
AGENDA D’ACTIVITATS
ESTIU 2015
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EXPOSICIONS

MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA

FONS D’ART DEL PORT DE TARRAGONA

ARXIU DEL PORT DE TARRAGONA

INFORMACIÓ
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EXPOSICIONS

TINGLADO 1
Exposició: XXVI EXPOSICIÓ COL·LECTIVA
Sindicat d’Iniciativa i Turisme de Tarragona 
Del 29 de juliol al 30 d’agost de 2015

Ja són 26 anys de trajectòria d’aquesta exposició integrada 
per les obres artístiques dels socis del Sindicat d’Iniciativa i 
Turisme de Tarragona.
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EXPOSICIONS

TINGLADO 1
Exposició: FERRAN FREIXA. FOTOGRAFIA 1973-2013
Del 10 de setembre a l’11 d’octubre de 2015

Les seves fotografies propicien profundes reflexions estètiques i 
intel·lectuals en el marc d’un treball artístic complex i aparentment 
simple. Una de les idees predominants és la seva fascinació pel 
pas del temps, i les seves imatges ens recorden que la fotografia 
és, en si mateixa, una al·legoria de la vida.
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TINGLADO 2
Exposició: TRANSMISSIONS
El Teler de Llum 
Del 18 de juny al 23 d’agost de 2015

El Tinglado 2 del Moll de Costa acull la mostra de Künstainer 
“Transmissions”, un compendi dels vuit projectes duts a 
terme en els anys 2014-2015 dins el programa L’Art i Tu d’El 
Teler de Llum. Els vuit projectes aborden, des de solucions 
formals i conceptuals diferents, la diversitat de realitats, 
d’experiències i de mirades sobre el Camp de Tarragona.
“Transmissions” ha buscat produir experiència i comunitat 
a partir d’un procés col·laboratiu de deu mesos de durada 
que ha fet possible la trobada, la producció i la transferència 
d’experiències entre els artistes i les diverses realitats que 
conviuen en el nostre territori.
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EXPOSICIONS

TINGLADO 2
Exposició: JO EM REBEL·LO, NOSALTRES EXISTIM
El Teler de Llum 
Del 15 de setembre a l’1 de novembre de 2015

“Jo em rebel·lo, nosaltres existim” abasta diferents 
disciplines, com ara la fotografia, el vídeo o les instal·lacions. 
A través d’aquestes expressions artístiques, l’exposició 
pretén sacsejar consciències, mostrant el treball i la crítica 
de milers de ciutadans compromesos amb una societat 
més digna i justa.
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TINGLADO 4
Exposició: XIX BIENNAL 
D’ART CONTEMPORANI CATALÀ
Del 23 de juliol al 30 d’agost de 2015

Després d’una convocatòria àmpliament repartida de tot el 
territori català a la qual varen concórrer 68 artistes, el jurat 
va seleccionar vuit joves creadors com a exponents de les 
últimes tendències plàstiques a Catalunya. Amb aquests 
artistes es fa una mostra itinerant per diferents indrets del 
nostre país.
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EXPOSICIONS

TINGLADO 4
Exposició: DOS ANYS DEL ‘FET A TARRAGONA’
David Oliete
Del 8 de setembre al 4 d’octubre de 2015

La revista ‘FET A TARRAGONA’ exposa les imatges del 
fotògraf David Oliete  -amb algunes aportacions d’Agustí 
Arévalo-  publicades en els dos primers anys de vida de la 
publicació. La mostra es configura al voltant del concepte 
‘Dotze espais. Dotze persones’: edificis, equipaments, 
elements singulars i personatges de la ciutat amb projecció 
exterior. David Oliete ha rebut nombrosos reconeixements 
internacionals per la seva obra fotogràfica. 
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MUSEU

COMPARTINT LA MAR AMB...

Amb motiu del XV aniversari del Museu del Port de Tarragona 
i del XXV aniversari de l’Arxiu del Port de Tarragona 
Compartirem la mar, durant l’any 2014, mensualment, amb 
l’Arxiu per tal d’exposar el Document del Mes juntament 
amb objectes del fons patrimonial del Museu. 

La temàtica a exposar serà:
Juliol i agost: Dels oficis portuaris, mitjançant un document 
de jornals de treballadors de la Junta d’Obres del Port.
Setembre: De les pesqueres d’arrossegament amb un rol 
de despatx de la pesquera Victoriano Orts.

Lloc expositiu: Vestíbul del Museu del Port
Horari habitual del Museu (dilluns tancat)

EXPOSICIONSMUSEU
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MUSEU

CONTACONTES A LES FESTES 
DE SANT PERE DEL SERRALLO 

Ramon, el Ranxero, de pescador a cuiner. La cuina de 
barca al Serrallo a càrrec d’Imma Pujol

Després del contacontes, els nens podran gaudir d’una 
xocolatada.
Edat recomanada:  a partir de 5 anys.
Organitza: Museu del Port de Tarragona-Biblioteca 
Pública de Tarragona en col·laboració amb l’Associació de 
Veïns del Serrallo i la Confraria de Pescadors.

Dijous, 25 de juny de 2014, a les 18 hores

Activitat gratuïta amb reserva prèvia.
Informació i reserves:
museuport@porttarragona.cat  977 259 400 ext. 4422
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MUSEU

EL SERRALLO VIST PELS ESCRIPTORS

Una ruta literària. VII i VIII edició

L’objectiu de la ruta és passejar pel barri, aturant-nos en 
determinats llocs per llegir i/o escoltar textos que recreen 
literàriament espais d’aquest barri mariner. 
Hi trobareu historiadors, novel·listes i poetes, 
cadascun amb la seva pròpia veu; a més 
de la participació de veïns del Serrallo. 

Dijous, 25 de juny a les 20 hores
Divendres, 4 de setembre a les 19 hores 

Organitza: Museu del Port (punt de trobada) i Biblioteca 
Pública 
Activitat gratuïta amb reserva prèvia, informació i reserves:
bptarragona.cultura@gencat.cat  977 240 331 
museuport@porttarragona.cat  977 259 400 ext. 4422

EXPOSICIONSMUSEU
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MUSEU

III CONCURS INSTAGRAM MUSEU DEL PORT 
DE TARRAGONA: #molldecosta2015 

Per concursar caldrà inscriure’s de l’1 de juliol al 31 d’agost 
de 2015 a museuport@porttarragona.cat, fent constar nom 
i cognoms, perfil de l’usuari i una adreça electrònica de con-
tacte. L’assumpte del missatge ha de ser Concurs Moll de 
Costa 2015.
Entraran a concurs les imatges que segueixin les bases que 
podeu consultar a la web del Museu.
Hi pot participar qualsevol persona que disposi d’Instagram i 
respecti les condicions de l’aplicació: http://instagram.com/
legal/terms
Els participants publicaran les fotografies realitzades amb el 
seu telèfon al seu compte d’Instagram i les etiquetaran amb 
#molldecosta2015.
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MUSEU MUSEU

VIQUIMARATÓ EL SERRALLO

La finalitat d’aquesta trobada és incorporar i ampliar, a 
l’enciclopèdia lliure de Viquipèdia, informació basada en 
documents i fotografies al voltant del barri pesquer de 
Tarragona.
La participació és oberta a tothom i recomanem que hi 
assistiu amb els vostres portàtils.

Dijous 9 de juliol, de 19 a 21 hores

Lloc: Museu del Port de Tarragona.

Organitza: Amical Viquipèdia, el Museu del Port de 
Tarragona i la Biblioteca Pública de Tarragona. 

Col·labora: Entitats i associacions del Serrallo.
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MUSEU

LES NITS DEL MUSEU DEL PORT: 
DEL MUSEU AL SERRALLO

Visita guiada al Serrallo, el barri pesquer de Tarragona i 
viatge amb golondrina

Divendres, del 17 de juliol al 28 d’agost a les 22 hores
Idioma:
català, els dies 17 i 24 de juliol i el 7, 21 i 28 d’agost
castellà, el 31 de juliol i el 14 d’agost

Amb reserva prèvia i gratuït
(cal recollir l’entrada amb antelació al Museu)
Aforament limitat
Punt de trobada: Recepció del Museu
*En cas de pluja, l’activitat es realitzarà al Museu del Port
Informació i reserves: 
museuport@porttarragona.cat  977 259 400 ext. 4422
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FONS D’ART ARXIU

FEM VISIBLE EL FONS D’ART...

Estiu 2015

Durant la temporada d’estiu (del 21 de juny al 21 de 
setembre de 2015), podreu veure al vestíbul de l’edifici 
del Port de Tarragona (passeig de l’Escullera, s/n) aquesta 
pintura de l’artista tarragoní Josep Maria Rosselló.

Aquesta pintura va passar a formar part de la col·lecció 
del Fons d’Art l’any 2005. La donació va ser amb motiu de 
l’exposició que va realitzar al Tinglado 1 del Moll de Costa 
del Port de Tarragona l’any 2005.

LA PLATJA DELS VOYEURS 
(SOBRE EL SOSTRE PLUJÓS)

Oli sobre llenç - 121 cm x 121 cm - 2005
Josep Maria Rosselló
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ARXIU

EL DOCUMENT DEL MES ÉS… 

Juny

Mateu Virgili Bartrolí demana autorització per a construir 
una barraca al barri de Sant Pere per a desar-hi les eines 
dels calafats

La construcció i reparació d’embarcacions a Tarragona ha 
estat molt vinculada al barri de Sant Pere, el Serrallo, on s’hi 
han establert al llarg dels temps mestres d’aixa, calafats, 
serradors, fusters, manyans de mar, velers, una sèrie 
d’oficis aplegats sota el nom generalista de mestrança. 

El document del mes es podrà contemplar a la vitrina 
Compartint la mar amb del Museu del Port de Tarragona 
amb el títol: Dels mestres d’aixa i calafats.
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ARXIU ARXIU

EL DOCUMENT DEL MES ÉS… 

Juliol-agost

Llista dels jornals pagats als treballadors de la Junta 
d’Obres del Port de Tarragona, 1a quinzena de desembre 
de 1915

Al Port de Tarragona hi han treballat moltes persones que 
hi han desenvolupat els seus diferents oficis: vigilants, 
forjadors, mariners, paletes, pintors i capatassos, per citar-
ne alguns. La gestió d’aquest personal i el pagament dels 
sous ocupa moltes i moltes caixes de documentació en el 
nostre Arxiu, com les llistes de jornals que avui presentem, 
un exemplar de les quals, es podrà veure durant els mesos 
d’estiu a la vitrina del Museu del Port Compartint la mar 
amb... titulada: Dels oficis portuaris.  



EXPOSICIONS

19

ARXIU

EL DOCUMENT DEL MES ÉS… 

Setembre

Rol de despatx i dotació de la pesquera d’arrossegament 
Victoriano Orts propietat de Victoriano Orts Pedrol, 1979

El rol de despatx és un procediment administratiu que duen 
a terme les capitanies marítimes per comprovar que vaixells 
i embarcacions civils compleixen els requisits exigits per 
la normativa legal i les autoritzacions necessàries per 
dedicar-se a l’activitat que declaren. 
La informació que contenen és molt rica. 
El nostre document s’exposarà a la vitrina del Museu del 
Port: Compartint la mar amb.. que aquest mes portarà el 
títol: De les pesqueres d’arrossegament.
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INFORMACIÓ INFORMACIÓ

HORARI DE LES EXPOSICIONS 
 
   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 DEL MUSEU DEL PORT 
DE TARRAGONA 

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

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

FONS D’ART DEL PORT DE TARRAGONA 

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 L’ARXIU 
DEL PORT DE TARRAGONA 
 
TOT L’ANY

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

Estem millorant l’edifici de l’Arxiu  però us 
seguirem atenent en horari habitual:
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
Tancat: 16 de juliol, 19 d’agost i 23 de setembre.

SERVEI DE PUBLICACIONS 
DEL PORT DE TARRAGONA

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

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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www.porttarragona.cat


