
1Port de Tarragona

AGENDA D’ACTIVITATS

TARDOR 2014
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CEMAPT

Fons d’Art del Port de Tarragona

Museu del Port de Tarragona i Museu de Fars

Arxiu del Port de Tarragona

Servei de Publicacions del Port de Tarragona

El Serrallo

Altres esdeveniments
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EXPOSICIÓ

TINGLADO 4
Exposició: PARELLES ARTÍSTIQUES

Organitza: Associació La Muralla

Col·labora: CEMAPT
Del 5 al 28 de setembre de 2014

Parelles artístiques és un projecte de la Fundació Centre Mèdic 
Psicopedagògic l’Osona, entitat dedicada a la millora de la 
qualitat de vida de les persones amb problemes de salut 
mental, drogodependències i transtorns de la comunicació.
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EXPOSICIÓ

TINGLADO 4
Exposició: XIQUETS DEL SERRALLO, 25 ANYS FENT CASTELLS
Organitza: Xiquets del Serrallo

Col·labora: CEMAPT
Del 5 de setembre al 5 d’octubre de 2014

Els Xiquets del Serrallo compleixen 25 anys i ho celebren amb 
una exposició per recordar els seus inicis l’any 1988 i la seva 
trajectòria castellera al llarg dels anys.
Vint-i-cinc plafons ens mostren els 25 anys d’història dels 
castellers del Serrallo. Han estat 25 anys portant la camisa 
blau marí serrallenc i el nom de Tarragona arreu del país. Són 
moltes les persones que han escrit la història d’aquesta colla i 
encara en són més les que la continuaran escrivint.
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EXPOSICIÓ

TINGLADO 4
Exposició: LA RIUADA DE 1994
Ricard Lahoz
Organitza: Port de Tarragona

Col·labora: CEMAPT
Del 10 d’octubre al 23 de novembre de 2014

Una mirada a l’última riuada del Francolí, ara fa vint anys, 
a partir dels testimonis orals, les fotografies i els vídeos dels 
veïns del Serrallo i Residencial Palau, els mestres i alumnes 
del col·legi del Serrallo i els empresaris del polígon industrial.
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EXPOSICIÓ

TINGLADO 4
Exposició: “EL ANDARÍN CINZOLÍN”. Fotografia sobre la Gran 
Vía Madrilenya. 2004 - 2014

David Beníliam

Organitza: Port de Tarragona

Col·labora: CEMAPT
Del 4 de desembre de 2014 al 18 de gener de 2015

L’exposició “El Andarín Cinzolín” aplega una col·lecció 
de fotografies en blanc i negre realitzades a la 
Gran Via madrilenya entre els anys 2004 i 2014. Els 
personatges que habiten la ciutat, els canvis urbanístics, 
l’atmosfera nostàlgica i noctàmbula... són alguns dels 
protagonistes d’aquesta exposició que s’exhibeix per 
primera vegada davant el públic. 
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EXPOSICIÓ

TINGLADO 2
Exposició: FOTOGRAFIA I POESIA VISUAL
Organitza: SCAN

Col·labora: CEMAPT
Del 22 d’octubre de 2014  a l’11 de gener de 2015

Exposició inèdita i de tesi sobre la relació entre 
fotografia i poesia visual a Espanya a partir dels anys 
seixanta i fins a l’actualitat.

La mostra planteja per primera vegada els autors 
i les èpoques més significatives, amb presència dels 
precursors, quan els efectes de la difusió de la Poesia 
Concreta arriben a Espanya i tenen els seus resultats 
immediats en els treballs dels poetes visuals.

Josep Miquel Garcia
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EXPOSICIÓ

TINGLADO 1
Exposició: POP ART AL PORT2

Organitza: Antonio de Felipe i Port de Tarragona

Col·labora: CEMAPT
Del 9 d’octubre al 16 de novembre de 2014

Aquesta exposició és la suma de diverses circumstàncies.  
D’una banda Pop al Port2 és el complement de la meva 
primera exposició al Port on es mostraven, entre altres, les 
obres de la primera de les meves tres principals sèries, 
Cinemaspop. En aquesta ocasió es mostren obres de la 
segona i tercera sèrie, Popsport i Lpop, que constitueixen 
una visió de la meva trajectòria en els últims anys. D’altra 
banda, l’afecte i la il·lusió que he rebut el Port de Tarragona, 
i del seu personal, fan que, en aquesta ocasió, exposar 
i inaugurar després de la remodelació d’aquest espai, 
siguin per a mi doblement un motiu d’alegria i satisfacció.  

Antonio de Felipe
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VISITES GUIADES AL MUSEU 
DEL PORT
Organitza: Museu del Port 
de Tarragona 
Punt de trobada: Museu del 
Port de Tarragona
Els diumenges 28 de 
setembre, 19 d’octubre i 30 
de novembre a les 12 h
Català: 28 de setembre i 30 
de novembre
Castellà: 19 d’octubre

VISITES GUIADES AL MUSEU DE FARS
Organitza: Museu del Port de Tarragona 
Punt de trobada: Museu de Fars (Far de la Banya)
Els diumenges 5 d’octubre, 16 de novembre i 7 de 
desembre a les 12.30 h
Català:  5 d’octubre i 16 de novembre
Castellà: 7 de desembre
Activitat gratuïta sense reserva 
Aforament limitat

DIUMENGES AL MUSEU
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RETRATEM JUNTS EL FAR DE LA BANYA!
En farem dibuixos i fotografies
Diumenge, 12 d’octubre a les 12 h
Lloc: Esplanada Far de la Banya
Activitat familiar
Taller creat per CliCme· Petites Experiències Fotogràfiques
Cal portar dispositiu digital per fer fotografies 
(càmeres, mòbils )
Amb reserva prèvia
Aforament limitat

BIG DRAW
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Dins dels actes de celebració del Xè Aniversari del 
Museu de Fars hem programat, quadrimestralment, 
petites exposicions al vestíbul del Museu amb patrimoni 
d’altres institucions que preservin objectes vinculats amb 
els senyals marítims.

Durada: fins al novembre

Objectes Fons patrimonial Museu del Port:
Llanterna no visitable amb ús de balisa general. Finals 
segle XIX (núm registre MPT631).
Llum de port, segle XIX (núm registre MPT203).
Xemeneies per a làmpades,  segles XIX-XX (núm registre 
MPT105-106).
Aplicacions uniforme, segle XX (núm registre MPT620-621).
Llibre: Varias obras para Faros, segles XIX-XX (núm 
registre MPT514)

COMPARTINT LA MAR AMB... ELS FARS
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Organitza: Biblioteca Pública de Tarragona
i Museu del Port de Tarragona 

L’hora del conte a càrrec d’Imma Pujol
En Pere, el Vermell, es fa a la mar. Com manar una 
barca al Serrallo
Dijous, 16 d’octubre a les 17.30 h
Lloc: Sala Infantil. Biblioteca Pública de Tarragona
Edat: a partir de 5 anys
Aforament limitat

Ballmanetes 
Tot allò que la mar amaga a càrrec de Felip Kervarec
Diumenge, 26 d’octubre a les 12.30 h
Lloc: Aula d’Activitats Museu del Port de Tarragona
Edat: de 0 a 3 anys
Amb reserva prèvia
Aforament limitat

L’hora del conte a càrrec d’Imma Pujol
En Ramon, el Ranxero, de pescador a cuiner. La cuina de 
barca al Serrallo
Dijous, 13 de novembre a les 17.30 h
Lloc: Sala Infantil. Biblioteca Pública de Tarragona
Aforament limitat

EL MAR BRESSOL DE CONTES.
CONTES DES DEL BRESSOL
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El Serrallo, un lloc de conte. La memòria dels pescadors. 

Recuperació del patrimoni immaterial del barri del 
Serrallo

Explicació del conte oral Dolores, remendadora de 
xarxes. El treball de la dona vora mar. A càrrec 
d’Imma Pujol
Diumenge, 23 de novembre a les 12 h
Lloc: Aula d’Activitats. Museu del Port de Tarragona
Edat: a partir de 5 anys
Amb reserva prèvia

Aforament limitat

En Joan, el Seitonet, pescador de nit. Anar a la llum 
al Serrallo
Presentació del conte número 3 de la col·lecció “Petit 
Museu” del Servei de Publicacions del Port de Tarragona 
Textos d’Imma Pujol i il·lustracions d’Antonio Latre
Diumenge, 14 de desembre a les 12 h
Lloc: Aula d’Activitats. Museu del Port de Tarragona
Activitat familiar
Aforament limitat

EL MAR BRESSOL DE CONTES.
CONTES DES DEL BRESSOL
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Presentació de l’audiovisual i xerrada sobre el darrer 
farer de Buda, Antonio Cabezas a través de l’entrevista 
feta a la seva filla,  Manolita Cabezas.
Intervindran el fill i els néts del darrer farer:  Antonio 
Cabezas Martos, Alfredo Valles Cabezas i Helena 
Garrigós Cabezas, respectivament. Moderarà Mario 
Pons, director de l’audiovisual
Dia: 13 de novembre a les 19 h
Lloc: Sala d’actes del Museu del Port de Tarragona
Activitat gratuïta
Aforament limitat

LA FILLA DEL FARER
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Informació i reserves **:
Museu del Port de Tarragona

Refugi 2, Moll de Costa
977 259 400 ext 4422

museuport@porttarragona.cat

**
El Museu del Port de Tarragona es reserva el dret a canviar o 
anul·lar alguna de les activitats programades.
Totes les activitats amb reserva prèvia es formalitzaran com a 
màxim 15 dies abans de la data de les activitats.



FEM VISIBLE EL FONS D’ART...

Durant la temporada de tardor (del 21 de setembre al 
21 de desembre de 2014), podreu veure al vestíbul de 
l’edifici del Port de Tarragona (passeig de l’Escullera, 
s/n) aquesta pintura de l’artista Gonzalo Elvira, nascut a 
la Patagònia (Argentina).

Aquesta pintura va passar a formar part del Fons d’Art 
l’any 2013. La donació va ser amb motiu de l’exposició 
que l’artista va fer l’any 2007 al Tinglado 4 del Moll de 
Costa del Port de Tarragona.

1632/1967
Oli tractat amb paper d’esmeril sobre tela

114 cm x 146,5 cm - 2006
Gonzalo Elvira
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EL DOCUMENT DEL MES ÉS...

Setembre
Títol de propietat d’una obligació de l’emprèstit emès 
per la Junta d’Obres del Port de Tarragona l’any 1886.

L’any 1886 el Govern espanyol, a través d’una Reial 
ordre de 28 de juny, autoritzà la Junta d’Obres del 
Port de Tarragona a emetre un emprèstit de 1.200 
obligacions per valor de 600.000 pessetes per a 
finançar les obres.
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EL DOCUMENT DEL MES ÉS...

Octubre
Portada de la revista Faros y Balizas del 17 de maig 
de 1914.

Aprofitant el tancament de l’any dedicat al Museu de 
Fars del Port de Tarragona, del qual se n’ha celebrat 
el desè aniversari, exposem aquest document, mostra 
també d’un important fons que conservem en el nostre 
Arxiu: l’Hemeroteca Portuària, amb 400 capçaleres de 
revistes i diaris marítims i portuaris. Aquest és l’exemplar 
més antic que es conserva.
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Novembre
Plànol de la caseta-magatzem de la Sociedad de 
Salvamento de Naúfragos de Tarragona de l’any 
1885.
La Sociedad de Salvamento de Náufragos, entitat 
privada de caràcter humanitari i filantròpic, va ser 
fundada l’any 1880 per socórrer  a les víctimes dels 
naufragis. La de Tarragona es va crear  l’any 1884. 
La caseta-magatzem estava situada al dic de Llevant. 

EL DOCUMENT DEL MES ÉS...

20



Desembre
Fotografia d’un grup de calafats i mestres d’aixa a 
les drassanes de Fermí Roch Aragonès. 
L’existència de petits tallers familiars dedicats a 
la construcció d’embarcacions de fusta i a la seva 
reparació va ser freqüent en tota la costa catalana; 
Tarragona no en va ser una excepció. 
Tallers i varadors com el dels Roch, Prat i Casado  
marcaren una època en la construcció naval a Tarragona 
a redòs de la gran factoria: Astilleros de Tarragona. 

EL DOCUMENT DEL MES ÉS...
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Per potenciar i fomentar la tasca d’investigació, des de l’any 
2004, es convoca el Premi d’Investigació Port de Tarragona 
dotat amb 6.000 euros. Es poden presentar al certamen 
treballs de recerca que tractin qualsevol aspecte en el camp 
de les ciències humanes, prioritàriament en l’àmbit de la 
història, que faci referència al Port de Tarragona o a la seva 
àrea d’influència. El Premi d’Investigació Port de Tarragona es 
convoca cada dos anys.

Les bases es poden consultar a www.porttarragona.cat/ca/
premi.html

Termini de presentació dels treballs: 28 de novembre de 2014

VI PREMI D’INVESTIGACIÓ PORT DE TARRAGONA
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Curs Associació d’Arxivers de Catalunya:
La preservació digital de documents. Requeriments i 
experiències pràctiques.

2 i 4 de desembre de 2014, de 9 a 14 h.

CURS
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Presentació del llibre: LA RIUADA DE 1994 de Ricard Lahoz
Data: 10 d’octubre de 2014, a les 19 hores
Lloc: TINGLADO 4
Col·lecció: Tarragona
Col·labora: CEMAPT i Arxiu del Port

Presentació del llibre digital: 1r PREMI DE NARRATIVA CURTA 
PORT DE TARRAGONA
Data: 5 de novembre de 2014, a les 19 hores
Lloc: Sala de conferències del Port de Tarragona
Col·labora: CEMAPT

SERVEI DE PUBLICACIONS
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D’ABRIL A SETEMBRE
De dimarts a dissabte, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
Diumenges i festius, d’11 a 14 h

D’OCTUBRE A MARÇ
De dimarts a dissabte, de 10 a 13 h i de 16 a 19 h
Diumenges i festius, d’11 a 14 h

Tel. 977 259 400 - ext. 1109
exposicions@porttarragona.cat

Horari de visita al vestíbul del Port de Tarragona: 
FEM VISIBLE EL FONS D’ART...
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Tel. 977 259 400 - ext. 1108
oscar.vives@porttarragona.cat

HORARI DE LES EXPOSICIONS

FONS D’ART DEL PORT DE TARRAGONA

Tel. 977 259 400 - ext. 5003
Publicacions.Rel.Externes@porttarragona.cat

SERVEI DE PUBLICACIONS
DEL PORT DE TARRAGONA
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DE JUNY A SETEMBRE
De dimarts a dissabte, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h
Diumenges i festius, d’11 a 14 h

D’OCTUBRE A MAIG
De dimarts a dissabte, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h
Diumenges i festius d’11 a 14 h

Tel. 977 259 400 - ext. 4422 i 4411
museuport@porttarragona.cat

Diumenges, d’11 a 14 h

Tel. 977 259 400 - ext. 4422
museuport@porttarragona.cat

HORARI DEL MUSEU DEL PORT
DE TARRAGONA

HORARI DEL MUSEU DE FARS

ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES
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TOT L’ANY
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h

Tel. 977 259 400 - ext. 5001 a 5006
arxiu@porttarragona.cat

HORARI DE L’ARXIU DEL
PORT DE TARRAGONA



També pots fer-te amic nostre als Facebooks:

Exposicions i activitats al Port de Tarragona
Museu del Port de Tarragona
Arxiu del Port de Tarragona
Servei de Publicacions del Port de Tarragona

o al Twitter

@ArxiuPort_Tgna
@museuporttgna

VOLS REBRE INFORMACIÓ
DE LES NOSTRES ACTIVITATS?

Omple aquest formulari i lliura’l a qualsevol dels nostres espais:

Nom i cognoms ...................................................................................

Adreça ..................................................................................................

Codi postal ...................... Localitat ..................................................

Data de naixement ....................................................................

Signatura

També et podem enviar la informació de les nostres
activitats per correu electrònic

a/e .............................................................................................

En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal (LOPD), el  RD 1720/2007, de 21 de 
desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD i la 
Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç 
electrònic, el CEMAPT us informa que la vostra direcció de correu electrònic i les dades 
personals facilitades seran incloses en un fitxer i seran objecte de tractament únicament 
i exclusivament amb la finalitat de difondre les activitats que realitza.

El CEMAPT, com a responsable del fitxer, us reconeix la possibilitat d’exercir, 
gratuïtament, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant la tramesa 
d’una comunicació per escrit al CEMAPT a l’adreça: passeig de l’Escullera s/n, 43004 
Tarragona, a la qual haureu d’adjuntar còpia d’un document que acrediti la vostra 
identitat i indicar expressament el dret que desitgeu exercir.
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