MEMÒRIA 2012
Servei d’Arxiu i Documentació Municipal
Tarragona, 30 de gener de 2013

MEMÒRIA DE L’ANY 2012
Servei d’Arxiu i Documentació Municipal

Durant el transcurs de l’any 2012 s’ha esdevingut el trasllat del Servei d’Arxiu i
Documentació Municipal des de les dependències de la Plaça de la Font a les
noves instal·lacions de L’Arxiu, M2, Espai Tabacalera, Avinguda Vidal i
Barraquer.
El canvi d’ubicació ha comportat el trasllat de bona part dels fons documentals
que es custodiaven en altres dipòsits documentals, especialment del dipòsit
documental de la Plaça de la Font. Per aquest motiu, des del dia 7 de maig fins
el dia 19 d’octubre, la sala de consulta externa va restar tancada. Tanmateix,
durant aquest temps, el servei intern ha continuat amb tota normalitat.

1.

SISTEMA DE GESTIÓ DOCUMENTAL

DOCUMENTACIÓ TOTAL I INCREMENT DE L’ANY 2012
Documentació a 31.12.2011 ................................
Increment registrat l’any 2012 ..............................
Documentació a 31.12.2012 ................................

1.1.

8.002 metres lineals
212 metres lineals
8.214 metres lineals

QUADRE DE CLASSIFICACIÓ

En relació al Quadre de Classificació de la documentació municipal, s’han dut a
terme les tasques següents:
* Revisió de la codificació i descripció dels processos implantats a
l’aplicatiu SIGEM.
* Revisió i implantació del Sistema de Gestió Documental a l’Arxiu de

Gestió 02.19 Recursos humans: codis i descripció del Quadre de
Classificació, revisió implantació física: carpetes, caixes, creació de
directoris a la xarxa...).

1.2.

ARXIUS DE GESTIÓ

Revisió i implantació dels codis dels Arxius de Gestió següents:
* La creació de l’Àrea de Mobilitat ha comportat diverses reunions amb el Cap
del Servei de Mobilitat per a les tasques següents:
- Revisió dels registres associats , canvi de denominació, adscripció
accessos d’usuaris i creació dels Arxius de Gestió corresponents:
02.07. Disciplina urbanística
02.45. Domini públic
02.51. Trànsit i multes
02.57. Guals
* Estudi per a la millora de la gestió de la documentació en l’Arxiu de Gestió
05.00. Servei Municipal d’Ocupació.
* Estudi de la conservació i/o eliminació de la documentació generada per
l’Arxiu de Gestió 05.02. Institut Municipal de Serveis Socials.
* Revisió per a la millora de la gestió de la documentació en l’Arxiu de Gestió
AG 02.13 Taxes i preus públics.
* Estudi per a la millora de la gestió de la documentació del Servei Municipal
del Discapacitat.
* Col·laboració en la circular de Secretaria General sobre el compliment de les
normes recollides en el Manual dels Arxius de Gestió.

1.3.

APLICATIU DEL SERVEI D’ARXIU I DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL

Durant l’any 2012, la informació continguda a la base de dades sobre la qual
dirigeix la consulta a l’aplicatiu del Sistema de Gestió Documental ha
augmentat un 6%, passant dels 172.920 registres als 183.842 registres.
Actualment, aquesta base de dades informa sobre més de 570.000 expedients
transferits al Servei d’Arxiu i Documentació Municipal des de la seva creació,
l’any 2004.
Paral·lelament i amb el suport de la Secció d’Informàtica s’han controlat i
gestionat els accessos dels usuaris associats a cada Arxiu de Gestió (altes,
baixes i consultes).
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1.4. APLICATIU D’ACCÉS A LLICÈNCIES D’OBRES I ACTIVITATS
CLASSIFICADES
Gestió, manteniment i increment dels expedients de llicències d’obres i
activitats a l’aplicatiu de consulta i préstec que es pot consultar a la Intranet.
- Llicències d’obres (1835-1982), amb 30.928 registres.
- Obertures d’establiments (1857-1994), amb 27.600 registres.
Actualment s’està continuant amb la catalogació de les dues sèries
documentals esmentades.
El 3 de maig es publicà la notícia a la Intranet sobre l’accés al catàleg de
llicències d’obres i d’activitats, entre 1827-1994.

1.5.

SERVEI DE PRÉSTEC I CONSULTA INTERNA

En aquest any 2012, la Unitat de Préstec del Servei d’Arxiu i Documentació
Municipal ha donat resposta a 5.126 sol·licituds, és a dir una mitjana de 427
préstecs al mes i d’uns 20 serveis al dia.
Des del dipòsit documental de la Rambla Nova s’han servit 3.086 préstecs; del
dipòsit documental de la Plaça de la Font s’han registrat 211 préstecs; del
dipòsit de la Nau del Polígon Francolí s’ha donat resposta a 1.442 peticions; i
des del nou dipòsit documental de la Tabacalera s’han facilitat 407 préstecs.
Amb més de 300 préstecs sol·licitats, destaquen els Arxius de Gestió següents:
- 02.16. Obertures d’Establiments:
- 02.14. Llicència d’Obres:
- 02.19. Recursos Humans:
- 02.12. Estadística:

1.6.

1.714
1.057
379
345

TRANSFERÈNCIES DOCUMENTALS

En el transcurs de l’any 2012 s’han realitzat 47 transferències documentals
ordinàries (revisades i seguint el procediment establert), amb un total de 1.831
caixes. Aquestes xifres representen una mitjana de prop de 4 transferències i
152 unitats d’instal·lació al mes.
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En concret s’han transferit 303 unitats al Dipòsit de Polígon Francolí, 598
unitats al Dipòsit de la Rambla Nova, 17 al Dipòsit de la Plaça de la Font i 913
al Dipòsit de la Tabacalera.
Així mateix, dins del programa de gestió dels diferents dipòsits, s’ha traslladat
al dipòsit documental de les noves instal·lacions de L’Arxiu, Espai Tabacalera,
la següent documentació:
- Dipòsit de la Plaça de la Font

4.620 caixes

- Dipòsit de la Rambla Nova

854 caixes

- Dipòsit de la Nau del Polígon

2.059 caixes

- Dipòsit de la Fàbrica de Tabacs

2.584 caixes

Total

10.117 caixes

D’altra banda, s’han reintegrat 303 expedients procedents de transferències
d’anys anteriors.

1.7. CALENDARI
MUNICIPAL

DE

CONSERVACIÓ

DE

LA

DOCUMENTACIÓ

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

1.8.

AVALUACIÓ I ELIMINACIÓ DE DOCUMENTS

Per tal de poder eliminar la documentació, en dos reunions de treball amb el
responsable de l’Arxiu de Gestió 04.02. Recaptació Executiva, s’ha identificat la
denominació de les sèries i la seva correspondència amb la normativa
establerta en les Taules d’Avaluació i Accés a la Documentació (TADD).
Posteriorment s’ha començat a identificar i preparar aquesta documentació en
els dipòsits documentals.
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1.9.

ELIMINACIÓ CERTIFICADA DE DOCUMENTS

Per tal d’assegurar l’eliminació certificada de documentació que conté dades de
caire personal protegides per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre,
durant l’any 2012, s’ha realitzat la següent actuació:
• 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 8.854 Kgs.
La conversió de la documentació eliminada en pasta de paper significa la
preservació de 370 arbres.

1.10. GESTIÓ DOCUMENTAL ELECTRÒNICA
Els tècnics del Servei d’Arxiu i Documentació Municipal han desenvolupat i/o
participat en:
* Elaboració i publicació a la Intranet del document Nocions bàsiques sobre els
documents electrònics
* Revisió de l’aplicatiu de contractació.
* Estudi i valoració d’aplicatius de gestió documental.
* Revisió i proposta per a la gestió dels expedients electrònics en l’Arxiu de
Gestió 01.00. Alcaldia.
* Conjuntament amb el Departament d’Informàtica, revisió i anàlisi dels plecs de
prescripcions tècniques presentades per a la implantació de la Plataforma de
Gestió Documental i Arxiu Electrònic de l’Ajuntament de Tarragona
* Proposta Pla director i proposta de creació de grup de treball de Gestió
Documental i Arxiu Electrònic.
* Curs El canvi organitzatiu i la gestió digital d'expedients, organitzat per
l’Associació d’Arxivers de Catalunya, amb la col·laboració de L’Arxiu.
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2.

2.1.

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

INGRESSOS DE NOUS FONS I DOCUMENTS
En el transcurs de l’any 2012, L’Arxiu ha ingressat els següents fons i
documents:
•

Fons documental d’Ernest Vallhonrat Llurba (1950 - 2010),
colombòfil i activista associatiu

•

Fons documental de Miguel Zanón Simó (1960 - 2000), exregidor
de l’Ajuntament de Tarragona i líder sindical

•

Fotografies de la sèrie “Absències” de Pau Gavaldà

•

Fotografies de la manifestació de pagesos de l’11 de maig de
1976

•

Document sonor amb el discurs pronunciat per Dalí a Tarragona el
17 d’agost de 1973, cedit per Jordi Pons Farré

•

Documents audiovisuals:
NO-DO entrada exèrcit franquista a Tarragona (1979)
NO-DO Dalí a Tarragona (1973)
Films particulars Super 8 sobre la visita de Dalí a Tarragona
de Jordi Pons, Antònia Robert, José Sánchez Real i Torrent
Pallach (1973)
Film sobre el primer viatge a l’Alguer de Josep Sabat (1976)

INSTRUMENTS DE DESCRIPCIÓ REALITZATS DURANT L’ANY 2012
Inventari del fons municipal (1300-2007)
Continuació de la descripció, classificació i gestió en una base de dades
que ja compta amb 26.692 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 15.555 registres que identifiquen 57.994
fotografies.
Inventari del fons de la Comunitat de Regants de Tarragona
(1833-1967)
Classificació i descripció de 388 registres
Inventari del fons de la Comunitat de Regants de Tarragona
(1833-1967)
Classificació i descripció de 388 registres.
Catàleg de plànols del fons municipal (1803-1984)
952 registres
Catàleg de plànols del fons de la Fàbrica de Tabacs (1922-1993)
490 registres
Catàleg de la sèrie d’Actuacions Urbanístiques (1827 – 1983)
Continuació de la descripció, classificació i catalogació, amb 32.222
expedients.
Catàleg de la sèrie d’Obertures d’Establiments (1827 - 1995)
Continuació de la descripció, classificació i catalogació, amb 28.678
expedients.
Catàleg del fons audiovisual
Descripció de 1.243 registres.
Biblioteca auxiliar de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona
Continuació de la catalogació de llibres, amb 1.346 registres.

CONSERVACIÓ I REPRODUCCIÓ DEL PATRIMONI DOCUMENTAL
Durant l’any 2012 s’ha continuat amb el programa de treball per a la
digitalització de documentació, amb l’objectiu doble d’assegurar la seva
conservació i de facilitar la seva consulta o difusió.
plànols del fons municipal:
plànols del fons de la Fàbrica de Tabacs:
Total:

664 unitats
157 unitats
821 unitats
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CONVENIS DEL SERVEI D’ARXIU I DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL
Conveni entre la Conselleria de Cultura, Patrimoni i Festes i el Sr. Albert
Saludes pel dipòsit de la càmera fotogràfica d’estudi Anaca.
Conveni entre la Conselleria de Cultura, Patrimoni i Festes i el Sr. Joan Bea pel
dipòsit del fons documental de la Societat Coral l’Àncora.
Conveni entre la Conselleria de Cultura, Patrimoni i Festes i el Sr. Víctor
Martínez pel dipòsit del fons fotogràfic Víctor.

DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL A L’ARXIU DE LA GUERRA CIVIL DE
SALAMANCA
Elaboració d’informe previ i encàrrec del seguiment de la reclamació proposada
per la Comissió de la Dignitat per acord del Consell Plenari del 30 de novembre
de 2012.

2.2. SERVEIS DE L’ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE
TARRAGONA
I
DEL
CENTRE
D’IMATGES
DE
TARRAGONA
SERVEI DE CONSULTA

Usuaris sala de consulta:
Unitats documentals consultades:
Usuaris WEB:
Pàgines vistes al web:
Consultes presencials:
Consultes per correu:
Consultes correu electrònic:
Consultes telefòniques:
Nombre total serveis prestats:

153
558
15.924
110.695
138
125
175
116
17.189
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SERVEI DE REFERÈNCIA I ASSESSORAMENT
A partir de la recerca en els padrons municipals i a petició dels ciutadans
interessats, s’han emès 15 informes sobre les dades de naixement i residència
durant el segle XIX de diferents veïns de la ciutat.
D’altra banda, s’han elaborat 6 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 2012, el Centre d’Imatges de Tarragona, ha atès 21
peticions, amb recerca, selecció i cessió de 350 fotografies.
Recerca i cessió de 5 fotografies per a l’edició del llibre Un bar de
contes.
Recerca i cessió de 2 fotografies per a l’edició del llibre Un segle
d’història de Catalunya en fotografies, editat per Enciclopèdia
Catalana
Recerca i cessió de 6 fotografies per a l’article Una empresa con lustre.
Indústria Química Albiac, publicat a Diari de Tarragona el 29/01/2012.
Recerca i cessió de 3 fotografies per a la publicació d’un opuscle del
Consorci d’Aigües de Tarragona
Recerca i cessió de 6 fotografies sobre el vapor Montseny pel Museu del
Port de Tarragona.
Recerca i cessió de 7 fotografies al Servei de Publicacions de l’Autoritat
Portuària de Tarragona per a l’edició d’un llibre sobre els vaixells
construïts a Tarragona.
Recerca i cessió d’una imatge del quadre de Pin i Soler per a l’edició
d’un llibre de Gabriel Gibert.
Recerca i selecció de 8 imatges al Servei de Publicacions de l’Autoritat
Portuària de Tarragona per a l’edició del llibre Els presos i la
construcció del Port de Tarragona.
Recerca i cessió de 2 fotografies per a l’acte de presentació del dossier
municipal sobre el Concurs de Castells de 2012.
Recerca i cessió de 7 imatges al Diari de Tarragona pel reportatge
Tabacalera... la historia de tantas vidas.
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Recerca i cessió d’una fotografia sobre la visita de Dalí a Tarragona al
diari Politiken de Copenhagen, Dinamarca.
Recerca i cessió de 10 fotografies a Kaboga & Art per l’audiovisual de la
Diputació de Tarragona sobre la plaça de braus.
Recerca i cessió de 40 imatges a TINET, Diputació de Tarragona, per a
la ruta literària de Pin i Soler.
Recerca i cessió d’una imatge de la història dels gegants de la ciutat per
a l’agenda escolar de l’Escola de Música Municipal.
Recerca i cessió de 6 imatges per a la colla Xiquets de Tarragona per a
la pàgina web.
Recerca i cessió de 234 imatges per a l’exposició “40 anys
d’Agermanament amb l’Alguer”.
Recerca i cessió de dos imatges de castells per a la televisió japonesa
Nihon TV.
Recerca i cessió de dos imatges al Diari de Tarragona pel reportatge
sobre la mòmia del general Prim.
Recerca i cessió de 4 fotografies sobre el Mas de les Figures a Jo Farb
de Califòrnia (Estats Units)
Recerca i cessió de 2 fotografies a la Conselleria de Patrimoni sobre
Santa Maria del Miracle.
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2.3.

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ I PROJECCIÓ EXTERIOR

INAUGURACIÓ DE L’ARXIU
El dia 17 de desembre foren inaugurades les noves dependències de L’Arxiu, al
Magatzem 2 de l’Espai Tabacalera, de l’Avinguda Vidal i Barraquer de
Tarragona.
L’acte d’inauguració va comptar amb la presidència de l’alcalde de Tarragona,
Sr. Josep Fèlix Ballesteros, el subdelegat del Govern, Sr. Jordi Sierra i el
director de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED),
Sr. Ramon Alberch, el qual va impartir la conferència inaugural.
El mateix dia 17 al matí s’enregistrà un programa especial de Tarragona Ràdio,
d’una hora i trenta minuts de durada, durant el qual varen ser entrevistats
quinze convidats relacionats amb l’activitat pròpia de L’Arxiu.
També s’inaugurà l’exposició L’Arxiu: un nou equipament cultural situada a
l’espai expositiu de la planta segona.
Després de la inauguració oficial, els assistents, prop de 200 persones, varen
poder visitar les dependències de L’Arxiu.
Durant l’acte d’inauguració, es va projectar a la pantalla gegant de l’exterior
l’audiovisual produït per L’Arxiu.

PARTICIPACIÓ A SCAN TARRAGONA FESTIVAL INTERNACIONAL DE
FOTOGRAFIES
L’Arxiu ha participat i col·laborat en la celebració del SCAN Tarragona 2012,
Festival Internacional de Fotografia en les següents activitats:
•

Celebració a L’Arxiu de la roda de premsa del SCAN el dia 22
d’octubre

•

Celebració a L’Arxiu de l’activitat Tarragona: ciutat de les imatges,
els dies 27 i 28 d’octubre, amb 70 assistents

•

Participació a la taula rodona Arxiu i fons fotogràfics al Camp de
Tarragona, 27 de novembre

•

Celebració a L’Arxiu de l’activitat Escola, vine a L’Arxiu.
Descobreix la Rambla amb nosaltres, el 12 de desembre, amb 100
assistents
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WEB
L’any 2011 es va presentar el nou web http://arxiu.tarragona.cat, que entre
d’altres continguts permet l’accés a més de 150.000 documents digitalitzats
(Llibres d’Acords Municipals 1800-1900 i fons de la Junta del Corregiment de
Tarragona 1808-1821).
També s’accedeix via web a més de 25.000 fotografies del fons fotogràfic
municipal, la qual cosa situa a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona en el
tercer lloc de Catalunya com a centre que disposa de més documents
fotogràfics accessibles a través de la xarxa.
Durant l’any 2012, s’han publicat 21 notícies al web de L’Arxiu.
D’altra banda, el web http://1811.tarragona.cat conté les programacions,
conferències, publicacions i audiovisuals relatius a la commemoració del
Bicentenari del Setge de Tarragona durant la guerra del Francès.
Per la seva banda, el web http://capsadesabates.tarragona.cat és la plataforma
del projecte d’àlbum domèstic dels tarragonins, amb 70 àlbums i més de 800
fotografies.

Visites totals:
http://arxiu.tarragona.cat:
9.795 visites
74.890 planes vistes
6,44 minuts de mitjana per visita
http://1811.tarragona.cat:
3.036 visites
7.719 planes vistes
2,25 minuts de mitjana per visita
http://capsadesabates.tarragona.cat
3.093 visites
28.086 planes vistes
2,30 minuts de mitjana per visita
Total :

15.924 visites
110.695 planes vistes
7 planes per visita amb uns 5 minuts de durada
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VISITES GUIADES
2 de maig. Visita alumnes segon d’Història URV, 20 alumnes.
19 d’octubre. Visita guiada als treballadors de l’Institut Municipal d’Educació de
Tarragona, 10 assistents.
23 de novembre. Visita guiada dels alumnes del Màster en Patrimoni Artístic i
Cooperació Cultural de la URV, 9 assistents.
17 de desembre. Portes obertes a les dependències de L’Arxiu, 170 assistents.
18 de desembre. Visita guiada als treballadors municipals, 11 assistents.
Total visites.......................... 220 assistents

EXPOSICIONS
Participació i cessió de documents (86 imatges i 12 minuts de pel·lícula) per a
l’exposició “Dalí a Tarragona” celebrada a la fundació Caixa Tarragona.
Participació i cessió de documents (75 imatges) per a l’exposició “El Serrallo,
ahir i avui”, produïda per l’Autoritat Portuària de Tarragona
Participació i cessió de documents (234 imatges) per a l’exposició “40 anys
d’Agermanament amb l’Alguer”, celebrada a l’Antic Ajuntament.
Producció de l’exposició “L’Arxiu: un nou equipament cultural”, sala
expositiva de la planta segona de L’Arxiu.

PUBLICACIONS
Coedició i presentació del llibre Actes Municipals de Tarragona 1400-1401 /
1401 – 1402, núm. 13 de la Col·lecció Documents del Fons Municipal de
Tarragona, editat per l’Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona i per l’Arxiu
Històric de Tarragona.
Coordinació del llibre L’aigua a Tarragona. De la romanització a la
industrialització, de Josep M. Recasens, núm. 2 de la col·lecció Tarragona.
Història i Patrimoni, coedició de l’Ajuntament de Tarragona i Arola Editors.
Article “L’evolució de Tarragona entre dos reis”, Diari de Tarragona
(Tarragona, 22.04.2012).
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Article “800.000 imatges” Diari de Tarragona, (Tarragona, 12.08.2012).
Article “Història d’una pel·lícula: Tarragona. Balcón del Mediterráneo
(1955-1959)”, Kesse, número 46 (Tarragona, maig 2012).
Article “L’Arxiu: nou equipament cultural” a Arxiu Històric de Tarragona.
Butlletí Informatiu, núm. 15.
Edició del tríptic “L’Arxiu”

DOCUMENTALS I AUDIOVISUALS
Producció de l’audiovisual El fons de la Coral l’Àncora (1883-2010)
Producció de l’audiovisual El fons fotogràfic Víctor (1975-2000)
Producció de l’audiovisual L’Arxiu: nou equipament cultural
Participació en l’audiovisual Dalí a Tarragona

COL·LABORACIÓ AMB TV3
Recerca, selecció i cessió de 6 imatges a TV3 i un fragment de l’audiovisual del
bicentenari de 1811-2011 pel programa 30 minuts La constitució de 1812.
Quan erem francesos, emès el 25/03/2012.

CONFERÈNCIES, PRESENTACIONS I ACTES
Presentació del llibre Lo caragirat,
de Josep Martí Folguera, en una edició a cura de Jordi Tiñena.
Llibreria La Capona
Tarragona, 27 de març de 2012
Presentació del web capsadesabates.tarragona.cat en el 7è Laboratori
d’Arxius Municipals – Els arxius municipals a la xarx@
Diputació de Barcelona i Associació d’Arxivers de Catalunya
Barcelona, 19 d’abril de 2012
Coordinació conjunta amb el Museu d’Història de Tarragona dels actes de
reconeixement a la figura del General Batet.
Tarragona, 25 d’abril de 2012
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Presentació del llibre Entre el sabre i la bomba. Memòries d’un pais i d’un
partit: Unió Democràtica de Catalunya (1931-1980) de Francesc Canosa
Farran.
Llibreria La Capona
Tarragona, 21 de juny de 2012
Presentació de l’experiència “El patrimoni documental a la Xarxa”
Jornada Smart City: Tarragona ciutat educadora
Tarragona, 5 de novembre de 2012
Conferència “Balanç del Bicentenari del Setge de Tarragona 1811-2011,
un any després”
En el marc dels actes Tarragona 1800, entre bicentenaris.
Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona
Tarragona, 15 de novembre de 2012

PROJECTES DE RECERCA HISTÒRICA I DIFUSIÓ
Desenvolupament del projecte Capsa de sabates 2.0 L’àlbum de fotografies
dels tarragonins. Un espai web on guardar i compartir les fotografies familiars,
un espai que permet crear una memòria col·lectiva de les famílies que han
viscut a Tarragona. Aquest projecte va ser presentat a 7è Laboratori d’Arxius
Municipals – Els arxius municipals a la xarx@.
Inici del projecte de l’Arxiu Sonor de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona,
conjuntament amb Tarragona Ràdio. Aquest programa de treball es fixa
digitalitzar tots els documents sonors de Tarragona Ràdio, per a la seva
preservació i per a facilitar l’accés a la seva consulta.

PARTICIPACIÓ EN JURATS, COMISSIONS, JORNADES I CONGRESSOS
Participació dels tècnics de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona en:
Membre de la Comissió de valoració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa
Cultural, en qualitat d’expert, en les subvencions al disseny i implantació d’un
sistema de gestió documental i en les subvencions per a l’elaboració
d’instrument de descripció, per Resolució del conseller de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, de 13 d’abril de 2012 .
Participació en el 7è Laboratori d’Arxius Municipals – Els arxius
municipals a la xarx@
Diputació de Barcelona i Associació d’Arxivers de Catalunya
Barcelona, 19 d’abril de 2012
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Membre del jurat dels Premis Recercat 2012.
8a edició de la Jornada de Cultura i Recerca Local dels Territoris de
Parla Catalana.
Tarragona, 3 de maig de 2012
Membre del jurat de la XIV Beca Antoni Agustí.
Diputació de Tarragona
Tarragona, 23 de maig de 2012
Membre del jurat del Premi d'Investigació Tarragonès
Consell Comarcal del Tarragonès
Tarragona, 12 de setembre de 2012.
Membre del jurat del Xè Premi de Recerca de Treballs de Batxillerat
Sinibald de Mas.
Centre d’Estudis Sinibal de Mas.
Torredembarra 10 d’octubre de 2012,
Participació en la taula rodona “Arxiu i fons fotogràfics al Camp de
Tarragona” en el marc de l’SCAN Tarragona, Festival Internacional de
Fotografia.
Museu d’Art Modern
Tarragona, 27 de novembre de 2012

DIFUSIÓ EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
29/01 Reportatge de dues pàgines publicat al Diari de Tarragona sobre
Indústries Químiques Albiac.
02/02 Notícia Més Tarragona sobre la presentació del llibre Actes Municipals
de Tarragona 1400-1401 / 1401 – 1402.
29/02 Notícia del Diari de Tarragona sobre la publicació del llibre de Josep M.
Recasens L’aigua a Tarragona. De la romanització a la industrialització.
02/03 Reportatge del Diari de Tarragona sobre la publicació del llibre de Josep
M. Recasens L’aigua a Tarragona. De la romanització a la industrialització.
02/03 Notícia a Més Tarragona sobre la publicació del llibre de Josep M.
Recasens L’aigua a Tarragona. De la romanització a la industrialització.
25/03 Reportatge de dues pàgines sobre Tabacalera... la historia de tantas
vidas.
12/04 Roda de premsa sobre el dipòsit del fons documental de la Societat
Coral l’Àncora.
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13/04 Notícia Mes Tarragona sobre el dipòsit del fons documental de la
Societat Coral l’Àncora.
13/04 Notícia Diari de Tarragona sobre el dipòsit del fons documental de la
Societat Coral l’Àncora.
15/04 Reportatge de dues pàgines a Diari de Tarragona sobre el dipòsit del
fons documental de la Societat Coral l’Àncora.
22/04 Reportatge del Diari de Tarragona sobre L’evolució de Tarragona
entre dos reis.
24/04 Entrevista de Tarragona Ràdio sobre l’ingrés del fons documental de la
Societat Coral l’Àncora.
28/04 Notícia del Diari de Tarragona sobre el trasllat de l’Arxiu Municipal a
les noves dependències de l’Espai Tabacalera.
09/05 Entrevista a Tarragona Ràdio sobre el trasllat de l’Arxiu Municipal.
15/05 Roda de premsa del dipòsit del Fons fotogràfic Víctor.
16/05 Notícies Diari de Tarragona i Més Tarragona sobre el dipòsit del Fons
fotogràfic Víctor.
23/05 Entrevista a Tarragona Ràdio sobre el Fons fotogràfic Víctor.
22/06 Notícia Mes Tarragona sobre la presentació del llibre Entre el sabre i la
bomba.
12/08 Reportatge de dues pàgines del Diari de Tarragona sobre el Fons
fotogràfic Víctor.
10/10
Entrevista per a la web de Tarragona 2012 sobre les noves
instal·lacions de L’Arxiu.
16/10 Roda de premsa de l’alcalde a les noves dependències de L’Arxiu.
17/10 Notícies a La Vanguardia, Diari de Tarragona Més Tarragona i el Punt
Avui, sobre les noves instal·lacions de L’Arxiu.
19/10 Reportatge sobre L’Arxiu al programa Identitats de TAC12
21/10 Reportatge de dues pàgines del Diari de Tarragona sobre L’Arxiu
22/10 Notícia del Punt Avui, sobre les noves instal·lacions de L’Arxiu.
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22/10 Reportatge del Diari de Tarragona sobre els documents tarragonins a
l’Arxiu de Salamanca
23/10 Notícia del Diari de Tarragona sobre la capacitat de l’ Arxiu.
16/11 Notícia del Diari de Tarragona sobre la conferència de Balanç del
Bicentenari que es celebra a L’Arxiu.
21/11 Notícia del Diari de Tarragona sobre l’activitat Escola vine a l’Arxiu.
28/11 Notícia de Més Tarragona sobre l’activitat Escola vine a l’Arxiu.
13/12 Notícia de Mes Tarragona sobre l’activitat Escola vine a l’Arxiu.
16/12 Notícia del Diari de Tarragona sobre l’activitat Escola vine a l’Arxiu.
16/12 Notícia del Diari de Tarragona sobre la inauguració de L’Arxiu.
17/12 Programa especial de Tarragona Ràdio des de les dependències de
L’Arxiu, amb 15 convidats.
17/12 Noticia de Mes Tarragona sobre la inauguració de L’Arxiu.
17/12 Notícia a La Vanguardia sobre la inauguració de L’Arxiu.
18/12 Noticies a Diari de Tarragona i Més Tarragona sobre la inauguració de
L’Arxiu.
18/12 Reportatges a Telenotícies migdia, Telenotícies comarques i 3/24 de
TV3 sobre la inauguració de L’Arxiu

Jordi Piqué Padró
Cap del Servei d’Arxiu i Documentació Municipal
Tarragona, 31 de gener de 2013
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