TV3.
02/06 Reportatge a TN Comarques TV3 sobre l'exposició El barraquisme a
Tarragona, fa cinquanta anys.
12/06 Reportatge sobre l'exposició El barraquisme a Tarragona, fa cinquanta
anys a Diari de Tarragona.
12/07 Article sobre el barraquisme a Tarragona a Fet a Tarragona 16
15/07 Notícia a Més Tarragona sobre la ruta Els llocs de la Memòria.
29/07 Notícia a Més Tarragona sobre el lliurament de fotos del barri de
l'Esperança
30/07 Notícia Diari de Tarragona sobre el lliurament de fotos del barri de
l'Esperança
05/08 Notícia TAC12 sobre el lliurament fotos del barri de l'Esperança
15/09 Article Els Llocs de la Memòria a Tarragona a Fet a Tarragona, 19
24/09 Reportatge a Diari de Tarragona sobre el barri de l'Esperança i
l'exposició del barraquisme
18/10 Notícies a Més Tarragona sobre la cessió del fons fotogràfic Colla
Castellers Xiquets de Tarragona
19/10 Notícies sobre la cessió del fons fotogràfic Colla Castellers Xiquets de
Tarragona a Diari de Tarragona i TAC12
09/11 Notícies a Diari de Tarragona, Més Tarragona, TAC12 i TV3 i altres
mitjans sobre l'exposició Revolució i Guerra Civil a Tarragona en imatges
d'Hermenegild Vallvé.
30/11 Article a Diari de Tarragona sobre l'exposició Revolució i Guerra Civil a
Tarragona en imatges d'Hermenegild Vallvé.
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29/12 Notícies sobre la digitalització de plànols a Diari de Tarragona, Més
Tarragona i Tarragona Ràdio
Total ........................................

48 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: 619
Llibres a 31.12.2014: 13.951
Llibres a 31.12.2015: 14.570
S’han introduït 3.737 registres nous a la base de dades de les quals
destaquem:
Llibres : 716
Cartells : 99
Articles de diari, revista, llibres: 1.666 (Dels quals 250 son personatges
tarragonins o vinculats a la ciutat provinents del fons donat per Jordi
Morant)

Conservació del patrimoni
Digitalització del Diario Español corresponent 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
Usuaris/es presencials:
393
Telèfon i correu electrònic:
269
Del total: 207 dones i 455 homes
Usuaris web: 24.105
Pàgines de premsa digitalitzada vistes: 172.245
Mitjana de temps per visita: 13 minuts.

23

3.3. DIFUSIÓ
Exposicions
• En col·laboració amb la Casa de les Lletres
Lletres llegades. El patrimoni literari de Tarragona. Antic Ajuntament,
abril – juny. Selecció i cessió de llibres i documents relacionats amb
Joan Antonio i Guardias. Antic Ajuntament, abril - maig
• En col·laboració amb l’Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona i el
Centre d'Imatges de Tarragona
Platges de Tarragona 50 anys després. Selecció i cessió de
documentació: llibres, publicacions periòdiques i fulletons turístics dels
anys 50. L’Arxiu, M2 Espai Tabacalera, març
El barraquisme a Tarragona, fa cinquanta anys. La Ciutat no reconeguda
i els seus habitants. Selecció i cessió de premsa i publicacions
periòdiques. L’Arxiu, M2 Espai Tabacalera, maig - octubre.
Revolució i Guerra Civil a Tarragona, en imatges d’Hermenegild Vallvé.
Selecció i cessió de premsa i publicacions. L’Arxiu, M2 Espai
Tabacalera, novembre.
• Altres:
Exposició dels cartells del festival Internacional de Dixieland al vestíbul
del Magatzem de la Cooperativa Obrera de Tarragona. Durant el mes de
març

Visites
A part de les visites concertades pels centres educatius per explicar el
funcionament general del Servei d'Arxiu i Documentació Municipal, la
BHMT ha col·laborat en les visites “Els llocs de la memòria” amb
l’explicació específica de qui era Lluís de Salvador i la documentació de
que disposem a la Biblioteca
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Xarxes socials
Facebook
Pàgina de Facebook per informar dels actes amb motiu del 77è aniversari del
final de la Guerra Civil. Un grup format per 324 persones que han aportat
documents, fotografies i testimonis.
Històries enllaçades
Al llarg de 2016 s’han publicat 42 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. Amb un
abast de 92.652 persones (l’any 2015 va tenir-ne 23.544).
A partir del mes de desembre iniciem una sèrie amb fotografies de la dècada
dels anys 70 i 80 fetes per Anton Roca.

De la Biblioteca a la ciutat.
• Durant l’any 2016 hem publicat a les xarxes socials i a la web sis vídeos
curts de la sèrie De la Biblioteca a la Ciutat per commemorar els 30 anys
de la BHMT. A través del que ens expliquen usuaris i investigadors hem
acostat els fons al públic en general. Els temes tractats han estat:
La vinguda del comte Ciano, 1939. 21 de gener
La Setmana Santa a Tarragona. 21 de març
La Guerra del Francès (1808-1811). 4 maig
L’atemptat d’Enpetrol, 12 de juny de 1987. 10 de juny
Conservant les festes de Sant Magí i Santa Tecla. 10 d’agost
Conèixer el passat casteller. 28 setembre
Els sis vídeos han tingut en total 1.255 reproduccions, el més vist ha
estat el dedicat a l’atemptat d’Enpetrol.

Articles i publicacions
• Article al bloc de Tarragona Turisme : Les platges de Tarragona 50 anys
després a través de la premsa i les publicacions. 10 de març.
• Sis articles al blog de Tarragona Cultura per presentar la sèrie De la
Biblioteca a la ciutat per explicar la temàtica dels vídeos, publicats els
mesos de gener, març, maig, juny, agost i setembre.
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• Article al blog de Tarragona Cultura per presentar la nova sèrie de
fotografies de les històries enllaçades: Us convidem a recordar la
Tarragona dels setanta i vuitanta. La sèrie d'Anton Roca ens permetrà
resseguir aquella època de transformació. 21 de desembre
El articles al bloc han tingut 2.156 visites.

Altres
• Amb motiu del 85è aniversari de la proclamació de la Segona República
hem recuperat la ruta Les petjades republicanes. En col·laboració amb la
Biblioteca Pública i amb la participació d’alumnes de l’Escola de Lletres,
que realitzaven les lectures dels textos. Van tenir lloc els dies 16 d’abril i
14 de maig, aquesta darrera per als subscriptors del Fet a Tarragona;
amb un total de 80 assistents.
• Xerrada emmarcada en els actes de reconstrucció històrica Tarragona
1800, amb el títol: De privat a públic. La Guerra del Francès a la BHMT,
el 22 d’octubre.
• Mostra de llibres i documents relacionats amb la Guerra del Francès i les
commemoracions del setge de 1811 al vestíbul de L’Arxiu (del 17 al 21
d’octubre)
3. Ponència sobre Monuments al carrer dins la Jornada de debat i participació
sobre Els usos del Patrimoni, 2 de desembre de 2016 a Casa Canals
4. Col·laboració en l’audiovisual El Taller - Escola d’Art de la Generalitat de
Catalunya i la seva projecció, elaborat pel Museu d’Art Modern de
Tarragona pel Congrés Internacional 80 aniversari Guerra Civil Espanyola.

Nous fons incorporats a la plana web durant el 2016 i disponibles a la
xarxa
7.000 planes de premsa i publicacions periòdiques del període des de la
dècada dels anys vint als 50 del segle XX.
Pregons de Santa Tecla i Setmana Santa des de 1979.
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3.4. DIVERSOS
Alumnes en pràctiques
• Estada a l’ empresa: Durant el mes de juliol, Teodora Ionita, alumna del
col·legi Sagrat Cor, realitza l’estada a l’empresa
• Pràctiques externes del grau de Comunicació Audiovisual:
Gener - març: Marc Solé realitza les pràctqiues elaborant els sis
videos de la sèrie “De la Biblioteca a al ciutat”
Juny - agost: Mireia Jansà: fragmentació de les entrevistes sobre
els bombardejos que patí la ciutat durant la Guerra Civil, per
temes per tal de facilitat la consulta i poder-les penjar a la web.
Octubre – desembre: Vera Llombart. Elaboració d’un audiovisual
commemoratiu dels 30 anys de l’atemptat d’Enpetrol.
Donacions
• S’ha enllestit el registre i catalogació dels llibres dels Llegats d’Enric
Baixeras (745 exemplars) i de Josep M. Recasens (523 exemplars).
•
• El Sr. Antoni Quintana i la Sra. Marta Quintana va fer cessió d’una caixa
amb fitxes bibliogràfiques elaborades pel seu pare que s’ha incorporat al
Llegat Antoni Quintana Marí.

Servei de publicacions
Durant l’any 2016 s’han repartit més de cinc-cents 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, Tarragona impulsa entre altres.

Formació
Assistència a la IV Jornada sobre Biblioteques Patrimonials: Les vides i
(re)vides del patrimoni: reutilització i futur. Organitzada per la Biblioteca
de l’Ateneu Barcelonès. Barcelona 8 de novembre de 2016.
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Cessió documentació
•

Cessió d’imatges de gravats a Eduard Juncosa Bonet per publicar al llibre
La població de Tarragona. De la crisi baixmedieval a la de l’Antic Règim.
Aproximació a la demografia històrica. Editat pel Consell Comarcal del
Tarragonès.

•

Cessió de sis cartes d’Eduard Toda pertanyents a l’Epistolari Pin i Soler del
Llegat Babot a l’Institut Municipal de Museus de Reus per l’exposició
Eduard Toda i Güell (1855-1941): de Reus al món. Reus, del 22 de juny al 7
de gener de 2017.

•

Selecció i cessió de 8 documents al Museu del Port de Tarragona per
l’exposició Remant al Nàutic en b/n al Tinglado 4 del Moll de Costa, febrer maig

•

Cessió de tres llibres dels llegats Babot i Gramunt per tal de ser digitalitzats
per la Reial Societat Arqueològica Tarraconense.

•

Cessió de les imatges dels cartells de festes de Santa Tecla per l’exposició
de marxandatge organitzada pel Ball de Diables de Tarragona, setembre.

Biblioteca de La Caixa
S’han revisat les caixes de llibres de l’antiga Biblioteca de La Caixa i s’han
incorporat 420 publicacions que no teníem al fons municipal. S’han lliurat a la
Biblioteca Pública 9 caixes amb llibres que havien seleccionat i la resta s’han
traslladat al dipòsit documental del Polígon Francolí.
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4.

VALORACIÓ DE L’ANY 2016

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 1.778
usuaris de la sala de consulta, s’han atès 950 peticions d’informació de forma
no presencial mitjançant correu, telèfon o correu electrònic i s’han seleccionat i
servit 735 fotografies. Tot plegat, representa un creixement de més del 32% 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 33.750 usuaris i 260.684 pàgines vistes, amb una mitjana de
permanència de 9 minuts per visita, uns registres similars als de l'any 2015.
D’altra banda, els audiovisuals accessibles a Youtube han comptabilitzat
11.260 visualitzacions, amb un augment respecte a l'any anterior del 65%.
Les seccions presents a les xarxes socials La finestra de l'Arxiu i Històries
enllaçades han tingut un creixement espectacular passant d'un abast de 73.000
a més de 228.000 persones.
Altrament, cal esmentar 702 persones han visitat l’espai de forma guiada en 21
grups organitzats, prop de 650 assistències als diferents esdeveniments
celebrats a la sala d’actes (conferències, cursos, presentacions de
publicacions, projeccions d’audiovisuals...), així com unes 2.800 visites a les
exposicions o mostres documentals de l’espai expositiu. A més a més de les 4
exposicions de producció pròpia, el Servei d’Arxiu i Documentació Municipal ha
participat en 4 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 Joan Gols Soler i les col·leccions de fotografies de David
Olieta, Joan de la Creu Badell, Núria Meroño i Jordi Morant.
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 816.810 expedients administratius, s’han servit 3.558 documents que
els departaments municipals necessiten per a la tramitació dels expedients que
afecten als ciutadans, s’han ingressat 2.263 caixes d’arxiu als dipòsits
documentals procedents de les oficines municipals i s’ha eliminat i reconvertit
en pasta unes 8,5 tones de paper.
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Cal assenyalar també que durant l’any 2016 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 2016 s’ha consolidat aquest nou espai cultural obert a
la ciutat que conserva, gestiona i difon 39 fons i col·leccions documentals, més
d’un milió de fotografies, 3.500 plànols i cartells, prop de 15.000 llibres i 432
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, 27 de febrer de 2017
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